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De inpakruimte van het distributiecentrum 
van de Voedselbank in Rotterdam heeft veel 
weg van een krioelende mierenhoop. Zo is het 
elke donderdag wanneer de 3000 voedselpak-
ketten worden uitgeleverd aan ruim 45 uit-
deelpunten in de stad. Vrijwilligers vullen 
groene plastic kratten met levensmiddelen. 
“We werken alleen maar met vrijwilligers”, 
vertelt gepensioneerd ondernemer Martin van 
der Blom. Hij roemt de intrinsieke motivatie 
waarmee de mensen hier onbezoldigd hun 
werk doen. De pakketten zijn vandaag goed 
gevuld met gezonde producten als groente en 
fruit. Dat stroomt binnen in de zomer. Dan 
rijdt een medewerker met een pompwagen een 
met plastic omhulde pallet met ongelabelde 
glazen potten appelmoes binnen. Van Hak, 
zegt Van der Blom enthousiast. In de winter, 
wanneer verse groenten en vooral fruit schaars 
zijn, vormen de potten van de conservenpro-
ducent een onmisbare aanvulling. 

Hak, Unilever en FrieslandCampina
Wekelijks ontvangen 35.000 gezinnen die 
onder het bestaansminimum leven een 
voedselpakket. Hak, dat in 2012 een tweeja-
rig contract tekende met Voedselbanken 

Nederland, stuurt wekelijks producten naar 
de voedselbank die 100% voedselveilig zijn 
maar niet meer voldoen aan de strenge 
kwaliteitseisen. Zo kunnen deksels gedeukt 
zijn of de potjes onvoldoende gevuld. In 
december 2013 en juni 2014 sloot Voedsel-
banken Nederland ook tweejarige overeen-
komsten met Unilever Nederland en Fries-
landCampina, die structureel aan alle 153 
voedselbanken uitleveren. Beide multinati-

Het aantal voedselbanken is medio 2014 toegenomen tot ruim 
150. Daarmee groeit ook de vraag naar voedsel. De voedings- 
industrie behoort tot de grootleveranciers, maar kan niet altijd 
aan de vraag voldoen. Met de recente Russische boycot veran-
dert dit (in ieder geval) tijdelijk; overschotten worden aan de 
voedselbanken geschonken.

Efficiëntie plaagt 
voedselbanken
 
Meer en gevarieerder voedsel nodig 

35.000 huishoudens ontvangen wekelijks een voedselpakket.

In de zomer komt er veel fruit binnen.

Russische boycot
Volgens woordvoerder Pien de Ruig komt 
maar 0,5% van al het verspilde voedsel bij 
de voedselbanken terecht. ‘Er is genoeg 
voedsel. Alleen de vraag is, hoe krijg je het 
bij de mensen.’ De Europese Unie heeft 
onlangs goedgekeurd dat het overschot 
aan Nederlandse groenten en fruit dat is 
ontstaan door de Russische boycot van 
EU-levensmiddelen aan de voedselbanken 
wordt gegeven. De eerste tomaten kwamen 
27 augustus aan bij het distributiecentrum 
in Arnhem, een aantal dagen later volgden 
21.000 komkommers wegens initiatief 
VoedselDank van consumentenorganisatie 
Boerenfluitjes. Normaal geldt er een limiet 
van 5% van de hoeveelheid geproduceerde 
vruchten of groentesoorten, maar die geldt 
nu in deze uitzonderlijke omstandigheden 
niet. De kosten worden betaald uit de €125 
miljoen die de EU ter beschikking heeft 
gesteld als compensatie voor de boycot.
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Enkele cijfers
•  2002: Oprichting eerste voedselbank in 

Rotterdam.       
•   2013: Oprichting Vereniging Voedsel-

banken Nederland.
•  153 voedselbanken; 8 regionale distribu-

tiecentra; 475 uitdeelpunten; 8300 vrijwil-
ligers.

•  Als minder dan €180 per maand overblijft 
om van te leven, plus €60 voor iedere extra 
volwassene en €50 voor ieder kind, komt 
een gezin in aanmerking voor een voedsel-
pakket.

onals doneren niet alleen voedingsmidde-
len, maar stellen ook hun kennis en experti-
se ter beschikking. Zo helpt Unilever het 
bestuur van Voedselbanken Nederland met 
hun strategie- en marketingaanpak. Fries-
landCampina neemt de logistieke kosten 
van Voedselbanken Nederland over om te 
zorgen voor een betere verspreiding van 
zuivelproducten over de voedselbanken.

Voedselveiligheid
Belangrijk voor leveranciers is dat voedsel-
banken hun voedselveiligheid op orde heb-
ben. Ze bieden hiervoor de nodige onder-
steuning. Zo helpt Unilever met het opzet-
ten van een calamiteitenplan. “We doen 
geen compromissen ten aanzien van voed-
selveiligheid met betrekking tot kwaliteit en 
veiligheid van onze producten”, reageert  
Unilever. Ook voor FrieslandCampina is 
een goede voedselveiligheid een essentiële 
eis. “We hebben afgesproken dat er tot aan 
het uitleveren van voedselpakketten een 
gesloten koelketen is.” Sinds de oprichting 
van de eerste voedselbank in 2002 heeft er 
een enorme professionaliseringsslag plaats-
gevonden. Sedert 2013 resideren de 153 
voedselbanken onder de Vereniging Voed-
selbanken Nederland, die een coördineren-
de functie vervult. Voedselveiligheid is één 
van de prioriteiten. Eind vorig jaar startte 
het project Waarborging Voedselveiligheid 

om de voedselveiligheid van de banken te 
verbeteren. De projectgroep stelt het Hand-
boek Voedselveiligheid op dat zich baseert 
op de CBL-Hygiëne-code. Een aantal 
bureaus ondersteunt hierbij door het trai-
nen van de vrijwilligers. 

Nulmetingen
Inspectiebedrijf Houwers Groep brengt vrij-
willigers van ongeveer driekwart van de 
voedselbanken de mores van voedselveilig-
heid bij. Niet alleen benadrukt het bureau 
het belang van een gesloten koelketen en 
een goed voorraadbeheer, maar ook het 
belang van ogenschijnlijk voor de hand lig-
gende zaken wordt geleerd, zoals het wassen 
van de handen en het werken in hygiënische 
ruimtes. Het begint met een nulmeting, 
waarbij vrijwel alle voedselbanken ‘code 
oranje’ (onvoldoende, red.) scoren. Dat is op 
zich niet erg, legt directeur Toos Houwers 
uit. “Zo kun je systematisch een HACCP- 
systeem neerzetten. Binnen een maand krij-
gen medewerkers een training waarin aan 
de tekortkomingen wordt gewerkt.” Natuur-
lijk moeten alle voedselbanken ook voldoen 
aan infoblad 76 van de NVWA. Doen zij dit 
niet, dan moeten ze verhuizen of investeren. 
Dat hoeft geen probleem te zijn: leegstaande 
panden met koelruimte genoeg en volgens 
Houwers is het “hip” voor bedrijven om in 
voedselbanken te investeren. 

Status groen
Ongeveer 30 van de 153 voedselbanken 
heeft inmiddels status groen gekregen en 
een certificaat als teken dat de voedselveilig-
heid in orde is. Ook zijn er banken die nog 
met een verbeterplan moeten komen. “Eind 
2015 willen we alle voedselbanken voedsel-
veilig hebben”, zegt woordvoerster Pien de 
Ruig van Voedselbanken Nederland. Het is 
de bedoeling dat iedere voedselbank vol-
doende vries- en koelcapaciteit op zowel de 
distributiecentra als op de uitdeelpunten 
krijgt. Voorwaarde is wel dat het pand hier-
voor geschikt is en er voldoende investe-
ringsmogelijkheden zijn. Voedselbank Rot-
terdam heeft met hulp van sponsors net €3,5 
ton geïnvesteerd in de uitbreiding van de 

koelcapaciteit. De vestiging telt nu een  
werkruimte (9°C ), een grote en kleine koe-
ling (5,8°C en 4°C) en een vriezer (-21°C). 
Graag zouden ze in Rotterdam een egale 
vloer willen zonder naden. Dat is beter voor 
de voedselveiligheid. Voor dit doel worden 
momenteel investeerders gezocht.

Tekort pasta’s, rijst, eieren en kaas
Voedingsbedrijven gaan vaak overstag als 
ze zien dat voedselbanken werk maken van 
voedselveiligheid en audits laten uitvoeren. 
Toch krijgen de voedselbanken niet genoeg 
voedsel binnen. Vorig jaar steeg het aantal 
mensen dat een beroep deed op voedsel-
hulp met 30%, maar de hoeveelheid 
beschikbaar voedsel groeide niet mee. De 
doelstelling van twintig producten per 
wekelijks voedselpakket wordt niet altijd 
gehaald. Er is vooral een tekort aan produc-
ten als pasta, rijst, kaas en broodbeleg die 
een langere houdbaarheid hebben. In ver-
band met de langere THT zal een product 
als kaas minder worden geleverd, meldt 
FrieslandCampina. Ook de toegenomen 
efficiëntie in de voedingsindustrie speelt 
Voedselbanken Nederland parten. “Onze 
forecasting wordt steeds beter. Dat kan 
nadelig zijn voor de voedselbanken”, rea-
geert een zegsman van Heinz dat jaarlijks 
650.000 voedingsmiddelen doneert. 

• MAURICE DE JONG • 

Vrijwilliger Martin van der Blom, die rondleidingen verzorgt bij de 

Voedselbank Rotterdam, keurt de paprika’s.

Vrijwilligers werken hard om alle voedselpakketten verzendklaar  

te maken.
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