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Eerste ervaringen Voedselbrigades

Voedselbrigade
Willem van Prooijen (landelijk bestuurslid Voedselverwerving) heeft in de zomereditie van de Voedselbank Vitamine een inkijkje gegeven in de verschuivingen die
optreden in de voedselverwerving. De conclusie van zijn bijdrage was ‘vrij vertaald’
dat er lokaal veel voedsel te werven valt. Het concept Voedselbrigade werd in
Amsterdam bedacht en inmiddels door diverse voedselbanken in praktijk gebracht.
Er zijn dagelijks veel verse producten
beschikbaar bij supermarkten. Diverse
voedselbanken hebben inmiddels ervaring
opgedaan met een Voedselbrigade. Een
Voedselbrigade is een team vrijwilligers
die volgens een vaste route meerdere
keren per week voedsel ophaalt bij supermarkten. Zij rijden met een busjes met
daarin mogelijkheid voor gekoeld en/of
diepgevroren transport.
De kennis die de afgelopen jaren is opgedaan maakt duidelijk dat iedere lokale situatie weer anders is en een eigen aanpak
vraagt. Een aantal aspecten komt bij elke
aanpak terug:
1. Vereisten ten aanzien van transportmiddelen
Aan het ophalen van koelverse en diep-

vries producten zijn eisen gesteld (vastgelegd in Handboek Voedsel-veiligheid).
Als er een nieuw busje of auto gekocht
moet worden, zijn er fondsen aanwezig die
kunnen bijdragen bij het kopen van nieuwe
(vervoers-) middelen.
2. Afspraken met winkeliers
Door Voedselbanken Nederland zijn op
landelijk niveau afspraken gemaakt met
bijna alle supermarktketens in Nederland.
Elke voedselbank zal met de lokale winkelier deze van invulling kunnen voorzien.
3. Hoe vaak kan een winkel worden
bezocht in de week?
In de praktijk is duidelijk geworden dat
veel voedsel kan worden opgehaald als
een winkel dagelijks bezocht wordt. Om
diverse redenen blijkt dat lokaal lang niet

altijd haalbaar. Maar hoe vaker, hoe beter.
Dat geldt overigens ook voor de winkelier.
4. Op hoeveel dagen verstrekt de voedselbank pakketten in de week?
Een voedselbank die elke dag pakketten uitlevert, heeft de minste problemen
met korte houdbaarheidstermijnen van
produc¬ten en heeft daardoor meer
voedsel om te verdelen. De ervaring toont
inmiddels dat het op meerdere dagen verstrekken van pakketten ook leidt tot minder
tijdsbesteding bij de voedselbank. Er hoeft
immers niets op voorraad gezet te worden;
wat er binnenkomt gaat er dezelfde dag in
een pakket weer uit.
5. Kan een voedselbank het alleen of is
het beter om met andere voedselbanken
samen te werken?
Het is veelal niet mogelijk voor een lokale
voedselbank om alle dagen een winkel
te bezoeken en alle dagen pakketten te
verstrekken. Diverse voedselbanken werken inmiddels in klein regionaal verband.
Dagelijks wordt er een vaste route langs
winkels gereden en voedsel opgehaald.
de uitgifte van het voedsel rouleert per dag
over de deelnemende voedselbanken.
6. Herkenbaarheid vrijwilligers van
Voedselbrigade
Op verzoek van enkele voedselbanken
wordt landelijk gezocht naar uniforme kleding zodat een voedselbank medewerker
snel herkend wordt bij een bezoek.

Kans voor voedselbanken: samenwerking
met SSK supermarkten

Supermarkteigenaar Hubers: “Het is zonde om eten weg te gooien!”
‘De samenwerking loopt goed met
de voedselbank, er zijn korte lijntjes’,
geeft ondernemer Hubers aan. Het is
een win-win situatie. ‘Wij besparen op
onze af¬voerkosten en kunnen zo onze
maatschap¬pelijke betrokkenheid tonen’.
De Coöp supermarkt in Vinkel werkt al
jaren samen met de voedselbank ’s-Hertogenbosch en had als één van de eerste
het SSK keurmerk binnen.
Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige
supermarktondernemers die lokaal betrokken zijn en maatschappelijk verantwoord

ondernemen. De SSK supermarkten zitten
door heel Nederland; meer dan 200 winkels van zelfstandige ondernemers, groot
en klein. Er liggen dus nog volop kansen
voor voedselbanken!
Voor Henry Hubers, supermarkteigenaar
van de Coöp Compact in Vinkel en ook
actief in de Dorpsraad, is lokale betrokkenheid ‘gewoon’, het is onderdeel van het
leefpatroon. Zijn Coöp sponsort diverse
dorpsverenigingen en is een bepalende
onderneming in het Brabantse Vinkel met

Henry Hubers in zijn SSK supermarkt
2.400 inwoners. De Coöp van Hubers
heeft ruim 5 jaar een samenwerking met
de voedselbank in ’s-Hertogenbosch. Ze
leveren eens in de 2 weken vooral vlees,
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vleeswaren en diverse kruidenierswaren
(koeken, vruchtensappen, kruidenmixen en
soms brood, koffie en thee). ‘Wij besparen
op onze afvoerkosten en kunnen zo onze
maatschappelijke betrokkenheid tonen.
Het is gewoon zonde om eten weg te
gooien’.
Eens in de 2 weken komt op woensdagochtend de bestelbus van de voedselbank
naar de Coöpcompact in Vinkel. Een aantal
vrijwilligers laadt de vleeswaren en andere
producten over. De heer Hubers heeft
reeds jaren een vast aanspreekpunt bij de
voedselbank van ’s-Hertogenbosch. Elke
avond worden bij zijn Coöp de vleeswaren
een dag voor de uiterste houdbaarheidsdatum ingevroren. Zo is de voedselveiligheid gegarandeerd. Soms gaat er ook
ingevroren brood naar de voedselbank,
maar dit is niet zo vaak over. Van seizoen
brood (kerstbrood, paasbrood) zijn er wel
geregeld restpartijen voor de voedselbank.
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Voedselveiligheid heeft nog altijd
hoge prioriteit
Inmiddels zijn 162 van de 168 voedselbanken gecertificeerd. De laatste zes
voedselbanken zijn nog druk met zaken als
verbouwingen en investeringen die nodig
zijn om het felbegeerde voedselveiligheid
certificaat te kunnen ontvangen. Maar de
162 voedselbanken die al wel voedselveilig
zijn kunnen rekenen op onaangekondigde
controles. Ook zij moeten alert blijven.
Recent vond het halfjaarlijks overleg met
de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) weer plaats. Het aantal
klachten over de voedselbanken was in het
afgelopen half jaar beperkt tot 12. Drie personen klaagden dat ze ziek waren geworden door leveringen van een voedselbank

maar de NVWA heeft ook na een bezoek
geen directe relatie kunnen leggen met
een product van ons.
Opnieuw betrof het grootste deel van de
klachten (8) de overschrijding van de THT,
waarbij er één melding was van een heel
grote afwijking (1½ jaar!). Er is inmiddels
een meertalige flyer beschikbaar voor
klanten waarin de concepten THT en TGT
worden uitgelegd.
Tenslotte was er een klacht over eieren
met een foute vermelding van de THT.
Waarschijnlijk door hergebruik van de
eierendozen, waarbij de oude THT datum
niet verwijderd was

Hier vind je een overzicht van alle SSK
supermarkten in Nederland. Een landkaart
met alle supermarkten en een overzicht
per provincie.

SSK keurmerk:
lokale betrokkenheid
Lokale betrokkenheid is één van de
speerpunten van de
SSK supermarkten.
De betrokkenheid van
SSK ondernemers
reikt verder dan alleen
de winkel. Ze zetten zich actief in voor de
leefbaarheid in de buurt. Bijvoorbeeld met
sponsoring van buurtactiviteiten of verenigingen, een actief lidmaatschap van ondernemersvereniging, en ondersteuning van
bejaarden of jonge ouders, zoals met een
ontmoetingstafel of een kinderhoek. Wij zijn
ontzettend blij met dit prachtige initiatief.

Het kan iedereen
overkomen
K.: “Ik vertelde dat ik al vijf weken lang één
boterham at voor ontbijt en lunch samen
en vaak in de avond alleen rijst at. Waar
ik maanden daarvoor nog een jetset leven
had, huilde ik nu van blijdschap dat ik eten
zou krijgen van de voedselbank.”
K. had een goede baan en werd ernstig
ziek. Toen ging alles in sneltreinvaart achteruit naar armoede. Lees op de site van
Onlinelifestylemagazine hoe het leven van
K. een enorme wending nam, klik hier voor
het gehele artikel.

Voedselveiligheidsinstructies meertalig beschikbaar
Voor Voedselbanken
Nederland heeft Elycio
Tekst & Vertaling enkele
teksten vertaald naar het Tigrinya. Tigrinya
wordt gesproken in vooral Eritrea en Ethiopië. Zo wordt het voor mensen uit deze

In een half jaar tijd
al meer dan € 10.000
voor Voedselbanken
Nederland

Dirk van den Broek heeft op
diverse locaties in Nederland
kledinginzamelboxen staan.
De opbrengst van het inzamelen van kleding komt ten goede aan de
voedselbanken. Over de eerste helft van
2017 is de opbrengst al ruim € 10.000,-!
Het inzamelen van kleding is een klein
gebaar maar veel waard voor de voedselbanken. Bedankt Dirk en klanten van Dirk!

landen gemakkelijker om in aanmerking te
komen voor een voedselpakket. Dank jullie
wel, Elycio Tekst & Vertaling (v/h Elsevier
Vertaalbureau). Dank ook aan de vrijwilliger Marah Alturk, die veel teksten naar het
Arabisch vertaalde.

Nieuwe
tussenpersoon
verzekeringen
Sinds kort is er een
nieuwe tussenpersoon
voor de twee verzekeringen die voor alle voedselbanken zijn afgesloten
(bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering). Dank je wel SAA (Samenwerkende Assurantie Adviseurs) dat jullie
onze verzekeringszaken oppakken.
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De eerste donatie van McCormick:
20.000 kg rijst

Zomerspaaractie
bij Bechtle

McCormick is een wereldspeler op het gebied van
smaakproducten (90%) en
voeding (10%). Het bedrijf is
in 1889 opgericht door
Willoughby M. McCormick en
heeft ruim 11.000 medewerkers in 27 landen die
zich inzetten voor smaakvol
voedsel.
Wij zijn dankbaar dat

McCormick een serie donaties doet aan Voedselbanken
Nederland.
De eerste pallets met Silvo
Surinaamse rijst zijn ondertussen ontvangen. Meerdere
donaties gaan volgen.
Dank je wel voor jullie
bijdrage!

Mooie bijdrage van
Stichting Voedsel Fundatie
Vorig jaar berichtten wij al dat er een
Stichting was opgericht die Voedselbanken Nederland financieel gaat helpen met
voedselverspillings gerelateerde zaken.
De Stichting Voedsel Fundatie heeft inmiddels Ellen van Langen aangetrokken als
ambassadrice. Leo Wijnbelt mocht recent
een eerste cheque in ontvangst nemen. De
bijdrage wordt gebruikt voor de ondersteuning van nieuwe Voedselbrigades.
Ellen van Langen overhandigt cheque
aan Leo Wijnbelt

CHEP helpt de Voedselbanken Nederland
met de strijd tegen voedselverspilling
CHEP, wereldwijd markleider in pooling van pallets, kratten en containers,
heeft een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met Voedselbanken Nederland.
CHEP zal het komende jaar de problematiek van voedselverspilling actief
aankaarten bij zijn klanten en pallets
gratis ter beschikking stellen voor de
aanvoer van voedseloverschotten naar
de Voedselbanken. Dankzij deze samenwerking kan voedselverspilling worden
vermeden en de bijhorende CO2-uitstoot worden gereduceerd.
Om mensen die in armoede leven tijdelijk
van voedselpakketten te voorzien, werkt
Voedselbanken Nederland samen met
tal van bedrijven, instellingen, overheden
en particulieren. Jaarlijks worden bijna 2
miljoen voedselpakketten uitgereikt aan
mensen die onder de armoedegrens
leven. De 8 Distributie Centra in Nederland
spelen daarbij een belangrijke rol
“Vandaag gaat slechts minder dan 1% van

de voedseloverschotten naar de voedselbanken. In nog te veel gevallen eindigen
voedseloverschotten als afval. Daar willen
we met dit initiatief iets aan doen en dat
kunnen wij het best door ons poolingnetwerk en onze logistieke expertise ter
beschikking te stellen van de Voedselbanken Nederland”, zegt Yoni Van der
Veken, Country General Manager bij CHEP
Benelux.
Het komende jaar zal CHEP de goederenstromen van klanten die al leveren aan
Voedselbanken Nederland faciliteren en
ook andere klanten in de voedings- en
levensmiddelen sectoren warm maken
voor het initiatief. “We willen onze klanten
wijzen op de mogelijkheid om hun overschotten aan Voedselbanken Nederland te
schenken en zo actief bij te bedragen aan
armoedebestrijding en het reduceren van
milieuoverlast. Wij engageren ons om de
goederenstromen naar de Voedselbanken
te faciliteren en gratis pallets ter beschikking te stellen. Door gebruik te maken van

Bechtle, een specialist
in IT, heeft Voedselbanken Nederland gekozen
als één van hun goede
doelen. Van 10 juli tot en
met 8 september kon je
bij hen sparen voor mooie cadeaus. Of je
gespaarde punten doneren aan een goed
doel. Mooi initiatief Bechtle!

Iglo sluit samenwerkingsovereenkomst
met Voedselbanken
Nederland
Diepvriesproducent Iglo heeft een
samenwerkingsovereenkomst gesloten
met Voedselbanken
Nederland. Hierin is afgesproken dat Iglo
zich inspant om zoveel mogelijk producten die niet meer verkocht worden, maar
wel nog voor consumptie geschikt zijn, te
schenken aan de voedselbanken. Het tegengaan van voedselverspilling is een belangrijke pijler in het duurzaamheidsbeleid
van Iglo. Als startschot voor de samenwerking schonk Iglo de voedselbanken 13.000
doosjes diepvriesandijvie! Daar zijn wij
ontzettend blij mee. Bedankt Iglo!
ons bestaande netwerk en transporten,
kunnen we dat op een zo kostenefficiënte
en duurzaam mogelijke manier doen.”
“CHEP Palletpooling
is per definitie een
duurzaam concept.
Bijdragen aan lagere
CO2-uitstoot door
het tegengaan van
voedselverspilling
sluit dus heel nauw aan bij onze kernactiviteiten. We hopen dan ook dat dit initiatief
goed onthaald wordt door onze klanten
en dat het pilotproject op termijn ook in
andere landen uitgerold kan worden”, zegt
Laura Zandstra, key account manager bij
CHEP.
Wat fijn om te zien dat bedrijven als CHEP
ook voedselverspilling tegen willen gaan.
Dank jullie wel!
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Diverse activiteiten voor kinderen
Eén op de negen kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Diverse
voedselbanken organiseren iets extra’s
voor deze kinderen.
•	VB Haaglanden organiseerde voor 500
kinderen en ouders een onvergetelijke dag op het Scheveningse strand
bezorgen. Op deze dag stond samen
sporten, plezier maken en gezamenlijk
eten en beleven centraal. Het was een
onvergetelijke dag voor iedereen!
Lees hier meer over de De Kids Beach
Day

•	De voedselbanken in Fryslân en Sport

Fryslân werken samen om ‘buitenspeelpakketten’ bij de armste kinderen van
de provincie te krijgen. Vanaf november 2017 willen ze minimaal 1200
kinderen van een buitenspeelpakket te
voorzien.
	Sport Fryslân wil geschikte speelmaterialen beschikbaar stellen aan jonge
kinderen uit gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. Om specifiek
het buitenspelen te stimuleren, heeft
de stichting gekozen voor een buitenspeelpakket.

Boekentip

Voor wie meer wil weten over armoedebestrijdiding: VB Groningen raakte
geinspireerd door het boek Schaarste. Dit
boek werd geschreven door twee vooraanstaande Amerikaanse psychologen,
Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir die
in opdracht van President Obama aan de
slag gingen om in de VS de armoede te
bestrijden. ISBN nummer 9789490574994.

Nieuw lesmateriaal over voedselbanken
voor basisscholen
Twee onderwijsexperts, een communicatie
professional en een designer werkten de
afgelopen maanden intensief samen, om
een professioneel lespakket voor basisscholen samen te stellen.
Het lespakket bestaat uit een werkboek
(plus docentenhandleiding) met vier
thema’s:
Thema 1. Wat doet de voedselbank?
Thema 2. Armoede in Nederland
Thema 3. Voedselverspilling en voedselveiligheid
Thema 4. Hoe werkt de voedselbank

Vrijwilligers gezocht
Een groeiende organisatie betekent ook
meer werk. Daarom hebben wij verschillende vacatures open staan.
Het lespakket is gratis en aan te vragen
via het VB-Servicecentrum in Houten.

Er leven veel meer Nederlanders in armoede
dan we denken
De armoede daalt volgens de officiële
statistieken. Maar is dat wel zo? Jesse
Frederik, correspondent Economie bij
De Correspondent dook in de cijfers en
ontdekte dat #schulden niet meetellen.

Zo zien we tienduizenden mensen in
#armoede over het hoofd! Lees het hele
artikel op de site van De Correspondent:
http://bit.ly/2wkVwK0 (of op onze Facebook
pagina, publikatie eind augustus)

Tot slot: Innovaties bij voedselbanken
met supermarktmodel
Afgelopen weken gingen twee grote
voedselbanken, Groningen en Arnhem,
over op een supermarktmodel voor hun
uitgifte van voedsel. Daar gingen enorme
projecten (inclusief verhuizing, en grote
investeringen) aan vooraf. In de volgende
Vitamine zullen we een voedselbank met
een supermarktmodel uitlichten.
Dit filmpje geeft alvast een mooi beeld.
De openingshandeling van het
Centraal Uitgiftepunt Arnhem-Zuid werd
verricht door Wethouder Gerrie Elferik van
Arnhem (l) en een klant.

Benieuwd of er iets
voor jou tussen zit?
Klik hier voor alle
vacatures.
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