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Begin dit jaar zag Voedselbanken Nederland door de 
coronacrisis een toename van het klantenbestand van 
ruim acht procent ten opzichte van dezelfde periode in 
2019. Een zorgwekkende stijging waarvan het einde nog 
niet in zicht is. Tegelijkertijd zien de voedselbanken dat 
het aanbod van voedsel afneemt door de strijd tegen 
voedselverspilling. Hoe gaat Voedselbanken Nederland 
met deze ontwikkeling om en hoe bereiden ze zich voor 
op de toekomst? Caroline van der Graaf-Scheffer, lid 
fondsenwerving bij Voedselbanken Nederland, licht toe.

Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers - dat 
zijn er ruim 12.500 - en verstrekken verkregen voedsel 
gratis aan mensen die het tijdelijk zelf niet redden. En dat 
is hard nodig. Om een beeld te geven: op dit moment leven 
al ongeveer één miljoen mensen onder de armoedegrens, 
van wie ongeveer 272.000 kinderen niet ouder dan achttien 
jaar blijkt uit cijfers van het CBS (september 2019). De 
verwachting is dat deze cijfers de aankomende tijd zullen 
stijgen. Ook blijkt uit recent onderzoek van de Rabobank 
dat zo’n 25 procent van de 725.000 flexwerkers financieel 
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MINDER VERSPILLING BETEKENT MINDER DONATIES
Trieste verwachting is dat de 172 Voedselbanken 
in Nederland het drukker zullen krijgen en meer 
voedselpakketten ter beschikking moeten stellen, terwijl er 
minder producten binnenkomen. Caroline: ‘Werden er in 
2019 op landelijk en lokaal niveau in totaal nog 44 miljoen 
producten van de verspilling gered en uitgedeeld, op lokaal 
niveau zal dat dit jaar een stuk lager liggen. Lidl en Jumbo 
bijvoorbeeld verkopen verse producten zoals vlees, vis en 
fruit met de houdbaarheidsdatum van vandaag voor vijftig 

kwetsbaar is. Deze groep heeft weinig spaargeld en kan 
niet terugvallen op het inkomen van de partner.

Tegelijkertijd neemt het aanbod voor de voedselbanken 
sinds korte tijd sterk af omdat grote supermarktketens 
voedselverspilling tegen gaan. In EU-verband is namelijk 
afgesproken dat de voedselverspilling in 2030 met vijftig 
procent moet zijn verminderd. Een mooie ontwikkeling, 
maar dat brengt Voedselbanken Nederland wel in een 
spagaat. 

Voedselbanken in 
coronatijd: vraag stijgt, 
voedselaanbod daalt
door Caroline Vlietstra
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cent, een euro of 2,50 euro. Deze trend is onomkeerbaar. 
Een goede ontwikkeling, maar daardoor is er structureel 
minder aanvoer naar de voedselbanken. En dat terwijl er 
door de crisis juist steeds meer mensen even niet in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien.’

INITIATIEVEN UIT HET BEDRIJFSLEVEN
Dat de voedselbanken hulp nodig hebben, is door veel 
bedrijven en organisaties niet onopgemerkt gebleven. 
Hoewel Voedselbanken Nederland geen geld heeft voor 
dure campagnes of publiciteit, voelen velen de urgentie. 
Dat heeft tot mooie initiatieven geleid. Zo doneerde 
Argos mondkapjes, zamelde het UWV voedsel in 
bij hun medewerkers en heeft Albert Heijn heel veel 
ontbijtproducten ingezameld. Jumbo Supermarkten 
haalden met een actie 50.000 euro op en KoffieClick 
doneerde 30.000 zakjes thee. Plus Supermarkten gaf een 
cheque van ruim 11.000 euro en Ismini doneerde 20.000 
potten sperziebonen, om maar een paar acties te noemen.

Maar ook aankomende tijd zal alle hulp nodig blijven. 
Welke acties staan er op de agenda? ‘Om de spagaat niet 
nog groter te laten worden, voeren we lokale, regionale en 
landelijke acties', aldus Caroline.  ‘Er zijn al mooie acties 
gestart. Zo organiseren Douwe Egberts en de Lionsclub 
voor de negende keer de DE-waardepunten. Vorig jaar 
leverde dat maar liefst 65 miljoen waardepunten op, 
goed voor zo’n 140.000 pakken koffie. Dat zijn ruim drie 

pakken koffie voor elk huishouden dat wij helpen. Ook 
Albert Heijn steunt ons. Deze supermarkt heeft onlangs 
als eerste grote partij in Nederland een onlinedonatieknop 
geïntroduceerd. Op de website ah.nl kunnen klanten bij 
een onlinebestelling ervoor kiezen een financiële bijdrage 

te schenken aan de voedselbank. Dit bedrag kan één euro, 
2,50 of vijf euro zijn. Bij Lidl en Dirk van den Broek 
kunnen de klanten hun statiegeldbonnen aan ons doneren: 
al jarenlang een groot succes. En van 14 tot en met 18 
december zet Radio 538 haar zender en programmering 
met Missie 538 geheel in het teken van de voedselbanken. 
De inhoudelijke boodschap van Missie 538 zal zijn dat 
tijdelijke hulp van de voedselbank niks is om je voor te 
schamen. Het kan immers iedereen overkomen.’

DONATIES IN DE VORM VAN GELD EN  
FREE PUBLICITY
Voedselbanken Nederland heeft ook donaties in de vorm 
van geld nodig. Dat wordt niet besteed aan loonkosten, 
de stichting werkt immers uitsluitend met vrijwilligers. 
De giften zijn nodig voor de aanschaf van vrachtauto’s en 
bestelbusjes om eten mee te vervoeren, brandstof, huur, 
gas, licht en water en voor gebouwen waarin het voedsel 
wordt opgeslagen en uitgedeeld. In deze crisistijd wordt 
soms ook voedsel aangekocht. Caroline: ‘En dat alles 
moet voedselveilig gebeuren, want wij voldoen volledig 
aan de eisen van de Nationale Voedsel en Warenautoriteit 

De toon van de fondsenwervingsgesprekken lijkt anders 
omdat de urgentie gevoeld wordt. De aanvraagtrajecten 

verlopen daardoor ook minder bureaucratisch.
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omdat de urgentie gevoeld wordt. De aanvraagtrajecten 
verlopen daardoor ook minder bureaucratisch. Hoe bizar 
de omstandigheden op dit moment ook zijn, het is ook een 
bijzondere en motiverende ervaring.’
 
VIJFJARIGE SCHENKINGSOVEREENKOMST
De fondsenwerver ziet zeker een verschuiving in de manier 
van geven aan Voedselbanken Nederland. ‘Meerjarige 
financiële planning wordt ook voor ons steeds belangrijker. 
Het is voor donateurs fiscaal interessant om een vijfjarige 
schenkingsovereenkomst aan te gaan. Wie als donateur ten 
minste vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag schenkt, kan 
de gift immers volledig aftrekken van de belasting. Er geldt 
dan geen drempelinkomen of maximumbedrag. Wat voor 
donateurs ook duidelijkheid schept ,is onze CBF-erkenning 
die we sinds vorig jaar hebben. Deze erkenning maakt 
duidelijk dat we onze financiële zaken, beleid en governance 
op orde hebben. En dat geeft vertrouwen.’

FLEXIBEL ZIJN EN SCHOUDERS ERONDER
Wat merkt Caroline als fondsenwerver ten slotte zelf van 
deze crisissituatie? ‘We werken bij de fondsenwervende tak 
van Voedselbanken Nederland met zes vrijwilligers. Ineens 
is dit geen parttime-, maar een meer dan fulltimebaan. De 
chemie en intrinsieke motivatie is zo groot. We hebben met 
elkaar maar één doel: voorkomen dat vele tienduizenden 
mensen in voedselnood komen. Als organisatie hebben we 
laten zien dat we ook onder hoge druk flexibel zijn en goed 
kunnen improviseren. En dat is nodig; je moet in deze tijd 
namelijk op zoveel borden tegelijk schaken…’ ◊
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(NVWA). Dat brengt ook extra kosten met zich mee. Om 
een idee te geven: voor 5 euro kunnen wij een gezin een 
voedselpakket geven. Voor 250 euro kunnen wij een gezin 
iedere week ondersteunen met een pakket, een jaar lang.’

'Door de crisis is Voedselbanken Nederland dus meer onder 
de aandacht gekomen', vertelt Caroline. ‘De noodzaak van 
ons bestaan werd duidelijk. Zo kregen we brede steun uit 
de samenleving door de publicatieactie Stay Safe & Geef. 
Alle publicatie werd ons gratis aangeboden. We kregen 
ook steun van familiestichtingen, vermogensfondsen, en 
bedrijven en organisaties zoals de Postcode Loterij.’

ANDERE TOON
Volgens Caroline valt het tijdens het fondsenwerven in 
deze periode op dat er ook bij de donateurs een sterk 
gevoel van solidariteit bestaat: met elkaar de schouders 
eronder zetten. ‘De toon van de gesprekken lijkt anders 

Je moet in deze tijd op zoveel 
borden tegelijk schaken

Merk Voedselbanken Nederland

Door alle aandacht is de bekendheid en de merkkracht van 
de Voedselbank het afgelopen jaar fors gestegen, blijkt 
uit onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. 
Voedselbanken Nederland staat nu in de top-5 van      
goede doelen qua merkkracht. Een prestatie, zeker omdat 
de stichting geen communicatiebudget heeft.  

Goede doelen met de meeste merkkracht

1. KWF Kankerbestrijding
2. Rode Kruis
3. KiKa (Kinderen Kankervrij) 
4. Wereld Natuur Fonds
5. Voedselbank


