
Programma 

• Welkom Gert Abma, Voorzitter 

• Wethouder Eric Faassen aan het woord 

• Introductie nieuwe bestuur 

• Uitleg aanvragen door Aart Jan Damsteeg, 
Secretaris 

• Werkwijze Voedselbank door Kassem Taha 

• Rondvraag 

• Kennismaken met elkaar, hapje drankje 

 



Logo 



Welkom Gert Abma 

• Welkom 

• Stichting Capelle werkt 

• Gemeente Capelle aan den Ijssel 

 

 



Uitdagingen 

• Verrijken voedselpakket 

• Een regelmatige Capelse voedselstroom realiseren 

• Meedoen met project Voedselveiligheid via 
voedselbank Nederland 

• Lokale bevolking en ondernemers enthousiasmeren 

• Geen doel op zich worden 

• Educatie Voedselbank en voedselverspilling 

• ‘Vrienden van’ …. 

• Mogelijkheden anbi-status… 

 



Wethouder 
Eric Faassen 



Introductie nieuw bestuur 

Bestuur: beleid, PR, contacten, verantwoording, acties, voedselveiligheidsbeleid 

Gert Abma, 
voorzitter 

Willem Groenendijk, 
penningmeester 

Aart Jan Damsteeg 
secretaris 



Dagelijkse gang van zaken 

Coördinator  
Kassem Taha 
 
- Logistiek 
- Acties 
- Dagelijkse gang 

van zaken 

Cliëntenadministratie 

Wil Haandrikman 
-       Regelen lijsten uitgifte 
- Beoordelen aanvragen 
- Contact met hulpverlener 
- Evaluaties 



Uitleg aanvragen 

• We hanteren de landelijk vastgestelde criteria 

• We beoordelen conform deze criteria 

• We hanteren een ideaal! 

• We kennen de lokale sociale kaart 



Ideaal 

• Onszelf overbodig maken… 
• Voedselbank is geen doel op zich maar een 

middel 
• Een paracetamolletje, een lichte pijnstilling, maar 

geen verdoving 
• Als je paracetamol moet blijven slikken, dan is de 

arts erop uit het achterliggende probleem te 
genezen… 

• Cliënten die door een duwtje in de rug en door 
professionele hulp weer zelf de draad oppakken 



Daarom: 

• Alleen aanvragen van professionals: mensen 
die hun cliënt begeleiden, volgen en activeren 
op professionele manier 

• Aanvragen waarop die professional vermeld 
staat en goed contact kan onderhouden: 
kennen en gekend worden, korte lijntjes 

• Met regelmatige evaluatie, zodat we ook zien 
dat het helpt 



Voor kerken/ semi-professionele  
instellingen: 

• U signaleert een probleem 

• U zorgt dat persoon in kwestie in contact komt 
met een professionele hulpverlener 

• De hulpverlener verzorgt een aanvraag 

• Leg een lijntje tussen cliënt en hulpverlener! 

------ 

 



Aanvragen 

• Per post 
• Per mail 
• Digitaal, webbased: onder bepaalde 

voorwaarden: 
– Professional die frequent aanvraagt 
– Professional die criteria kent en hanteert 
– Professional die normaal bereikbaar is 
– Hulpverlenende instantie met een contactpersoon 
 Ervaring leert dat aanvragen, niet door hulpverleners 
ingevuld en besproken, leidt tot niet ophalen 
voedselpakket!  



Een misverstand: 

• Een voedselpakket is niet bedoeld om alle 
week-boodschappen te vervangen! 

 



Werkwijze Voedselbank 

http://www.taskhero.nl/personeel-inhuren/list/
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Werkwijze Voedselbank 



Rondvraag Gert Abma 

• Korte vragen 

• Contactformuliertjes 

 

• Hapje drankje- schiet ons aan! 

 

• Fijn dat u er was! 



Samen ervoor gaan! 


