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Samenvatting 

De Voedselbank Groningen is een non-profit organisatie die als doel heeft om mensen die zelf 

niet de financiële ruimte hebben om in hun dagelijkse levensbehoeftes te voorzien een steuntje 

in de rug te geven door het uitgeven van voedsel. De Voedselbank is officieel een 

noodvoorziening, de laatste jaren heeft zich echter een trend voor gedaan dat steeds meer 

cliënten structureel bij de Voedselbank aangesloten zijn. De gestelde norm dat een cliënt bij 

de Voedselbank aangesloten mag zijn is drie jaar, hier wordt echter in veel gevallen niet aan 

voldaan. 

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Dit onderzoek is echter gericht op een van de 

mogelijke reden, namelijk dat er niet voldoende ondersteuning is voor de cliënten vanuit de 

Voedselbank bij het weer uitstromen. Om te achterhalen of dit een van de mogelijke oorzaken 

is van het probleem is mij gevraagd om te beschrijven wat er met een cliënt gebeurt vanaf het 

moment dat deze aangemeld wordt bij de Voedselbank tot deze weer uitstroomt oftewel de 

customer journey.  

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het geven van een advies over wat voor mogelijke 

aanpassingen er aan de interne bedrijfsprocessen van de Voedselbank gedaan kunnen 

worden om vaker aan de uitstroomnorm te voldoen. Om dit advies te kunnen geven is de 

volgende hoofdvraag gevormd: 

“Hoe kunnen de processen, wat betreft de registratie en ondersteuning van klanten van 

binnenkomst tot uitstromen, zodanig geoptimaliseerd worden dat er voldaan zal worden aan 

de in het beleidsplan gestelde norm. Welke beheersmaatregelen moeten hierbij genomen 

worden om potentiële risico’s te beheersen?”  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is ten eerste onderzoek gedaan naar de gewenste- 

en huidige situatie van het gehele proces. Dit is gedaan door middel van interviews met 

verschillende betrokkenen in het proces zoals medewerkers van de Voedselbank en WIJ-

teams. Deze processen zijn door middel van een DPS-schema duidelijk in kaart gebracht. Bij 

het beschrijven van zowel de gewenste- als de huidige situatie zijn enkele ideeën naar voren 

gekomen om het proces zodanig aan te passen dat er meer ondersteuning geboden kan 

worden aan de cliënt. Zo kan er bij de aanmelding door het aanmeldbureau gecontroleerd 

worden of er ruimte is voor de cliënt om de financiële situatie te verbeteren. Daarnaast kan er 

gedurende het traject door de Voedselbank regelmatiger een controle uitgevoerd worden of 

een cliënt al de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.  

Vervolgens is er onderzoek gedaan naar welke potentiële risico’s er binnen dit proces naar 

voren komen en hoe deze beheerst kunnen worden. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat de 

Voedselbank in de nieuwe situatie niet tegen onverwachte risico’s aanloopt. Dit is gedaan door 

middel van het opstellen van een risicomatrix waarbij eerst doelstellingen bepaald zijn en hier 

vervolgens risico’s en beheersmaatregelen aan gekoppeld zijn. Vanuit deze risicoanalyse is 

naar voren gekomen dat er voor de twee doelstellingen die betrekking hebben in totaal twaalf 

risico’s zijn waarvoor beheersmaatregelen genomen moeten worden. 

Het onderzoek heeft als resultaat opgeleverd dat er een aantal duidelijke aanbevelingen aan 

de Voedselbank in de conclusie zijn gegeven. Er is echter ook geconstateerd dat er rekening 

gehouden moet worden met het feit dat hoewel de Voedselbank zeker een sociale rol in de 

uitstroom heeft het hoofddoel van de Voedselbank het uitgeven van voedsel is en blijft. 



 
 

Voorwoord 

 

Om de bacheloropleiding Finance & Control succesvol af te kunnen ronden heb ik de 

afgelopen maanden onderzoek gedaan namens WIJS Groningen. De uiteindelijke resultaten 

die uit dit onderzoek naar voren gekomen zijn ligt voor u in dit adviesrapport. 

Begin februari 2019 ben ik bij WIJS begonnen aan dit onderzoek gericht op het optimaliseren 

van het proces van aanmelden tot weer uitstromen van cliënten bij de Voedselbank Groningen. 

Een onderwerp die erg uitdagend maar vooral ook leuk is om onderzoek naar te doen. Iets wat 

heel anders is dan wat ik tot nu toe tijdens mijn opleiding gehad heb.  

Ik heb de afgelopen maanden veel nieuwe ervaringen opgedaan en een hoop dingen geleerd 

die ik later in mijn carrière mee kan nemen. Ook heb ik vooral een erg leuke tijd gehad bij WIJS 

met alle andere ambassadeurs. Een organisatie waarbij ik mij vanaf dag één thuis heb 

gevoeld, iets wat zeker geholpen heeft bij het uitvoeren van dit onderzoek. 

Graag wil ik iedereen binnen WIJS dan ook bedanken voor de leuke tijd. Ook wil ik Harald 

Hilbrants bedanken voor de begeleiding vanuit WIJS, Richard Benes voor de begeleiding 

vanuit de Hanzehogeschool en Richard van Heuvelen voor het actief meedenken gedurende 

het onderzoek. Tot slot wil ik ook iedereen die mij verder geholpen heeft de afgelopen periode 

door middel van interviews en het motiveren op de momenten dat ik dat nodig had bedanken. 

Hierbij wens ik u veel leesplezier. 

Lars Lammerts 

Groningen, 5 juni 2019  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Bedrijfsomschrijving 

 
Gedurende dit onderzoek is er met verschillende non-profit organisaties in Groningen 

samengewerkt. Om een goed beeld te krijgen welke organisaties dit zijn en wat deze 

organisaties allemaal doen zullen deze organisaties hieronder verder benoemd en kort 

omschreven worden. 

Het onderzoek naar de Voedselbank is vanuit WIJS Groningen uitgevoerd. WIJS staat voor 

Wijk Inzet door Jongeren en Studenten en is een samenwerkingsverband tussen de gemeente 

Groningen, MJD, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. De organisatie wordt 

echter volledig gerund door jongeren en studenten. WIJS heeft als doel om student en Stadjer 

met elkaar te verbinden. Zij hebben dit doel om onder andere het beeld over studenten te 

verbeteren. WIJS is er voor alle inwoners in de stad Groningen en probeert op allerlei wijzen 

deze inwoners verder te helpen met hun problemen.  

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de sociaal raadsman van het WIJ-team 

Oosterparkwijk. WIJ-Groningen is de overkoepelende naam voor 13 sociale wijkteams in de 

gemeente Groningen. Vanuit deze 13 WIJ-teams wordt ondersteuning en zorg geleverd aan 

de mensen die dat nodig hebben. WIJ Groningen is er voor iedereen, jong en oud, arm en rijk, 

met en zonder handicap. Het doel van WIJ Groningen is het zijn van een woonkamer binnen 

de verschillende wijken van Groningen en het bieden van ondersteuning, vertrouwen en 

veiligheid. WIJ-Groningen helpt veel inwoners die het financieel gezien niet al te ruim hebben, 

van hieruit is dan ook de link met de Voedselbank Groningen snel gelegd.  

De Voedselbank Groningen is onderdeel van de hoofdorganisatie voedselbanken Nederland. 

Onder deze organisatie vallen alle voedselbanken die in Nederland te vinden zijn. Naast deze 

organisatie maakt de Voedselbank Groningen ook onderdeel uit van de Stichting Noordelijke 

Voedselbanken. Binnen deze stichting wordt door de voedselbanken in de drie noordelijke 

provincies en een gedeelte van Overijssel en Flevoland samengewerkt. De Voedselbank wordt 

zo goed als volledig gerund door ruim 170 vrijwilligers. 

Het hoofddoel van de voedselbank is het inzamelen van levensmiddelen bij supermarkten en 

bakkerijen, om deze vervolgens gratis ter beschikking te stellen aan cliënten die zelf niet in 

staat zijn om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien. Anno april 2019 waren er ruim 850 

gezinnen aangesloten bij de voedselbank die allen voorzien moeten worden van primaire 

levensbehoeften. Veruit de meeste van deze gezinnen zijn via de WIJ-teams in Groningen 

aangemeld bij de Voedselbank, namelijk ruim 650. Om aan al deze gezinnen eten uit te kunnen 

delen worden er dagelijks drie volle vrachtwagens met voedsel, wat bijna of net over datum is, 

opgehaald bij onder andere supermarkten en bakkerijen. Dit voedsel wordt vervolgens bij de 

Voedselbank opgeslagen in het magazijn en uiteindelijk in een soort supermarkt gelegd. 

Vervolgens kunnen cliënten van de Voedselbank in deze supermarkt samen met een 

vrijwilliger de schappen bij langs gaan om een winkelmandje met voedsel te vullen. Binnen de 

Voedselbank wordt echter niet alleen maar eten opgehaald en weggegeven, zo organiseert 

de Voedselbank ook geregeld leuke uitjes voor mensen en kinderen die dit normaal niet 

zouden kunnen. Ook werken zij samen met bijvoorbeeld de kledingbank, waar gratis kleding 

weggeven wordt aan cliënten die het niet zo breed hebben. 
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1.2 Aanleiding tot het onderzoek 

 
Het onderwerp van het onderzoek is gevormd naar aanleiding van een vraag die vanuit de 

sociaal raadsman van het WIJ-team Oosterparkwijk gesteld is. Deze raadsman vraagt zich af 

of er vanuit de Voedselbank genoeg initiatief genomen wordt om klanten binnen de gestelde 

norm van drie jaar weer uit te laten stromen. Op dit moment heerst het gevoel dat dit nog niet 

genoeg gedaan wordt, wat ertoe leidt dat klanten langer blijven hangen dan de bedoeling is. 

Landelijk is bekend dat dit probleem bij meerdere voedselbanken plaatsvindt, waaronder bij 

de Voedselbank in Groningen. Dat dit een reëel probleem is, valt terug te zien aan het aantal 

klanten van de Voedselbank waar ondanks de aantrekkende economie geen terugloop te zien 

is. 

Vanuit het beleidsplan van de Voedselbank Groningen wordt gesteld dat klanten maximaal 

drie jaar klant mogen zijn. Ondanks dat dit in het beleidsplan gesteld wordt, lijkt het dat hier in 

veel gevallen niet aan voldaan wordt. Wanneer een organisatie als de Voedselbank dit in het 

beleidsplan opneemt, horen er ook stappen ondernomen te worden om zo goed mogelijk aan 

dit gestelde doel te voldoen. Voor dit onderzoek is er dan ook gekeken naar de customer 

journey binnen de Voedselbank en hoe deze zodanig geoptimaliseerd kan worden dat er wel 

voldaan wordt aan de uitstroomnorm van drie jaar. Zo is er gekeken naar wat er met een klant 

van de Voedselbank gebeurt vanaf het moment van binnenkomen tot aan het moment van 

uitstromen. 

Zoals bij elke vorm van bedrijfsvoering het geval is, komen er ook bij de interne 

bedrijfsprocessen van de Voedselbank risico’s naar voren. Voor deze risico’s is het belangrijk 

dat er goede beheersmaatregelen getroffen worden binnen de Voedselbank. Vanuit de 

verbetervoorstellen die voortkomen uit dit onderzoek kunnen nieuwe risico’s ontstaan, deze 

risico’s zullen duidelijk in kaart gebracht worden en hier zullen effectieve beheersmaatregelen 

tegenover gezet worden. 

1.3 Doelstelling 

 
Het doel van dit onderzoek is het geven van een advies over wat voor mogelijke aanpassingen 

er aan de interne bedrijfsprocessen van de Voedselbank gedaan kunnen worden om vaker 

aan de uitstroomnorm te voldoen. Daarnaast zal er ook advies gegeven worden over welke 

beheersmaatregelen er getroffen kunnen worden om potentiële nieuwe risico’s te vermijden. 

Wanneer de Voedselbank de potentiële risico’s goed in kaart heeft, zal het eenvoudiger zijn 

om de adviezen die uit dit onderzoek komen over te nemen, wat ertoe leidt dat de kans groter 

is dat het aantal klanten van de Voedselbank daadwerkelijk zal afnemen.  

1.4 Relevantie 
 

Door middel van dit onderzoek en het verbeteren van deze processen worden niet alleen de 

leefomstandigheden voor de klanten van de voedselbank zelf verbeterd, dit heeft ook een 

economisch gunstig effect op de samenleving in zijn geheel. Wanneer de interne 

bedrijfsprocessen van de Voedselbank goed lopen, zal het aantal klanten van de Voedselbank 

naar verwachting afnemen. Voor de stad Groningen als geheel betekent het afnemen van het 

aantal klanten van de Voedselbank dat de welvaart onder de inwoners van de stad zal stijgen. 

Voor wat betreft het risicomanagement gedeelte van dit onderzoek zal de Voedselbank 
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steviger op haar eigen benen kunnen staan door de risico’s die er zijn te kennen en beheersen. 

Dit zorgt ervoor dat het voorbestaan van de Voedselbank gegarandeerd kan worden en de 

mensen die dat nodig hebben ondersteund kunnen blijven worden. 

1.5 Probleemstelling 
 

Rekening houdend met de aanleiding voor het onderzoek en de doelstelling die hieruit naar 

voren komt, is de centrale vraag die beantwoord dient te worden door middel van dit 

onderzoek de volgende: 

“Hoe kunnen de processen, wat betreft de registratie en ondersteuning van klanten van 

binnenkomst tot uitstromen, zodanig geoptimaliseerd worden dat er voldaan zal 

worden aan de in het beleidsplan gestelde norm. Welke beheersmaatregelen moeten 

hierbij genomen worden om potentiële risico’s te beheersen?”  

Om de centrale vraag goed te kunnen beantwoorden, is deze opgesplitst in verschillende 

deelvragen die elk apart beantwoord zullen worden. Vervolgens zal uit de uitkomsten van de 

deelvragen een aantal conclusies getrokken worden van waaruit de centrale vraag beantwoord 

kan worden. 

De deelvragen zijn als volgt: 

- Wat is de gewenste situatie wat betreft de processen binnen de voedselbank 

Groningen? 

Het doel van deze deelvraag is het in kaart brengen wat de optimale situatie is waarop de 

interne bedrijfsprocessen doorlopen kunnen worden. Door de gewenste situatie te schetsen 

en de bevindingen van de vorige deelvraag mee te nemen, is het mogelijk om een overzicht 

te maken van welke aanpassingen er aan de huidige processen gedaan moeten worden om 

tot de gewenste situatie te komen. 

- Wat is de huidige situatie wat betreft de processen binnen de voedselbank Groningen? 

Het beantwoorden van deze deelvraag is belangrijk om de interne bedrijfsprocessen zoals die 

nu door de voedselbank doorlopen worden goed in kaart te brengen. Door deze goed 

overzichtelijk voor ogen te hebben is het makkelijker om mogelijke problemen in de huidige 

processen waar te nemen. Deze problemen kunnen vervolgens weer meegenomen worden in 

de volgende deelvraag. 

- Welke risico’s komen er kijken bij de processen in de gewenste situatie? 

Bij het aanpassen van processen komen er ook altijd nieuwe risico’s naar voren. Het is voor 

een organisatie belangrijk om een goed overzicht te hebben van de risico’s waarmee zij te 

maken kunnen krijgen. Daarom worden bij het beantwoorden van deze deelvraag de 

bestaande maar ook nieuwe risico’s op een rijtje gezet. De risico’s die hier naar voren komen, 

zullen vervolgens in de volgende deelvraag verder behandeld worden. 

- Welke beheersmaatregelen kunnen er genomen worden om potentiële nieuwe risico’s 

te beheersen? 
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Het is belangrijk voor een organisatie om de risico’s die zij kennen goed te beheersen. Dit 

zodat eventuele negatieve effecten van deze risico’s zo veel mogelijk voorkomen kunnen 

worden. Deze deelvraag is dan ook opgesteld om de risico’s die in de deelvraag hiervoor naar 

voren zijn gekomen goed te kunnen beheersen. Het nemen van goede beheersmaatregelen 

tegen nieuwe risico’s maakt het eenvoudiger om veranderingen in het proces toe te passen.  

1.6 Afbakening 
 

Bij het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen wordt specifiek gekeken naar de 

voedselbank in de stad Groningen en hoe deze het aantal hulpbehoevenden terug kan 

brengen. Het is niet de bedoeling dat de centrale vraag uitmondt in een specifiek aantal extra 

uittreders bij de voedselbank. Dit omdat elk extra persoon die uittreedt door het beantwoorden 

van de bovenstaande vraag een positief teken is. Wel zou als doel gesteld kunnen worden om 

het aantal uittreders bij de voedselbank Groningen in lijn te laten lopen met die van 

voedselbanken in andere gemeenten. Bij het beantwoorden van de centrale vraag is het 

onderzoek vooral gericht op het handelen van de Voedselbank zelf, de meeste andere externe 

effecten zullen geen invloed hebben op de uitkomsten van het onderzoek. Wel is er gekeken 

naar de samenwerking van de Voedselbank met andere hulporganisaties in de stad 

Groningen. 

1.7 Leeswijzer 
 

Om een duidelijk overzicht te krijgen wat de indeling van dit adviesrapport is zal hieronder de 

indeling van het rapport verder beschreven worden. 

Het rapport is verdeeld in zeven verschillende hoofdstukken waarvan u de eerste net al heeft 

kunnen lezen. Deze hoofdstukken zijn logisch ingedeeld door eerst de voorbereiding van het 

onderzoek te beschrijven om vervolgens in het hoofdstuk resultaten de deelvragen uit te 

werken. Tot slot zullen de conclusies, aanbevelingen en discussie in het laatste hoofdstuk 

beschreven worden. 

Te beginnen met hoofdstuk twee, in dit hoofdstuk is het theoretische kader terug te vinden. 

Het theoretisch kader geeft een overzicht van de theorieën en theoretische modellen die 

gebruikt zijn om dit onderzoek te kunnen doen. Hierin is onder andere beschreven waarom er 

voor bepaalde modellen gekozen is. Na het theoretische kader kan in hoofdstuk drie de 

methode van onderzoek gevonden worden. In dit hoofdstuk is beschreven op wat voor wijze 

informatie verkregen is om de deelvragen te kunnen beantwoorden. Ook is in dit hoofdstuk 

terug te vinden wie er geïnterviewd zijn en waarom juist deze mensen geïnterviewd zijn.  

In bovenstaande hoofdstukken is de uitvoering van het onderzoek uitvoerig beschreven. Na 

deze hoofdstukken volgt het hoofdstuk met daarin de resultaten van het onderzoek. In dit 

hoofdstuk zijn alle deelvragen beantwoord. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de 

beantwoording van de deelvragen heeft elke deelvraag zijn eigen paragraaf. Eerst zal er 

ingaan worden op de gewenste- en huidige situatie wat betreft de customer journey binnen de 

Voedselbank. Vervolgens zal er beschreven worden welke risico’s er in dit proces terug te 

vinden zijn en welke beheersmaatregelen daarbij horen, oftewel de antwoorden op de laatste 

twee deelvragen.  
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Tot slot zal er in dit adviesrapport een conclusie gevormd worden. Deze conclusie komt voor 

uit de uitgewerkte deelvragen en hierin zal de hoofdvraag beantwoord worden. Vanuit deze 

conclusie worden ook een aantal aanbevelingen benoemd die ertoe zullen leiden dat het 

proces beter zal lopen. Het hoofdstuk en het adviesrapport zal afgesloten worden met een 

discussie waarin mogelijke beperkingen en vervolgonderzoeken besproken zullen worden. 

Deze conclusies, aanbevelingen en discussie zijn terug te vinden in hoofdstuk vijf van dit 

adviesrapport.  

Hoofdstuk Inhoud 

H2 Theoretisch kader 

H3 Methode van onderzoek 

H4 Resultaten deelvragen 

H5 Conclusies, aanbevelingen en discussie 
Tabel 1: Indeling hoofdstukken 
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Hoofdstuk 2: Theoretische kader 
 

De afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar de interne bedrijfsprocessen van de 

Voedselbank en de risico’s met beheersmaatregelen die hieruit naar voren komen. Voor een 

succesvol verloop van het onderzoek is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar welke 

theorieën en theoretische modellen gebruikt kunnen worden. Dit is belangrijk omdat er voordat 

er onderzoek gedaan kan worden voldoende kennis over het onderwerp nodig is om dat wat 

er uit het onderzoek naar voren komt goed te kunnen onderbouwen. Door de theoretische 

modellen goed toe te passen is het mogelijk om een goed overzicht te creëren van zowel de 

processen als de risico’s met beheersmaatregelen. In het theoretische kader zal er eerst 

gekeken worden naar de modellen die tijdens het onderzoek gebruikt worden voor het in kaart 

brengen van de processen en mogelijke verbeteringen hierop. Vervolgens wordt er gekeken 

naar welke theoretische modellen gebruikt worden voor het vaststellen van de risico’s waar de 

Voedselbank mee te maken kan krijgen en de beheersmaatregelen die hiertegenover staan. 

Tot slot zal er een vergelijking worden gemaakt van waaruit een keuze wordt gemaakt tussen 

de verschillende modellen. 

2.1 AO-processen  

 
Om de processen en de daarvoor benodigde managementinformatie in kaart te brengen, wordt 

er gebruik gemaakt van verschillende modellen. Zo zijn er modellen zoals het PBI-model die 

de benodigde informatievoorziening duidelijk in kaart kunnen brengen. Ook bestaat er een 

BPMN-schema die gebruikt kan worden om toekomstige processen in kaart te brengen. 

Daarnaast is er een DPS-schema die juist gebruikt kan worden om het huidige proces op een 

overzichtelijke manier in kaart te brengen. Tot slot is er nog een Demingcirkel die gebruikt 

wordt om te controleren of dat wat er in de procesomschrijving beschreven staat ook elke keer 

goed gebeurt en of er ergens bijgestuurd moet worden om de gestelde doelstellingen te 

behalen. In het vervolg van deze paragraaf zal er eerst gekeken worden naar wat een 

administratieve organisatie precies inhoudt, vervolgens zal verder ingegaan worden op elk van 

deze gebruikte modellen.  

2.1.1 Administratieve organisatie 

 

Net als alle andere organisaties is ook de Voedselbank Groningen een administratieve 

organisatie. Een definitie van een administratieve organisatie die veel gebruikt wordt is: “Het 

systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens ten behoeve van het 

verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een 

organisatie en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.” 

Binnen een administratieve organisatie draait het allemaal om informatie, informatie die nodig 

is om een organisatie te besturen, te doen functioneren en om verantwoording af te leggen. 

Wanneer dit niet goed gedaan wordt betekend het dus dat een organisatie niet goed kan 

functioneren.  (Paur et al., 2014) 

Een administratieve organisatie bestaat uit een aantal elementen. Dit zijn de volgende 

elementen: 

- Randvoorwaarden 

- Informatie 
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- Processen 

- Verbandscontroles 

Elk van deze elementen dient voor een administratieve organisatie volledig ingevuld te worden 

om de organisatie goed in kaart te kunnen brengen. Hieronder zullen deze elementen verder 

beschreven worden. 

Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden zijn de beheersmaatregelen in een organisatie die noodzakelijk zijn om 

een goede AO te kunnen opzetten. Als deze randvoorwaarden goed geregeld zijn wil dit niet 

zeggen dat de AO goed is, maar omgekeerd geldt wel dat er geen sprake kan zijn van een 

goede AO wanneer deze niet ingevuld zijn. 

De randvoorwaarden kunnen in de volgende onderwerpen opgedeeld worden: 

- Functiescheiding 

- Automatisering 

- Begroting 

- Richtlijnen 

Elk van deze onderwerpen dient goed omschreven te worden om een duidelijk overzicht te 

krijgen wat de randvoorwaarden van de administratieve organisatie zijn. 

Informatie 

In het element informatie wordt bekeken welke informatie nodig is om de organisatie te kunnen 

‘besturen, te doen functioneren en verantwoording af te leggen’. Binnen deze informatie moet 

onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten informatie. De verschillende 

soorten informatie zijn: 

- Strategisch, informatie bedoeld om de doelstellingen van de organisatie te bepalen 

- Tactisch, informatie gericht op de besturing waarin wordt gekeken of de organisatie 

haar doelstellingen behaalt 

- Operationeel, informatie met als doel de dagelijkse gang van zaken goed te laten 

verlopen. 

Processen 

Dit element is het belangrijkste voor dit onderzoek. Dit omdat binnen dit onderzoek processen 

zijn vastgelegd. Deze processen zijn vastgelegd met de hulp van enkele concrete vragen die 

binnen dit element beantwoord dienen te worden. Deze vragen zijn: 

- Wie (functiescheiding)? 

- Doet wat (concrete handeling)? 

- Waarmee (informatie)? 

- Welke administratieve vastlegging volgt daaruit? 

Daarnaast moet er bij de inrichting van de processen stilgestaan worden bij de volgende drie 

vragen: 

1. Waar begint een proces? 
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2. Waar eindigt een proces? 

3. Welke tussenliggende stappen zijn te onderkennen? 

Verbandscontroles 

De betrouwbaarheid van informatie is een belangrijk onderwerp binnen een administratieve 

organisatie. Om deze betrouwbaarheid te waarborgen zijn verbandscontroles in het leven 

geroepen. Bij deze verbandscontroles maak je een vergelijking tussen twee verschillende 

soorten registraties over hetzelfde onderwerp. Wanneer deze twee registraties in de 

vergelijking gelijk zijn betekend het dat de informatie betrouwbaar is. (Paur et al., 2014) 

2.1.2 PBI-model 

 

Het eerste model wat kan worden gebruikt tijdens dit onderzoek is het PBI-model. Voor dit 

model is gekozen omdat het model goed duidelijk 

maakt hoe processen beheerst moeten worden en wat 

voor informatievoorziening daarvoor nodig is. Het PBI-

model staat voor: 

❖ P: Bedrijfsprocessen en hun organisatie 

❖ B: Beheersing/besturing van processen 

❖ I: Informatievoorziening en ICT 

De basis van het PBI-model bestaat uit de 

bedrijfsprocessen. Om deze bedrijfsprocessen goed te 

laten functioneren zal de organisatie deze 

bedrijfsprocessen willen beheersen en 

controlemaatregelen willen toevoegen, zodat de bedrijfsprocessen datgene doen wat ze 

verwacht worden te doen en zo veel mogelijk risico’s uitsluiten. Om deze beheersing goed uit 

te kunnen voeren heeft een organisatie informatie nodig. De benodigde 

managementinformatie die hieruit naar voren komt heeft twee belangrijke kenmerken, deze 

moet betrouwbaar en relevant zijn. De te verkrijgen informatie dient namelijk een weergave te 

zijn van de werkelijkheid en daarnaast dient deze informatie ook daadwerkelijk nut te hebben 

(Paur et al., 2013).  

2.1.3 AO-handboek 

 

In het onderzoek zijn de processen op twee verschillende situaties beschreven, een IST- en 

SOLL-situatie. Eerst wordt er ingegaan op de SOLL-situatie. Dit zijn de procedures in de 

gewenste situatie. Vervolgens wordt er ingegaan op de IST-situatie. Dit zijn de procedures 

zoals die op dit moment plaatsvinden. In deze IST-situatie wordt de huidige situatie van de 

procedures beschreven. Om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te gaan moet 

eerst de IST-situatie geanalyseerd worden. Dit wordt gedaan door te inventariseren welke AO-

risico’s er in de huidige procedures bestaan. Vervolgens wordt er bekeken welke risico’s wel 

en niet door beheersmaatregelen afgedekt moeten worden. In de uiteindelijke gewenste 

situatie worden dan de procedurebeschrijvingen met daarin verwerkt de beheersmaatregelen 

vastgelegd.  

Figuur 1: PBI-model (Simons, 2015) 
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2.1.4 BPMN 

 

BPMN staat voor Business Process Modelling Notation en is een stroomdiagrammethode 

waarmee een organisatie de stappen die in een gepland bedrijfsproces gezet worden 

overzichtelijk in kaart kan brengen. BPMN heeft als doel om geplande bedrijfsprocessen 

gedetailleerd in kaart te brengen. Deze methode is vooral bedoeld voor mensen die het proces 

zelf moeten gaan uitvoeren, door dit model op te stellen krijgen zij voldoende informatie om 

ervoor te zorgen dat het proces succesvol uitgevoerd wordt. Voordeel van dit model is dat het 

helpt de communicatie en samenwerking binnen een organisatie te vereenvoudigen. 

Daarnaast zorgt deze methode voor betere eindresultaten en een efficiënt verloop van het in 

kaart gebrachte proces. Het nadeel van deze methode is dat deze specifiek gericht is op 

toekomstige processen. Hierdoor is het een stuk lastiger om deze methode voor een bestaand 

proces te gebruiken. (Lucidchart, 2019) 

2.1.5 DPS-schema  

 

Een ander methode om de processen goed en duidelijk in kaart te kunnen brengen zijn DPS-

schema’s. DPS staat voor Detail Proces Schema, dit zijn stroomschema’s die gebruikt worden 

om processen duidelijk op papier te kunnen zetten. Dit wordt gedaan door verschillende 

symbolen te gebruiken die bijvoorbeeld voor een activiteit of een beslissing in het proces staan. 

De structuur die hiervoor gebruikt is heet de 5-kolommenstructuur. Deze structuur bestaat uit: 

- Bron van de gegevens 

- Input gegevens 

- Activiteiten 

- Output/mutatie gegevens 

- Bestemming van de gegevens. 

Er is voor gekozen om de processen op deze manier in kaart te brengen, omdat er door de 

eerdergenoemde symbolen in een logische volgorde in de vijf kolommen te zetten een duidelijk 

overzicht ontstaat van het proces. Op deze manier is het eenvoudig om het hele proces op 

papier te kunnen volgen.  

In de DPS-schema’s zijn de volgende symbolen gebruikt om een overzichtelijk processchema te 
creëren (Esseling et al., 1993): 

 
     

    Verbindingslijn  
 
 
    Handmatige activiteit of 
                                              menselijke handeling 
 
 
    Interactieve schermdialoog 
 
 
 
 
    'database’, (computer)bestand 
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    Bericht, boodschap, overzicht, bon, 
    lijst, fax, formulier, gegevensdrager, 
    e-mail, ………… 
 
 
 
    Beslissing/ keuze  
    conditie = voorwaarde vermelden in 
    de vraagvorm met? 
  
 
    Externe koppeling of bron 
    ook : begin/eindpunt 
 

2.1.6 Demingcirkel  

 

Een ander gebruikt hulpmiddel voor dit onderdeel 

van het onderzoek is de Deming-cirkel ofwel de 

PDCA-cyclus. De PDCA-cyclus bestaat uit de 

volgende stappen: 

1. Plan: het plannen van verbeteractiviteiten 

en het stellen van doelen 

2. Do: het uitvoeren van geplande activiteiten 

3. Check: meten en nagaan in hoeverre de 

afgesproken doelen zijn behaald 

4. (Re-)Act: bijstellen van het plan, de 

normen of de uitvoering 

Figuur 2 geeft een goede visuele weergave van hoe deze stappen elke keer opnieuw 

doorlopen worden. 

Deze PDCA-cyclus wordt gebruikt om de kwaliteit van de organisatie en dus ook van de 

doelstellingen te verbeteren (Bulsuk, 2009). Door deze cyclus goed op orde te hebben kan de 

Voedselbank Groningen beter bijhouden of de gewenste doelstelling van het laten uitstromen 

van klanten binnen de uitstroomnorm wordt bewerkstelligd of dat er bijgestuurd moet worden 

om deze doelstelling te halen. Er is gekozen voor de PDCA-cyclus omdat deze duidelijkheid 

biedt aan de organisatie over of de gewenste doelstelling gehaald wordt, zowel tijdens als na 

het afronden van het onderzoek.  

2.2 Risicomanagement 

 
Voor het risicomanagementgedeelte van het onderzoek is ook gebruik gemaakt van 

verschillende theoretische modellen. Om het risicomanagement binnen een organisatie goed 

in kaart te brengen, kunnen er verschillende soorten modellen gebruikt worden. Zo heeft The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) drie modellen 

ontworpen. Dit zijn de COSO ERM (2004), COSO ICF (2013) en COSO ERM (2017). Elk van 

deze modellen legt de focus op een ander gedeelte van het risicomanagementproces. Voor 

COSO ERM (2004) zijn de strategie & doelstelling bepalend terwijl bij het gebruik van COSO 

Figuur 2: Kwaliteitscirkel van Deming (Bulsuk, 2009) 

….

? 

……………… 
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ICF meer aandacht is voor bijvoorbeeld globalisering en ICT. Voor COSO ERM (2017) is het 

risicomanagement meer geïntegreerd in strategiebepaling en uitvoering. Naast de modellen 

van COSO zijn er ook de ISO 31000 en het M_O_R model. Het belangrijkste verschil tussen 

de ISO 31000 en de COSO-modellen is dat de ISO 31000 wel onderscheid maakt tussen 

principes voor risicomanagement, raamwerk voor risicomanagement en het 

risicomanagementproces. Het M_O_R model werkt ten opzichte van de andere modellen met 

handige checklists om alle stappen rondom risicomanagement te omschrijven. In het vervolg 

van deze paragraaf zal verder ingegaan worden op de verschillend risicomanagement 

modellen (Claes et al., 2016). 

2.2.1 COSO ERM (2004) 

 

 Een van de modellen die is gebruikt is in dit 

onderzoek is de COSO ERM (2004) ofwel de COSO-

kubus. De COSO-kubus is een model dat goed de 

relatie weergeeft tussen de doelstellingen van een 

organisatie, de controlecomponenten en de 

onderdelen van de organisatie waarop het 

risicomanagement van toepassing is (Paur et al., 

2014). Er is voor dit model gekozen omdat ondanks 

dat de COSO-kubus ontwikkeld is voor grote 

ondernemingen, deze ook goed toepasbaar is op de 

Voedselbank Groningen. Dit omdat de Voedselbank 

met verschillende partijen te maken heeft in de 

dagelijkse gang van zaken. Zo is de Voedselbank 

Groningen onderdeel van de grotere organisatie Voedselbank Nederland en waarin 

samengewerkt wordt met onder andere verschillende supermarkten en hulpverlenende 

instanties.  

De bovenzijde van deze kubus geeft de gebieden weer waarop de organisatie risico’s kan 

lopen (Paur et al., 2014):  

- Strategic: De doelen van de organisatie worden niet gehaald 

- Operations: De beschikbare middelen worden niet effectief en efficiënt gebruikt 

- Reporting: De (financiële) informatieverzorging is niet betrouwbaar 

- Compliance: Wet- en regelgeving wordt niet nageleefd 

De zijkant van de kubus laat zien dat ERM alle onderdelen van de organisatie omvat. De 

onderdelen zijn (Paur et al., 2014): 

- Entity-level: de totale onderneming 

- Division: het totaal van de bedrijfsonderdelen die tot een bepaalde divisie behoren 

- Businessunit: een groep bedrijven binnen de divisie die zich bezighoudt met dezelfde 

soort producten 

- Subsidiary: het bedrijf binnen een grote organisatie die een bepaald product produceert 

De structuur van de COSO-kubus bestaat uit acht elementen die afgeleid zijn van de wijze 

waarop een onderneming bestuurd wordt door het management. Deze elementen zijn (Paur 

et al., 2014): 

Figuur 3: COSO-kubus (in ’t Veld, 2015) 
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- Interne omgeving: Hoe ga je om met risico’s en welke risico’s zijn acceptabel? 

- Doelstellingen: Welke doelstellingen sluiten aan bij de missie en visie van de 

organisatie en welke risico’s zijn met die doelstellingen verbonden? 

- Identificatie gebeurtenissen: Welke gebeurtenissen zorgen ervoor dat het moeilijker 

wordt om de doelstellingen te behalen? 

- Risicobeoordeling: Hoe groot is de kans dat een kritieke gebeurtenis zich voordoet en 

wat zijn de gevolgen als dat gebeurt? 

- Reactie op risico: Afhankelijk van het risico kan het management kiezen uit vier 

alternatieve reacties; accepteren, overdragen, beheersen en vermijden 

- Beheersingsactiviteiten: Welke maatregelen en procedures zorgen ervoor dat de 

hiervoor vastgestelde tegenmaatregelen afdoende worden uitgevoerd? 

- Informatie en communicatie: Welke informatie is nodig om risico’s te herkennen en te 

beoordelen om de juiste tegenmaatregelen te treffen? 

- Bewaking: Op welke wijze kan de juiste werking van het systeem van 

risicomanagement worden bewaakt? 

Hieronder zullen enkele belangrijke elementen verder besproken worden. 

Identificatie, beoordeling en reactie op risico  

Deze elementen zijn het belangrijkste voor het proces van risicomanagement. Binnen deze 

stappen gaat men bedenken welke risico’s zich kunnen voordoen, hoe ernstig deze risico’s 

zijn en wat de kans is dat dit risico zich voordoet. Binnen deze elementen speelt de methodiek 

van risicomanagement zich af. Deze methodiek bestaat uit de volgende drie stappen, die 

achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd: 

1. Bedrijfsprocessen per doelstelling vaststellen 

2. Per bedrijfsproces events benoemen 

3. De risk response vaststellen 

Om de risico’s inzichtelijk en bespreekbaar te maken, worden 

de risico’s op basis van hun impact en kans van voorkomen 

in een risicomatrix weergegeven. Zo’n risicomatrix geeft 

duidelijk grafisch weer wat de belangrijkste risico’s zijn en op 

wat voor manier deze het beste beheerst kunnen worden. 

(Paur et al., 2014)    

In figuur 4 is een goed voorbeeld gegeven van hoe een 

risicomatrix eruit kan zien. Door de risico’s in deze tabel in te 

vullen kan er makkelijk bepaald worden op wat voor manier 

een risico beheerst dient te worden. 

In hoeverre een organisatie daadwerkelijk 

beheersmaatregelen neemt voor geïdentificeerde risico’s is afhankelijk van het risico die een 

organisatie durft te nemen. De term die hiervoor gebruikt wordt is risk appetite. Wanneer blijkt 

dat een risico in de risicomatrix in het gebied ‘elimineren’ valt, is het belangrijk voor een 

organisatie om deze zo goed mogelijk te beheersen. Dit omdat deze risico’s een te grote 

negatieve invloed kunnen hebben op het bedrijfsresultaat.   

 

Figuur 4: Risicomatrix (Pruim, 2016) 
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Beheersingsactiviteiten 

De risico’s die vanuit de risicomatrix de grootste negatieve invloed hebben op het 

bedrijfsresultaat kunnen op verschillende manieren beheerst worden. Zo kunnen er 

preventieve-, repressieve-, en correctieve maatregelen genomen worden. Preventieve 

maatregelen zijn maatregelen die genomen worden om te voorkomen dat risico’s zich 

voordoen. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld in procesbeschrijvingen duidelijk 

aangegeven wordt wat en wanneer er gedaan moet worden. Repressieve maatregelen zijn 

maatregelen die als doel hebben om vast te kunnen stellen dat een risico zich voordoet. Dit 

kan bijvoorbeeld gedaan worden door in een procesbeschrijving op een vast moment een 

controle plaats te laten vinden. Tot slot zijn er nog correctieve maatregelen. Dit zijn 

maatregelen die moeten worden genomen wanneer er een afwijking is vastgesteld. Er moeten 

dan correctieve maatregelen vastgesteld worden om de afwijking te herstellen tot de gewenste 

situatie. (Paur et al., 2014)    

2.2.2 COSO ICF 

 

De COSO ICF  is een doorontwikkeling ten opzichte 

van het eerste COSO ERM (2014) model. Dit model is 

ontwikkeld omdat de verwachtingen ten aanzien van 

governance groter zijn geworden. Onder andere de 

kredietcrisis lag aan de basis van het verder door 

ontwikkelen van dit model aan de basis. Daarnaast is 

er sprake van globalisering op de markten. Dit zorgt 

ervoor dat bedrijfsvoering complexer is geworden ten 

opzichte van vroeger. Ook is het aandeel van 

technologie (IT) binnen organisaties groter geworden 

de afgelopen decennia.  

In figuur 5 is de COSO-kubus terug te zien. Dit is de doorontwikkelde kubus uit 2013. Zoals te 

zien is, wordt er vastgehouden aan de kerndefinitie van interne controle en de vijf 

componenten en zijn er slechts enkele onderdelen samengevoegd. Wat nieuw is aan de 

COSO ICF is dat er 17 principes zijn toegevoegd aan de elementen op de voorzijde van de 

kubus. Voor een effectieve interne controle over de risico’s is het belangrijk voor een 

organisatie dat er aan de principes die relevant zijn voor de organisatie voldaan wordt.  

Naast de 17 principes zijn er ook 81 points of focus toegevoegd aan dit model. Deze points of 

focus zijn belangrijke kenmerken van de principes die gebruikt kunnen worden voor het 

ontwerpen, implementeren en het uitvoeren van interne controles. Deze points of focus kunnen 

meegenomen worden in het vaststellen of er binnen de organisatie voldaan wordt aan de 17 

principes (PwC, 2014). 

 

 

 

Figuur 5: COSO-kubus ICF (PwC, 2014) 
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2.2.3 COSO ERM (2017) 

 

Het COSO ERM (2017) model is een doorontwikkeling vanuit het model uit 2004. In dit model 

is het risicomanagement meer geïntegreerd in strategiebepaling en uitvoering. Ook wordt er 

meer nadruk gelegd op de wisselwerking tussen risico, prestatie, strategie en waarde (‘t Hart, 

2017). In figuur 6 is het COSO ERM (2017) model terug te zien in een grafische weergave. 

 

Figuur 6: COSO ERM 2017 (’t Hart, 2017) 

Zoals te zien in het model hierboven, is het nieuwe COSO ERM model uitgewerkt in vijf 

verbonden thema’s. 

- Governance en cultuur 

- Strategie en doelstelling 

- Prestatiemanagement 

- Beoordeling en herziening 

- Informatie, communicatie en rapportage 

Aan deze vijf thema’s zijn verschillende principes verbonden die van belang zijn voor het 

voeren van een goed risicomanagement. Deze principes zijn hieronder in figuur 7 in een 

duidelijk overzicht terug te zien: 

 

Figuur 7: Principes COSO ERM 2017 (’t Hart, 2017)  
 

Net als bij de andere COSO-modellen is het ook voor dit model van belang om risico’s, die het 

behalen van de strategie of doelstellingen van de organisatie bedreigen worden 

geïdentificeerd en beoordeeld. Binnen dit model wordt dat gedaan onder het thema 

prestatiemanagement door het geven van prioriteit aan risico’s afhankelijk van de 

risicobereidheid van de organisatie. 
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2.2.4 ISO 31000 

 

Naast het COSO-model bestaat er ook de ISO-norm. Deze norm is een goede toevoeging op 

het bekende COSO-model. Er bestaan verschillende soorten ISO-normen. Voor het onderdeel 

risicomanagement wordt echter de ISO 31000-norm gebruikt. De ISO 31000-norm is speciaal 

ontwikkeld voor risicomanagement en geeft richtlijnen om risicomanagement te verwerken 

binnen een organisatie. Een voordeel van de ISO 31000-norm is dat deze bedoeld is voor 

organisaties van alle soorten en maten. De ISO 31000-norm onderscheidt drie 

hoofdonderdelen: principes voor risicomanagement, raamwerk voor risicomanagement en het 

risicomanagementproces. In figuur 8 valt de ISO 31000 in een grafische weergave terug te 

zien met alle drie de hoofdonderdelen. (Zijlstra, 2012) 

 

Figuur 8: ISO 31000 (Zijlstra, 2012) 

In het eerste deel van figuur 8 worden de elf principes benoemd waaraan risicomanagement 

volgens ISO 31000 moet voldoen om een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren 

van een organisatie. Het tweede deel van figuur 8 omvat het kader ofwel het raamwerk voor 

risicomanagement. Dit raamwerk bevat de beleidscyclus voor aansturing van de verschillende 

risicomanagementprocessen in een organisatie. In deze cyclus komt de in paragraaf 2.1.4 

genoemde PDCA-cyclus terug naar voren. Het derde en laatste deel bevat belangrijke stappen 

die komen kijken bij risicomanagement. Het identificeren, analyseren, evalueren en beheersen 

van de verschillende risico’s. Daarnaast wordt er in dit deel aandacht besteed aan de 

onderwerpen communicatie & overleg en monitoring & beoordeling. Dit zorgt voor een 

aansluiting met het in het tweede deel benoemde raamwerk voor risicomanagement (in ’t Veld, 

2015). 

Door dit onderscheid en door een duidelijke koppeling aan doelstellingen voor verschillende 

gebruikers biedt ISO 31000 in vergelijking met het COSO-model betere handvatten voor het 

vastleggen van integraal risicomanagement.   
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2.2.5 M_O_R model 

 

Een ander gebruikt model voor het onderzoek is het M_O_R model. M_O_R staat voor 

Management of Risk en is een methode om risico’s op alle niveaus van een organisatie te 

kunnen identificeren en beheersen. Dit wordt vanuit het model gedaan door duidelijk te maken 

welke managementinformatie nodig is om risicomanagement door te kunnen voeren. Het 

M_O_R model bestaat uit vier hoofdelementen (aan de Wiel, 2014): 

- Principes 

- Aanpak 

- Proces 

- Integratie & evaluatie 

De activiteiten die ondernomen worden en de 

volgorde, rollen en verantwoordelijkheden 

die hiervoor nodig zijn, worden in dit model 

duidelijk beschreven. Dit wordt gedaan op de 

volgende manieren (’t Hart, 2010): 

- Risicomanagementbeleid 

- Handleiding 

risicomanagementprocessen 

- Risicomanagementstrategie 

- Risicoregister 

- Issuelogboek 

In figuur 9 is het M_O_R model in een 

grafische weergave te zien. Hierin zijn 

duidelijk de hoofdelementen en de wijze 

waarop deze beschreven zijn weergegeven. 

Er is voor dit model gekozen omdat het M_O_R model goed aansluit bij het bovenstaand 

genoemde ISO 31000-model. Daarnaast wordt dit model door verschillende soorten 

organisaties erg gewaardeerd vanwege de praktische toepasbaarheid en de handige 

checklists die alle stappen rond risicomanagement uitgebreid omschrijven.   

Bovenstaande zijn de belangrijkste theorieën en theoretische modellen die gedurende het 

onderzoek toegepast zijn om uiteindelijk tot een goed advies te kunnen komen. In het volgende 

hoofdstuk zal onder andere verder ingegaan worden op de wijze waarop deze modellen 

toegepast zijn binnen het onderzoek en hoe er aan informatie is gekomen om deze modellen 

in te kunnen vullen. 

 

 

 

 

Figuur 9: Het raamwerk van M_O_R (‘t Hart, 2010) 

 

Figuur 10: Het raamwerk van M_O_R (in ’t Veld, 2015) 
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2.3 Keuze modellen 
 

Om een goede keuze te kunnen maken welk model het best bij dit onderzoek past is het van 

belang om verschillende onderwerpen in beschouwing te nemen. Deze onderwerpen moeten 

vervolgens voor alle modellen vergeleken worden. Voor zowel het in kaart brengen van de 

processen als het risicomanagement gedeelte van het onderzoek moet een keuze gemaakt 

worden tussen verschillende modellen. 

AO-processen 

In de tabel hieronder is een overzicht te zien van de vergelijking van de verschillende 

processchema’s. 

Model Volledigheid Relevantie 

PBI-model              -            X 

BPMN-schema             X             - 

DPS-schema             X            X 
Tabel 2: Keuze modellen AO-processen 

Om een goede keuze te kunnen maken tussen de verschillende schema soorten is het 

belangrijk om verschillende onderwerpen met elkaar te vergelijken. Het eerste onderwerp wat 

hiervoor vergeleken is, is de volledigheid van het model. Met de volledigheid wordt bedoeld 

de mate waarin het proces volledig in kaart gebracht kan worden door het gebruiken van het 

model. Dit is belangrijk omdat er een zo’n gedetailleerd mogelijk schema uit moet komen zodat 

direct duidelijk is hoe het proces loopt. Het PBI-model is vooral gericht op het bepalen welke 

managementinformatie er nodig is binnen een proces. Vergeleken met de andere twee 

schema’s is deze qua volledigheid redelijk beperkt. In de andere twee schema’s wordt ook 

duidelijk welke informatie er in het proces nodig is. Binnen deze schema’s wordt dit echter ook 

visueel weergegeven waardoor het duidelijker is waar in het proces deze informatie nodig is. 

Het tweede onderwerp waarnaar gekeken dient te worden is de relevantie. Hiermee wordt 

bedoeld in hoeverre het model ook daadwerkelijk relevant is voor het proces waar in het 

onderzoek naar gekeken wordt. Dit is belangrijk omdat er bij het in kaart brengen van een 

proces ook zekerheid moet zijn dat het schema daadwerkelijk relevant is voor het betreffende 

proces. Voor dit onderzoek is het BPMN-schema minder relevant dan het PBI-model en de 

DPS-schema. Dit komt doordat het BPMN-schema gericht is op processen die in de toekomst 

ingevoerd gaan worden. Het PBI-model en DPS-schema kunnen ook toegepast worden op 

processen die op dit moment al plaatsvinden. Omdat er voor dit onderzoek gekeken wordt 

naar een bestaand proces zijn deze twee modellen relevanter dan het BPMN-schema. 

Al met al komt het DPS-schema voor beide punten het beste uit de vergelijking naar voren. 

Daarom is er besloten om gebruik te gaan maken van het DPS-schema. 
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Risicomanagement 

In de tabel hieronder is een overzicht te zien van de vergelijking van de risicomanagement 

modellen. 

Tabel 3: Keuze modellen Risicomanagement 

Ten eerste is het belangrijk om te kijken of de modellen geschikt zijn voor de grootte van de 

organisatie. Omdat de Voedselbank een relatief kleine organisatie is zal niet elk model goed 

toepasbaar zijn in dit onderzoek. De COSO-modellen zijn vooral ontwikkeld voor grotere 

organisaties met veel verschillende afdelingen of vestigingen. Dit zorgt ervoor dat deze niet 

goed toepasbaar zijn op een onderzoek binnen de Voedselbank. Daarentegen is de ISO 

31000-norm en het M_O_R model wel degelijk ook ontwikkeld voor kleinere organisaties 

waardoor deze beter toepasbaar zullen zijn voor de Voedselbank. 

Ten tweede is het ook goed om te kijken naar de status en bekendheid van de modellen. 

Wanneer een model algemeen geaccepteerd wordt maakt het toepassen ervan dat het 

risicomanagement binnen de organisatie geloofwaardiger overkomt. Daarnaast geldt dit ook 

al snel als een pluspunt bij accountants. De COSO-modellen samen met de ISO 31000-norm 

zijn modellen die internationaal geaccepteerd zijn en erg bekend zijn bij organisaties. Het 

M_O_R model daarentegen is een relatief onbekend model die minder gebruikt wordt door 

organisaties. 

Ook is het belangrijk om naar de toegankelijkheid van het model te kijken bij het maken van 

een keuze. Hiermee wordt bedoeld of een model bijvoorbeeld gebruiksvriendelijk is. De 

COSO-modellen zijn erg uitgebreid, mede doordat het voor grote organisaties ontwikkeld is, 

wat ervoor zorgt dat het al snel erg onoverzichtelijk wordt. De ISO-31000 norm daarentegen 

telt slechts minder dan dertig pagina’s met een zeer heldere hoofdstructuur. Dit zorgt ervoor 

dat het erg gemakkelijk is om met deze norm te werken. Ook het M_O_R model omschrijft 

duidelijk welke informatie er nodig is om risicomanagement door te voeren. Dit wordt gedaan 

in eenvoudige termen waardoor het makkelijk is om ook met dit model te werken.  

Tot slot is het belangrijk om te kijken of een model praktisch is om mee te werken. Dit wordt 

gedaan door te kijken waarmee gewerkt moet worden. De COSO-modellen en de ISO 31000-

norm zijn beide modellen die uitgebreid omschreven zijn, maar toch moet er door de 

organisatie nog veel zelf bepaald worden welke stappen er gezet moeten worden. 

Daarentegen werkt het M_O_R model met handige checklists om alle stappen rond 

risicomanagement in kaart te brengen. Dit maakt het M_O_R model erg praktisch om mee te 

werken. 

Uiteindelijk is de keuze gevallen op een combinatie van de ISO 31000-norm en het M_O_R 

model. Dit omdat deze, zoals te zien in de tabel, het beste uit de vergelijking zijn gekomen. Er 

is gekozen voor een combinatie van de twee omdat bekend is dat het M_O_R model en de 

ISO 31000-norm goed bruikbaar zijn als combinatie die goed op elkaar aansluit.  

Model Grootte 
organisatie 

Status Toegankelijkheid Praktisch 

COSO 2004          -           X             -          - 

COSO ICF          -           X  -          - 

COSO 2017          -           X             -          - 

ISO 31000          X           X            X          - 

M_O_R model          X           -            X          X 
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Hoofdstuk 3: Methoden van onderzoek 

 
In het volgende hoofdstuk zal worden besproken op wat voor wijze het onderzoek verricht is 

en hoe de uiteindelijke resultaten tot stand gekomen zijn. Hierin zal eerst naar het onderzoek 

als geheel gekeken worden om vervolgens per deelvraag uit te leggen hoe de gegevens voor 

het beantwoorden van de deelvraag verkregen zijn en op wat voor wijze deze gegevens 

vervolgens verwerkt zijn. Hierin zal onder andere ter sprake komen hoe de theorieën uit het 

theoretische kader gebruikt zijn om deze deelvragen te beantwoorden. Ook wordt uitgelegd 

hoe de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek gewaarborgd is. 

Soort onderzoek 

Het onderzoek wat verricht is, is zowel een kwalitatief als een ontwerpgericht onderzoek. Een 

kwalitatief onderzoek houdt in dat het onderzoek niet gericht is op het verkrijgen van 

cijfermatige informatie, maar op het achterhalen van achterliggende motieven en meningen. 

Dit kwalitatieve onderzoek biedt een indicatie van hoe de totale groep over het probleem denkt. 

Dit komt doordat er slechts een beperkte groep mensen gevraagd is om hun ervaringen en 

meningen, een cijfermatige onderbouwing ontbreekt dus. Wel biedt een kwalitatief onderzoek 

informatie die met een kwantitatief onderzoek achterwege gebleven zou zijn, zo wordt er meer 

ingegaan op meningen en komt er informatie naar boven waar van tevoren niet aan gedacht 

is. Een ontwerpgericht onderzoek houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar een oplossing 

voor een probleem of het benutten van een kans in een huidige situatie. In dit onderzoek wordt 

bijvoorbeeld gekeken of er een kans ligt in de huidige situatie om deze zo te veranderen dat 

cliënten sneller uitstromen. Een kwalitatief en ontwerpgericht onderzoek valt goed te 

combineren, door verschillende meningen over een huidige situatie te verwerken kan er een 

gewenste situatie gevormd worden. (Verhoeven, 2014) 

Field- en deskresearch  

Een onderzoek kan op twee manieren 

uitgevoerd worden. De eerste manier 

om een onderzoek uit te voeren is het 

doen van deskresearch. Deskresearch 

houdt in dat er gegevens worden 

verzameld die reeds bestaan. Dit 

kunnen zowel theoretische modellen 

zijn uit boeken als eerder verrichte 

onderzoeken uit onderzoeksrapporten. 

Deskresearch kan dan ook letterlijk 

vanachter het bureau uitgevoerd 

worden. Naast deskresearch kan er ook 

fieldresearch gedaan worden, bij 

fieldresearch wordt letterlijk “het veld” 

ingegaan om nieuwe gegevens te 

verzamelen, analyseren en interpreteren. Bij fieldresearch gaat het dus altijd om gegevens 

waar zelf onderzoek voor verricht is. Voorbeelden van fieldresearch zijn bijvoorbeeld 

interviews, enquêtes en observaties (Tubbing, 2014). Voor dit onderzoek zijn voornamelijk 

interviews afgenomen om nieuwe gegevens te verzamelen.  

Figuur 10: Overzicht field- en deskresearch (Hillmann, 2017) 

 

Figuur 11: Overzicht field- en deskresearch 
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Interviews 

Er zijn verschillende manieren waarop een interview afgenomen kan worden. Een individueel 

interview kan een gestructureerd, semigestructureerd of ongestructureerd interview zijn. Voor 

dit onderzoek is gekozen om semigestructureerde interviews af te nemen. Een 

semigestructureerd interview wordt ook wel een kwalitatief- of diepte-interview genoemd, bij 

dit soort interviews heb je een interviewschema met vooraf een aantal algemeen 

geformuleerde vragen. Het voordeel van een semigestructureerd interview is dat je van de 

geformuleerde vragen af mag wijken, op deze manier is het mogelijk om door te vragen op 

bepaalde antwoorden. Door dit te doen krijg je ten opzichte van gestructureerde interviews 

meer en gedetailleerde informatie (Verhoeven, 2014).  

Soort interview Validiteit Gedetailleerde 
Informatie 

Gestructureerd     X         - 

Semigestructureerd     X         X 

Ongestructureerd     -         X 
Tabel 4: Keuze interviews 

In de tabel hierboven is te zien waarom een semigestructureerd interview de beste optie is 

voor dit onderzoek. Een gestructureerd interview heeft de hoogste validiteit, deze heeft echter 

als nadeel dat er weinig gedetailleerde informatie uit naar voren komt omdat er niet 

doorgevraagd kan worden. Een ongestructureerd interview heeft dan weer als voordeel dat er 

juist heel veel gedetailleerde informatie naar voren komt omdat de vragen elk interview 

verschillend zijn. Het nadeel van een ongestructureerd interview is dat de validiteit van deze 

interviews erg laag is, dit komt doordat er aan iedere geïnterviewde andere vragen wordt 

gesteld waardoor er geen goed totaalbeeld ontstaat. Een semigestructureerd interview heeft 

van beide wat. Er komt gedetailleerde informatie binnen, maar toch hebben deze interviews 

ook nog een hoge validiteit. De combinatie van validiteit en gedetailleerde informatie zorgt 

ervoor dat semigestructureerde interviews de beste optie is.  

Betrouwbaarheid en validiteit 

Twee belangrijke onderwerpen van elk onderzoek zijn de betrouwbaarheid en validiteit. Zo 

wordt onderzoek heel vaak beoordeeld op de betrouwbaarheid van de resultaten. De 

resultaten van een onderzoek worden gebruikt voor het nemen van belangrijke beslissingen 

in een organisatie. Het onderzoek moet dus van goede kwaliteit zijn. Toevallige fouten in de 

opzet en uitvoering van een onderzoek kunnen de betrouwbaarheid aantasten. In principe zou 

hetzelfde onderzoek in andere omstandigheden tot dezelfde resultaten moeten leiden. Onder 

de betrouwbaarheid van een onderzoek wordt verstaan in hoeverre het onderzoek vrij is van 

toevallige fouten. Validiteit hangt samen met de geldigheid en de zuiverheid van de 

onderzoeksresultaten. Simpel gezegd betekent dit dat er zekerheid moet zijn dat we ‘meten 

wat we willen meten’ en dat er binnen het onderzoek geen systematische fouten worden 

gemaakt. Als je kijkt naar validiteit van een onderzoek kijk je eigenlijk naar de echtheid, het 

waarheidsgehalte van het onderzoek. (Verhoeven, 2014) 
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Betrouwbaarheid en validiteit binnen dit onderzoek 

De interviews binnen dit onderzoek worden op zo’n manier afgenomen en verwerkt dat de 

betrouwbaarheid en validiteit gewaarborgd blijven. Zo worden de interviews afgenomen in een 

neutrale ruimte met zo weinig mogelijk kans op afleiding of beïnvloeding van buitenaf 

gedurende het interview. Daarnaast worden de interviews, mits daar toestemming voor 

verkregen is, opgenomen zodat er geen informatie verloren gaat bij het verwerken van het 

interview. Wanneer het interview afgerond is, zullen de gegevens zo veel mogelijk dezelfde 

avond nog verwerkt worden maar uiterlijk de dag na het interview. Dit om de verkregen 

gegevens zo recent mogelijk te houden. Voor het onderzoek zijn de geïnterviewden 

nauwkeurig uitgezocht onder andere met het doel om een zo breed mogelijke kijk op het 

onderwerp te krijgen. Om niet alleen een beeld vanuit de Voedselbank zelf te krijgen maar ook 

met de partijen waar zij mee samen werken zijn onder andere drie personen van de 

verschillende WIJ-teams in Groningen geïnterviewd. Er is gekozen voor de WIJ-teams in de 

wijken Oosterparkwijk en Korrewegwijk omdat deze wijken het grootste aandeel hebben aan 

cliënten bij de Voedselbank. Voor de interviews bij de Voedselbank is gekeken naar personen 

die verschillende rollen en taken binnen de Voedselbank hebben. Omdat de Voedselbank 

Groningen een relatief kleine organisatie is wordt ervan uit gegaan dat het aantal interviews 

wat afgenomen genoeg is om een realistisch beeld over dit onderwerp te vormen. Daarnaast 

vond er op een gegeven moment verzadiging plaats in de interviews, wat inhoudt dat na een 

aantal interviews er weinig tot geen nieuwe informatie meer naar voren kwam. 

Voor het onderzoek zijn de volgende personen geïnterviewd: 

Naam Functie Datum interview 

Richard van Heuvelen Sociaal raadsman WIJ-Oosterparkwijk 17-04-2019 

Fokje Kooistra Bedrijfsleidster Voedselbank Groningen 18-04-2019 

Marlon de Kruijf Sociaal raadsvrouw WIJ-Korrewegwijk 06-05-2019 

Annet Hesselink Coördinator aanmeldbureau Voedselbank 07-05-2019 

Ulfert Molenhuis Voorzitter Voedselbank Groningen 17-05-2019 

Auke Meijer Administratief medewerker Voedselbank 27-05-2019 
Tabel 5: Overzicht interviews 

Het begin van het onderzoek is gedaan door het doen van deskresearch. Dit is gedaan door 

verschillende bronnen en literatuur te verzamelen en hieruit een theoretisch kader op te stellen. 

Deze theoretische kader is gebruikt om de theoretische kennis in dit onderwerp te verbeteren 

en een goede basis te leggen voor het vervolg van het onderzoek. Vervolgens is er verder 

onderzoek gedaan om de opgestelde deelvragen te kunnen beantwoorden. Hieronder zal per 

deelvragen verder beschreven worden hoe deze beantwoord zijn. 

Deelvraag 1: Gewenste situatie 

Deze deelvraag is beantwoord door het doen van zowel desk- als fieldresearch. Voor het 

beantwoorden van deze vraag is het van belang om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden 

tot optimaliseren zijn. Dit is gedaan door informatie te verzamelen uit de boeken “De 

beginselen van de Administratieve Organisatie” en “De kern van de administratieve 

organisatie” van de auteur Paur. Vervolgens zijn er verschillende interviews gehouden. Deze 

interviews hadden als doel om in kaart te brengen wat de wensen van de geïnterviewden zijn 

over zaken die in de gewenste situatie terug moeten komen. Voor deze deelvraag worden de 

verkregen gegevens van de geïnterviewden als gelijkwaardig belangrijk geacht. Dit omdat het 

belangrijk is dat de meningen van zowel mensen binnen als buiten de Voedselbank 
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meegenomen worden. Op deze manier ontstaat er niet een verkeerd beeld, gevormd door de 

mening van bijvoorbeeld enkel mensen van de Voedselbank zelf. Na het analyseren van deze 

nieuw verkregen informatie is de gewenste situatie in een DPS-schema verwerkt, door middel 

van Microsoft Visio, om een goed overzicht te creëren van hoe het proces loopt in de gewenste 

situatie. Tot slot zullen de benodigde aanpassingen om tot de gewenste situatie te komen 

benoemd worden. 

Deelvraag 2: Huidige situatie 

Deelvraag twee is beantwoord door het doen van desk- als fieldresearch. Ten eerste is door 

middel van het zoeken van informatie op de websites van Voedselbank Nederland en 

Voedselbank stad Groningen informatie algemene informatie verkregen over de Voedselbank. 

Daarnaast is er op deze manier informatie verzameld over de eisen waaraan een cliënt moet 

voldoen om in aanmerking te komen voor de Voedselbank en wat de richtlijnen van de 

Voedselbank op dit moment zelf zijn. Vervolgens zijn er ook voor deze deelvraag verschillende 

interviews gehouden. Deze interviews hadden als doel om in kaart te brengen hoe het huidige 

proces volgens verschillende betrokkenen verloopt. Ook voor deze deelvraag worden de 

verkregen gegevens als gelijkwaardig belangrijk geacht. Dit is het geval omdat het belangrijk 

is dat er door meerdere mensen bevestigd wordt dat het proces daadwerkelijk zo loopt. 

Daarnaast is het belangrijk dat er vanuit verschillende invalshoeken informatie verkregen wordt 

over waar mogelijke problemen en verbeterpunten in het proces zitten. Na het analyseren van 

de interviews is de huidige situatie in een DPS-schema verwerkt om een goed overzicht te 

creëren van hoe het proces op dit moment loopt. Dit is gedaan door middel van het programma 

Microsoft Visio. Tot slot zullen de mogelijke knelpunten in de huidige situatie benoemd worden. 

Deelvraag 3: Risico’s 

De derde deelvraag is ook beantwoord door het doen van zowel desk- als fieldresearch. Om 

deze deelvraag te beantwoorden is eerst informatie verzameld uit het boek 

“Risicomanagement” van de auteur Claes. Dit is gedaan om ander andere te inventariseren 

wat veel voorkomende risico’s zijn en welke risicomanagement modellen er allemaal bestaan. 

Om deze deelvraag te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van de ISO 31000-norm en 

het M_O_R model. Beide modellen geven hun eigen wijze van risicobeoordeling weer die 

gebruikt kunnen worden bij het bepalen van de risico’s. Deze modellen kunnen beide gebruikt 

worden omdat deze wijze van risicobeoordeling relatief gelijkwaardig zijn. 

Binnen de ISO 31000-norm begint het proces bij het vaststellen van de context. Dit wordt bij 

het beantwoorden van deze deelvraag gedaan door het bepalen van doelstellingen waarnaar 

gekeken wordt. Vervolgens vindt de risicobeoordeling zelf plaats. Dit wordt achtereen volgens 

gedaan door de risico’s te identificeren, analyseren en evalueren. Vervolgens vindt de 

risicobehandeling plaats. In deze stap worden de beheersmaatregelen vastgesteld en 

geïmplementeerd, deze stap zal gedaan worden in de volgende deelvraag. Binnen het M_O_R 

model vindt het risicomanagement proces plaats door eerst de risico’s te identificeren en vast 

te stellen. Vervolgens worden de beheersmaatregelen gepland en geïmplementeerd, deze 

laatste stap heeft net als in de ISO 31000-norm betrekking op de laatste twee deelvragen (’t 

Hart, 2010).  

Na afloop van het opstellen van de DPS-schema’s voor de huidige- en gewenste situatie zijn 

de resultaten uit de eerste twee deelvragen geanalyseerd. Vanuit deze risicoanalyse en de 

verkregen gegevens uit de verschillende interviews zijn de voor de Voedselbank belangrijkste 
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potentiële risico’s vastgesteld. Voor dit gedeelte van het onderzoek zijn de gegevens 

verkregen uit interviews met medewerkers van de Voedselbank leidend. Dit omdat deze 

medewerkers dagelijks te maken hebben en/of zullen krijgen met deze risico’s en dus ook het 

beste weten wat er speelt. Deze risico’s zijn vervolgens verwerkt in een risicomatrix om de 

kans en effect van de risico’s zo goed mogelijk in te schatten en weer te geven.  

De risico’s zijn in de risico control matrix beoordeeld op een graad van L (Laag), M (Medium) 

en H (Hoog). Deze gradering is voor zowel de kans als de impact gebruikt. Met de kans wordt 

bedoeld in hoeverre het waarschijnlijk is dat het risico zich daadwerkelijk voordoet. Met de 

impact wordt bedoeld hoe groot de schade is voor de gestelde doelstelling op het moment dat 

het risico zich daadwerkelijk voordoet. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt wat de grootste 

risico’s zijn.  

Deelvraag 4: Beheersmaatregelen 

Voor de laatste deelvraag zijn vervolgens door middel van de eerdergenoemde theorie 

effectieve beheersmaatregelen tegenover gezet om deze risico’s zo goed mogelijk te 

beheersen. Er kan op drie verschillende manieren met een risico omgegaan worden. Een risico 

kan geaccepteerd of volledig vermeden worden, maar het is ook mogelijk om een risico te 

mitigeren. Mitigeren houdt in dat er maatregelen genomen worden om het risico zo veel 

mogelijk te beperken. In de risico control matrix wordt dit weergegeven door middel van een A 

(Accepteren), M (Mitigeren) en V (Vermijden). Er is op verschillende manieren bepaald wat er 

aan een risico gedaan moet worden. Ten eerste is er gekeken naar de combinatie van kans 

en impact. Zo moeten risico’s die zowel een hoge kans als impact hebben vermeden worden 

terwijl een risico die zowel een lage kans als impact heeft juist geaccepteerd kan worden. In 

het schema hieronder valt terug te zien op wat voor wijze besloten is wat er het best aan een 

risico gedaan kan worden. 

Kans x Impact Beheersmaatregel 

L x L Accepteren 

L x M Accepteren 

L x H Mitigeren 

M x M Mitigeren 

M x H Vermijden 

H x H Vermijden 
Tabel 6: Beoordeling risico's 

Nadat er gekeken is naar de kans x impact is er ook gekeken naar of het ook daadwerkelijk 

reëel is om een risico op deze manier te beheersen. Dit omdat het mogelijk is dat uit het 

schema komt dat je een risico het beste kan vermijden, maar in de praktijk blijkt dat dit eigenlijk 

niet mogelijk is. Wanneer dit het geval is zal een risico in plaats van vermeden, gemitigeerd of 

zelfs geaccepteerd worden. Het is ook mogelijk dat dit andersom het geval is. Wanneer in de 

bovenstaande tabel blijkt dat een risico het beste geaccepteerd kan worden, maar het is relatief 

eenvoudig om dit risico in zijn geheel te vermijden kan er besloten worden om toch te adviseren 

dit risico te vermijden.  

Op het moment dat duidelijk is wat er aan een risico gedaan moet worden zal er een 

daadwerkelijke beheersmaatregel geadviseerd worden. Deze beheersmaatregelen worden 

waar mogelijk bepaald aan de hand van gegevens verkregen uit de gehouden interviews. Tot 

slot is er een verantwoordelijke actiehouder of afdeling aangewezen die verantwoordelijk is 
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voor het daadwerkelijk uitvoeren van de beheersmaatregelen. Wie verantwoordelijk is, is 

bepaald door het aanwijzen van de afdeling die het meeste met dit risico te maken zal hebben. 

Door deze beheersmaatregelen in een risico control matrix te zetten met de risico’s uit 

deelvraag drie ontstaat er een duidelijk overzicht van welke risico’s er zijn en welke 

beheersmaatregelen er genomen moeten worden. 

Dit was een overzicht met de methodes die gebruikt zijn om de deelvragen te beantwoorden. 

In het volgende hoofdstuk zullen de resultaten van de deelvragen uitgewerkt worden aan de 

hand van deze methodes. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 
 

In dit hoofdstuk zullen de opgestelde deelvragen beantwoord worden. Dit zal gedaan worden 

door middel van verzamelde gegevens uit zowel desk- als fieldresearch. In paragraaf een zal 

de eerste deelvraag beantwoord worden, hierin zal de gewenste situatie beschreven worden. 

In paragraaf twee wordt de tweede deelvraag beantwoord, hierbij gaat het om een beschrijving 

van de huidige situatie. In de derde en laatste paragraaf zullen de laatste twee paragrafen 

beantwoord worden. Dit zal gedaan worden door middel van het uitvoeren van een 

risicoanalyse om de potentiële risico’s en mogelijke beheersmaatregelen daarop te bepalen. 

4.1 Gewenste situatie 

 
In deze paragraaf zal besproken worden wat de gewenste situatie is wat betreft het proces 

van aanmelden tot weer uitstromen van cliënten. Hierin zal ingegaan worden op hoe het proces 

in SOLL-situatie zou kunnen lopen en wat er extra gedaan kan worden op het gebied van 

ondersteuning van de cliënt in de periode dat de cliënt aangemeld is bij de Voedselbank. De 

resultaten in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de verzamelde theoretische gegevens en door 

middel van informatie die uit de interviews naar voren is gekomen. Deze resultaten zijn 

verwerkt door middel van een DPS-schema die duidelijk weergeeft wat de gewenste situatie 

is. De stappen in dit schema zijn vervolgens verder toegelicht in de rest van het hoofdstuk. 

In de gewenste situatie wordt de cliënt gedurende de periode dat hij aangesloten is bij de 

Voedselbank zo uitvoerig mogelijk begeleid bij het weer uitstromen. Dit moet zowel gedaan 

worden bij de WIJ-teams als bij de Voedselbank zelf. Hierbij moet echter niet vergeten worden 

dat de hoofdtaak van de Voedselbank uiteindelijk het kunnen aanbieden van voedsel aan 

hulpbehoevenden is en blijft. Uit de interviews is echter naar voren gekomen dat er voor de 

Voedselbank ook een sociale rol is weggelegd om de cliënten zo goed mogelijk bij te staan 

om weer uit te stromen. Dit zal echter vooral een controlerende rol zijn waarbij constateringen 

doorgegeven zullen moeten worden aan het WIJ-team waar de cliënt aangemeld is.  

Aanmeldingsproces 

Het aanmeldingsproces is in de gewenste situatie grotendeels hetzelfde als in de huidige 

situatie. In de gewenste situatie wordt de aanvraag vanuit een hulpinstantie gedaan. Dit omdat 

het goed is dat een cliënt al bij een hulpinstantie hulp heeft gevraagd voordat deze een 

aanvraag voor de Voedselbank doet. Wanneer er een aanvraag binnenkomt zal deze door een 

medewerker van het aanmeldbureau geregistreerd worden in het aanmeldingssysteem. Een 

systeem waar zowel de Voedselbank als de hulpinstanties in kunnen werken en updates in 

kunnen ontvangen. In de gewenste situatie kan er naast het mailadres van een hulpverlener 

ook een mailadres van een cliënt ingevoerd worden. Uit het interview met Richard van 

Heuvelen is gebleken dat er een hoop cliënten zijn die zelfstandig genoeg zijn om zelf de 

verdere afwerking van de aanvraag te kunnen doen. Daarnaast heeft het alleen kunnen 

invoeren van een mailadres van een hulpverlener als nadeel dat een aanvraag al snel 

meerdere weken blijft liggen als een hulpverlener bijvoorbeeld een tijd ziek is of op vakantie 

is. Later in het proces zal deze extra mailadres vaker weer terugkomen. 

Na het registreren van de aanvraag wordt de aanvraag gecontroleerd door een medewerker 

van het aanmeldbureau op volledigheid. Tijdens deze controle wordt gekeken of alle informatie 
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die de medewerker nodig heeft ook daadwerkelijk aanwezig is in de aanvraag. Omdat een 

goed- of afkeuring goed verantwoord moet kunnen worden is het belangrijk dat alle benodigde 

informatie aanwezig is. Wanneer blijkt dat de aanvraag niet volledig is wordt dit teruggekoppeld 

door middel van een mail naar de hulpverlener met daarin de vraag voor extra informatie en/of 

gegevens. Deze mail gaat alleen naar de hulpverlener omdat verwacht wordt dat de 

daadwerkelijke aanvraag vanuit een hulpinstantie komt.  

Wanneer blijkt dat de aanvraag volledig is wordt er in de gewenste situatie vervolgens een 

extra vaste stap gemaakt in het aanmeldingsproces. Deze stap is het controleren van de 

financiële gegevens op mogelijke verbetering in de financiële situatie van de cliënt. Vanuit het 

interview met Annet Hesselink blijkt dat dit op dit moment al af en toe gedaan wordt, maar dat 

dit sterk afhankelijk is van wie de aanvraag behandelt. Door hier een vaste stap in het proces 

van te maken ontstaat er eerder de mogelijkheid om de situatie van de cliënt te verbeteren op 

weg naar het mogelijk uitstromen bij de Voedselbank.  

Op het moment dat er een mogelijke verbetering geconstateerd wordt, wordt er contact met 

de hulpinstantie opgenomen om dit nieuwe inzicht te delen. Vervolgens kan dit door de 

hulpverlener zelf verder opgepakt worden om te kijken of deze verbetering daadwerkelijk 

doorgevoerd kan worden. Als blijkt dat er geen verbetering mogelijk is zal er door een 

medewerker van het aanmeldbureau gecontroleerd worden of de cliënt recht heeft op een 

traject bij de Voedselbank. Wanneer de aanvraag afgekeurd wordt zal de medewerker van het 

aanmeldbureau door middel van een mail naar de hulpinstantie een terugkoppeling geven over 

waarom de aanvraag afgekeurd is en welke vervolgstappen er mogelijk gezet kunnen worden. 

Als de aanvraag wel goedgekeurd wordt zal deze door een medewerker van de Voedselbank 

verwerkt worden in het cliëntsysteem. Ook wordt er een bericht gestuurd naar zowel de 

hulpinstantie als naar de cliënt zelf wanneer er aan het begin van het proces voor gekozen is 

om de mail van de cliënt ook op te geven. Dit zorgt ervoor dat wanneer de hulpverlener om 

wat voor reden dan ook afwezig is de cliënt toch weet dat de aanvraag goedgekeurd is en hij 

langs kan komen bij de Voedselbank om het traject te beginnen. 

In figuur 11 op de volgende pagina valt het aanmeldingsproces in de gewenste situatie in een 

overzichtelijke DPS-weergave terug te vinden. Hierin valt duidelijk te zien hoe het bovenstaand 

beschreven proces precies verloopt. 
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Figuur 11: Gewenste situatie aanmeldingsproces 
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Customer Journey 

In het customer journey proces in de gewenste situatie is er meer aandacht voor controles en 

monitoring van de situatie van de cliënt. Ook hierbij blijft het hoofddoel echter het uitgeven van 

voedsel aan cliënten die dat nodig hebben. Het customer journey proces volgt direct na het 

aanmeldingsproces en vindt meestal plaats over een periode van zes maanden.  

Bij het aanvragen van een traject bij de Voedselbank wordt er door de hulpinstantie ook een 

voorkeurs dag doorgegeven waarop de cliënt het liefst langs komt bij de Voedselbank om 

voedsel op te halen. Vervolgens gaat er vanuit een medewerker van het aanmeldbureau een 

uitnodiging naar de hulpinstantie met een dag waarop de cliënt langs kan komen. Ook gaat 

deze mail naar de cliënt zelf als daar bij de aanmelding voor gekozen is. Vanuit de hulpinstantie 

of cliënt wordt de startdatum van het traject bevestigd. De eerste keer dat een cliënt zich bij 

de balie van de Voedselbank meldt zal deze uitgenodigd worden voor een intakegesprek. 

Tijdens dit intakegesprek wordt de nieuwe cliënt door een vrijwilliger van de Voedselbank nog 

steeds voorzien van algemene informatie waar hij het komende half jaar rekening mee moeten 

houden. Hierbij kan gedacht worden aan openingstijden, dagen waarop het voedsel opgehaald 

kan worden en de huisregels van de Voedselbank. Ook wordt de cliënt geattendeerd op andere 

dingen die de Voedselbank organiseert, zoals leuke uitjes voor het hele gezin. Tot slot zal de 

cliënt nog geattendeerd worden op andere hulpvoorzieningen waar deze wellicht recht op heeft 

zoals kleding van kledingbank Maxima. In de gewenste situatie is het echter belangrijk dat er 

tijdens het intakegesprek ook ingegaan wordt op de situatie van de cliënt zelf. Op deze manier 

ontstaat er ook bij de Voedselbank direct een goed beeld van de cliënt en is het meteen 

duidelijk waar de cliënt mogelijk hulp bij kan gebruiken. Aan het eind van het intakegesprek 

ondertekent de cliënt een verklaring dat hij akkoord gaat met de gegeven huisregels. Deze 

ondertekende akkoordverklaring wordt vervolgens gearchiveerd in het archief. Na het 

intakegesprek krijgt de nieuwe cliënt een rondleiding binnen de Voedselbank en krijgt deze 

een eerste voedselpakket.  

Gedurende de periode dat de cliënt aangesloten is bij de Voedselbank kan deze wekelijks een 

aantal tassen voedsel op komen halen. Op het moment dat de cliënt bij de Voedselbank is kan 

deze ook geattendeerd worden op leuke activiteiten die georganiseerd worden gedurende het 

traject. In de richtlijnen van Voedselbank Nederland staat dat er halverwege het traject, na drie 

maanden, een controle plaatsvindt of de cliënt al deskundige en/of financiële hulp heeft. Is dit 

niet het geval dan kan de Voedselbank de cliënt ondersteunen in het vinden van deze hulp. In 

het gewenste proces vindt deze controle ook binnen de Voedselbank Groningen plaats. Dit zal 

halverwege het traject gedaan worden door een administratief medewerker. Deze controle kan 

plaatsvinden door informatie uit het cliëntsysteem te halen over de huidige situatie van de 

cliënt. Wanneer blijkt dat de cliënt na drie maanden nog steeds geen verdere hulp heeft wordt 

er door middel van een mail naar de hulpinstantie door wie de cliënt is aangemeld en de cliënt 

zelf een uitnodiging verstuurd voor een gesprek op de Voedselbank. In dit gesprek kan 

besproken worden waarom de cliënt nog geen hulp heeft en op wat voor wijze de Voedselbank 

kan ondersteunen in het vinden van hulp. Belangrijk hierbij is dat de Voedselbank een 

ondersteunende rol aanhoudt. Uiteindelijk zal de daadwerkelijke hulp vanuit een andere 

instantie moeten komen omdat deze daar meer in gespecialiseerd zijn. 

Wanneer de cliënt wel al verdere hulp heeft is het niet nodig om nog in gesprek te gaan met 

de cliënt. Op het moment dat het traject bijna afloopt zal de cliënt bij een volgend bezoek door 
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een administratief medewerker geattendeerd worden op het feit dat het huidige traject bijna 

afloopt. Als de cliënt langer hulp nodig heeft en het traject graag wil verlengen gaat de cliënt 

terug naar een van de hulpinstanties. Vervolgens zal deze hulpinstantie in naam van de cliënt 

een verlenging van het traject aanvragen. Vervolgens zal een medewerker van het 

aanmeldbureau deze aanvraag weer registreren in het aanmeldingssysteem. Belangrijk in de 

gewenste situatie is dat de cliënt altijd hetzelfde cliëntnummer dient te behouden ook als deze 

overgestapt is naar een andere hulpinstantie. Uit het interview met Auke Meijer is duidelijk 

geworden dat dit op dit moment nog niet altijd gebeurt. Door in de gewenste situatie te 

verwerken dat een cliëntnummer ook daadwerkelijk de gehele periode aan een cliënt 

gekoppeld blijft zorg wordt ervoor gezorgd dat er een beter overzicht gehouden kan worden 

over hoe lang cliënten al bij de Voedselbank aangesloten zijn.  

In figuur 12 op de volgende pagina valt de customer journey in de gewenste situatie in een 

overzichtelijke DPS-weergave terug te vinden. Hierin valt duidelijk te zien hoe het bovenstaand 

beschreven proces precies verloopt. 

Overig 

De Voedselbank heeft op dit moment een project lopen waarin cliënten door inwoners van 

Groningen ondersteund worden bij het weer financieel onafhankelijk worden. Tot op heden 

hebben 25 gezinnen gebruik gemaakt van dit project. Zes van hen zijn inmiddels alweer 

financieel onafhankelijk. Uit deze resultaten blijkt dat dit project zijn waarde daadwerkelijk al 

bewezen heeft. Dit terwijl het project gemiddeld maar €600 per gezin per jaar kost. Omdat de 

resultaten met slechts 25 gezinnen al erg positief zijn tegen lage kosten ligt er een kans in de 

gewenste situatie om dit project verder uit te bouwen. Wanneer het project “Stadjers hand in 

hand” verder uitgebreid wordt zal dit naar alle waarschijnlijkheid betekenen dat meer cliënten 

sneller kunnen uitstromen. 

In de gewenste situatie is het ook belangrijk dat er meer nadruk komt op het feit dat de 

Voedselbank een noodvoorziening is en blijft. Op dit moment blijkt dat de Voedselbank 

tegenwoordig meer gezien wordt als iets wat er sowieso is en wordt gebruikt als iets om de 

cliënt heen te sturen zodat deze met minder weekgeld rond kan komen. Vervolgens wordt het 

weekgeld wat bespaard wordt ingezet om bijvoorbeeld schulden af te lossen. Dit hoeft niet zo 

zeer bij cliënten duidelijk gemaakt te worden maar vooral bij de bewindvoerders die cliënten 

op dit moment vrij snel aanmelden bij de Voedselbank. Iedereen die recht heeft op de 

Voedselbank heeft er gewoon recht op, maar op het moment dat een cliënt de mogelijkheid 

heeft om uit de Voedselbank te kunnen uitstromen zou dit ook moeten gebeuren. 
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Figuur 12: Gewenste situatie customer journey 
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4.2 Huidige situatie 

Om te bepalen wat er nog moet gebeuren om tot de gewenste situatie in het vorige hoofdstuk 

te komen zal in deze paragraaf besproken worden wat de huidige situatie is wat betreft het 

proces van aanmelden tot weer uitstromen van cliënten. Hierin zal ingegaan worden op hoe 

het proces in de IST-situatie loopt en wat in deze situatie de zwakke plekken zijn die ervoor 

zouden kunnen zorgen dat cliënten minder snel uitstromen. De resultaten in dit hoofdstuk zijn 

gebaseerd op de verzamelde theoretische gegevens en door middel van de informatie die uit 

de interviews naar voren zijn gekomen. Deze resultaten zijn verwerkt door middel van een 

DPS-schema die duidelijk weergeeft wat de huidige situatie is, de stappen in dit schema zijn 

vervolgens verder toegelicht in de rest van het hoofdstuk. Het gehele proces kan ingedeeld 

worden in twee delen. Het eerste gedeelte is het aanmeldingsproces, dit proces vindt plaats 

op het moment dat een cliënt zich aanmeldt voor een traject bij de Voedselbank. Het tweede 

gedeelte is de customer journey, oftewel wat gebeurt er met een cliënt in de periode dat hij of 

zij aangemeld is bij de Voedselbank. Voor elk gedeelte is een apart DPS-schema gecreëerd.  

Aanmeldingsproces 

In de huidige situatie zijn er 860 gezinnen aangesloten bij de Voedselbank. De Voedselbank 

Groningen heeft als richtlijn dat iedereen die hulp nodig heeft van de Voedselbank zich via een 

hulpverlenende organisatie moet laten aanmelden. Dit kunnen de verschillende WIJ-teams zijn 

maar ook organisaties als humanitas of het leger des heils. Deze richtlijn zorgt ervoor dat de 

nieuwe cliënten al bekend zijn bij deze organisatie voordat de hulp van de Voedselbank 

ingeschakeld wordt. Nieuwe aanmeldingen worden bij de WIJ-teams veelal gedaan tijdens 

speciale spreekuren. Tijdens deze spreekuren worden voor alle cliënten die zich aangemeld 

hebben de aanvraag Voedselbank ingevuld en opgestuurd naar de Voedselbank. 

Wanneer een aanvraag binnenkomt vanuit een hulpinstantie wordt deze door een medewerker 

van het aanmeldbureau in hetzelfde aanmeldingssysteem als alle andere aanmeldingen en 

beoordelingen geregistreerd. Vervolgens wordt de aanvraag door een medewerker van het 

aanmeldbureau gecontroleerd op de volledigheid. Tijdens deze controle wordt gekeken of alle 

informatie die de medewerker nodig heeft voor een goede beoordeling ook daadwerkelijk 

aanwezig is in de aanvraag. Is dit niet het geval dan wordt er via de mail een terugkoppeling 

naar de hulpinstantie gestuurd met als vraag om de missende gegevens aan te vullen of extra 

informatie aan te leveren. De aanvraag moet volledig zijn omdat degene die de aanvraag 

beoordeelt moet kunnen verantwoorden waarom een aanvraag goed- of afgekeurd wordt. 

Wanneer de aanvraag volledig is wordt de aanvraag inhoudelijk gecontroleerd door het 

aanmeldbureau. Dit wordt gedaan om te bepalen of een cliënt daadwerkelijk in aanmerking 

komt voor een traject bij de Voedselbank. Tijdens deze controle wordt bepaald wat een cliënt 

maandelijks overhoudt voor eten en kleding. Dit wordt gedaan door voor een hele maand alle 

inkomsten op te tellen en daar de kosten die betaald worden van af te trekken. Wanneer het 

bedrag wat overblijft onder het normbedrag ligt dan komt de cliënt in aanmerking voor een 

voedselpakket van de Voedselbank. Dit normbedrag is afhankelijk van de samenstelling van 

het gezin dus voor iedereen zal deze anders zijn. Een gezin met meer kinderen zal een hoger 

normbedrag hebben dan een alleenstaande omdat deze ook automatisch meer kosten maakt. 

Het basis normbedrag per huishouden is €135, per persoon is dit €90. (Voedselbank 

Nederland, 2019) De controle wordt streng gedaan zodat de Voedselbank niet overval raakt 

en het aantal cliënten zo veel mogelijk beperkt kan worden. Wanneer een cliënt in plaats van 
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de toegestane 55 euro weekgeld 56 euro heeft dan zal deze dan ook niet geaccepteerd 

worden.  

Na het controleren van het bovenstaande wordt door de medewerker van het aanmeldbureau 

bepaald of de aanvraag goed- of afgekeurd wordt. Wanneer blijkt dat een aanvraag afgekeurd 

wordt, wordt er via een mail naar de hulpinstantie teruggekoppeld waarom de aanvraag 

afgekeurd is. Vanuit de interviews blijkt echter dat een afkeuring niet heel veel voorkomt. Dit 

omdat de hulpinstanties meestal wel al goed doorhebben of een cliënt er ook echt recht op 

heeft wanneer zij met een aanvraag beginnen. Wanneer een aanvraag goedgekeurd is wordt 

deze door de medewerker van het aanmeldbureau verwerkt in het aanmeldingssysteem. De 

status van het traject wordt dan op actief gezet. Ook gaat er een bericht naar de hulpverlener 

met daarin vermeld dat de aanvraag goedgekeurd is en wanneer de cliënt voor het eerst langs 

kan komen bij de Voedselbank. 

In figuur 13 op de volgende pagina valt het aanmeldingsproces in een overzichtelijke DPS-

weergave terug te vinden. Hierin valt duidelijk te zien hoe het bovenstaand beschreven proces 

precies verloopt. 

Het aanmeldingsproces in de huidige situatie kent enkele zwakke plekken die er onder andere 

voor zorgen dat cliënten niet geholpen worden bij het sneller weer financieel onafhankelijk 

worden. Ten eerste vindt er op dit moment niet altijd een controle plaats vanuit het 

aanmeldbureau of de financiële situatie van een cliënt verbeterd kan worden door bijvoorbeeld 

het weekgeld te verhogen. Vanuit een interview met Annet Hesselink blijkt dat dit op dit 

moment niet structureel gebeurt. Vaak is het afhankelijk van de medewerker die de aanvraag 

behandelt of er naar gekeken wordt. Dit terwijl het wel kan helpen om de situatie van een cliënt 

te verbeteren en mogelijk bij te dragen aan een snellere uitstroom bij de Voedselbank. Vanuit 

de WIJ-teams is er niet altijd voldoende tijd om er zelf naar te kijken of er wordt gewoon niet 

goed naar gekeken. Wanneer er ook door het aanmeldbureau van de Voedselbank naar 

gekeken zou worden is de kans groter dat de mogelijkheid tot verbetering daadwerkelijk 

geconstateerd wordt. 

Een ander knelpunt in dit proces is dat het alleen mogelijk is om het mailadres van de 

hulpverlener in te voeren bij de aanvraag. Dit kan ervoor zorgen dat er lange wachttijden 

ontstaan voor de cliënt als de hulpverlener een periode afwezig is. Vanuit een interview met 

Richard van Heuvelen is naar voren gekomen dat er genoeg cliënten zijn die zelfstandig 

genoeg zijn dat zij de rest van het aanmeldingsproces zelf kunnen regelen. 
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Figuur 13: Huidige situatie aanmeldingsproces 
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Customer journey 

Na het aanmeldingsproces is de cliënt in de meeste gevallen voor zes maanden verzekerd 

van voedselpakketten van de Voedselbank. Tijdens deze zes maanden vindt de rest van het 

proces plaats, in dit proces kan onder andere de monitoring van de Voedselbank gedaan 

worden. Bij de aanvraag voor een traject bij de Voedselbank wordt er door de hulpinstantie 

ook een voorkeurs dag doorgegeven waarop de cliënt het liefst langs komt bij de Voedselbank 

om voedsel op te halen. Vervolgens gaat er vanuit een medewerker van het aanmeldbureau 

een uitnodiging naar de hulpinstantie met een dag waarop de cliënt langs kan komen. Vanuit 

de hulpinstantie wordt de startdatum van het traject bevestigd. De eerste keer dat een cliënt 

zich bij de balie van de Voedselbank meldt zal deze uitgenodigd worden voor een 

intakegesprek.  

Tijdens dit intakegesprek wordt de nieuwe cliënt door een vrijwilliger van de Voedselbank 

voorzien van algemene informatie waar hij het komende half jaar rekening mee moet houden. 

Hierbij kan gedacht worden aan openingstijden, dagen waarop het voedsel opgehaald kan 

worden en de huisregels van de Voedselbank. Ook wordt de cliënt geattendeerd op andere 

dingen die de Voedselbank organiseert, zoals leuke uitjes voor het hele gezin. Tot slot zal de 

cliënt nog geattendeerd worden op andere hulpvoorzieningen waar deze wellicht recht op 

hebben zoals kleding van kledingbank Maxima. Ook ondertekent de cliënt tijdens dit 

intakegesprek een verklaring waarin staat dat hij akkoord gaat met de gegeven huisregels. 

Deze ondertekende akkoordverklaring wordt vervolgens gearchiveerd in het archief. Na het 

intakegesprek krijgt de nieuwe cliënt een rondleiding binnen de Voedselbank en krijgt deze 

een eerste voedselpakket. Dit eerste voedselpakket bevat naast voedsel ook andere 

levensbehoeften die de cliënt wellicht dringend nodig heeft zoals wc-papier of shampoo. 

In de periode dat de cliënt bij de Voedselbank aangesloten zijn worden zij verder niet 

ondersteund in hun proces om weer financieel zelfstandig te worden. De verantwoordelijkheid 

daarvan ligt volgens de Voedselbank op dit moment vooral bij de WIJ-teams. Vanuit de 

interviews kwam echter naar voren dat de WIJ-teams ook niet altijd even goed weten bij wie 

die verantwoordelijkheid nou precies ligt. Dit omdat de WIJ-teams ook veelal op vrijwilligers of 

werknemers die slechts beperkt aanwezig zijn draaien en cliënten dus niet altijd goed 

bijgehouden worden. Het enige concrete contact wat de Voedselbank nog heeft met de cliënt 

is tijdens het rondje in de “supermarkt” bij het ophalen van het eten met een vrijwilliger. Tijdens 

dit contact worden de cliënten wel geregeld gewezen op leuke uitjes die eraan komen, maar 

wordt er verder niet ingegaan op de ontwikkeling in de situatie van de cliënt. Ook vindt er 

verder in het huidige proces geen controle plaats op wijzigingen in de situatie van de cliënt. 

Wanneer de cliënt eenmaal richting het einde van het huidige traject gaat wordt de cliënt door 

de Voedselbank ongeveer vier weken voor het einde geattendeerd op het feit dat hij op tijd 

een nieuw traject aan moeten vragen. Vervolgens moet de cliënt opnieuw terug naar een 

hulpinstantie om een nieuwe aanvraag in te dienen met daarin informatie over de nieuwe 

financiële situatie. Deze aanvraag voor een verlenging van het traject wordt vervolgens door 

een medeweker van het aanmeldbureau weer geregistreerd in het systeem. Nadat de 

aanvraag geregistreerd is, zal deze vervolgens opnieuw gecontroleerd worden door een 

medewerker van het aanmeldbureau waarna het hele aanmeldproces zich opnieuw herhaalt. 

Elke cliënt heeft een vast cliëntnummer die gebruikt wordt bij het aanvragen van een nieuw 

traject. Uit het interview met Auke Meijer is echter naar voren gekomen dat een cliënt geregeld 

een nieuw cliëntnummer krijgt wanneer deze bijvoorbeeld verhuist, naar een ander WIJ-team 
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gaat of van zorginstantie verandert. Dit wordt gedaan omdat het eenvoudiger is om een nieuw 

cliëntnummer in te vullen dan de gegevens van de cliënt over te dragen aan de nieuwe 

instantie van waaruit de aanvraag gedaan wordt. Dit zorgt er echter ook voor dat het erg lastig 

is om in kaart te brengen hoe lang cliënten nou daadwerkelijk bij de Voedselbank aangesloten 

zijn. 

In figuur 14 op de volgende pagina valt het customer journey proces in een overzichtelijke 

DPS-weergave terug te vinden. Hierin valt duidelijk te zien hoe het bovenstaand beschreven 

proces precies verloopt. 

Overig 

De Voedselbank heeft een project opgezet waarin cliënten door inwoners van Groningen 

ondersteund worden bij het weer financieel onafhankelijk worden. Tot op heden hebben 25 

gezinnen gebruik gemaakt van dit project. Zes van hen zijn inmiddels alweer financieel 

onafhankelijk. Uit deze resultaten blijkt dat dit project zijn waarde daadwerkelijk al bewezen 

heeft. Dit terwijl het project gemiddeld maar €600 per gezin per jaar kost. Voor relatief weinig 

kosten zorgt de Voedselbank er dus voor dat cliënten geholpen worden bij het weer sneller 

uitstromen bij de Voedselbank. 

In verschillende interviews is naar voren gekomen dat de Voedselbank in de huidige situatie 

steeds minder vaak als noodvoorziening wordt gezien. Het wordt tegenwoordig meer gezien 

als iets wat er sowieso is en wordt gebruikt als iets om de cliënt heen te sturen zodat deze met 

minder weekgeld rond kan komen. Waarna het weekgeld wat bespaard wordt ingezet kan 

worden om bijvoorbeeld schulden af te lossen. Dit terwijl de Voedselbank juist opgericht is als 

noodvoorziening en er slechts voor de cliënten zouden moeten zijn die het echt nodig hebben. 

Op het moment dat een cliënt de mogelijkheid heeft om uit de Voedselbank te kunnen 

uitstromen zou dit ook daadwerkelijk moeten gebeuren. 
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Figuur 14: Huidige situatie customer journey 
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4.3 Risicomanagement 

 
In deze paragraaf zal het risicomanagement gedeelte van het onderzoek besproken worden. 

Hierin zullen de belangrijkste risico’s en de daarbij aanbevolen beheersmaatregelen 

beschreven worden. De beschreven risico’s zullen terug te zien zijn in een risico control matrix 

die een duidelijk overzicht geeft van wat de risico’s zijn, de gevolgen van deze risico’s en de 

daarbij behorende beheersmaatregelen. Deze risico control matrix is terug te vinden in bijlage 

een van dit adviesrapport. 

4.3.1 Doelstellingen 

 

Voor een effectieve risicoanalyse die ook toepasbaar is op dit onderzoek is besloten om het 

risicomanagement af te bakenen. Zo zal de focus gelegd worden op het proces waar 

onderzoek naar gedaan is. Op deze wijze wordt de nadruk gelegd op beheersmaatregelen die 

bij uitvoering van de adviezen gedaan moeten worden. Daarnaast worden enkele risico’s 

beschreven die naar voren komen bij het hoofddoel van de Voedselbank. Het proces waar 

onderzoek naar gedaan is belangrijk maar uiteindelijk blijft het hoofddoel van de Voedselbank 

het uitgeven van voedsel. Om deze reden is het belangrijk om ook naar risico’s voor dit 

hoofddoel te kijken. 

Uitgaand van het bovenstaande kunnen er twee doelstellingen beschreven worden die voor 

de Voedselbank en voor de cliënten zelf erg belangrijk zijn. Dit zijn: 

1. Het aanbieden van voldoende voedsel aan cliënten die daar zelf niet in kunnen 

voorzien 

2. Cliënten zo snel mogelijk binnen drie jaar weer uit laten stromen bij de Voedselbank. 

De eerste doelstelling is belangrijk omdat dit de reden is dat de Voedselbank opgericht is. 

Zoals in eerdere hoofdstukken al eens benoemd is, is het belangrijk dat dit ook het hoofddoel 

van de Voedselbank blijft en deze doelstelling niet ten koste gaat van andere doelstellingen. 

De tweede doelstelling is gericht op het proces waarnaar voor dit adviesrapport onderzoek 

gedaan is. Het uiteindelijke doel van dit adviesrapport is de processen zodanig te optimaliseren 

dat er meer cliënten binnen drie jaar uitstromen. Om dit succesvol te doen is het belangrijk dat 

de mogelijke risico’s voor deze doelstelling in kaart gebracht wordt. 

4.3.2 Risico’s 

 

Voor elke doelstelling van de Voedselbank geldt ook dat er risico’s zijn die het behalen van 

deze doelstelling kunnen voorkomen. Om deze doelstellingen en dus ook het advies wat uit 

dit onderzoek naar voren komt te kunnen behalen is het dan ook belangrijk dat de Voedselbank 

een goed overzicht heeft van welke risico’s er zijn, wat de kans en impact van deze risico’s 

zijn en hoe deze risico’s het best beheerst kunnen worden. Hieronder zullen voor beide 

doelstellingen enkele risico’s uitgewerkt worden zodat er duidelijkheid ontstaat over wat de 

risico’s zijn en hoe de uitwerking in de risico control matrix tot stand is gekomen. De hieronder 

benoemde risico’s zijn allen naar voren gekomen tijdens de interviews die gedurende het 

onderzoek afgenomen zijn. 
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Risico Kans Impact Beheersmaatregel 

1.1 Medium Hoog Vermijden 

1.2 Laag Medium Mitigeren 

1.3 Hoog Hoog Mitigeren 

1.4 Medium Hoog Mitigeren 

1.5 Medium Hoog Mitigeren 

1.6 Laag Medium Vermijden 

2.1 Hoog Hoog Mitigeren 

2.2 Hoog Hoog Mitigeren 

2.3 Medium Medium Accepteren 

2.4 Medium Hoog Vermijden 

2.5 Hoog Hoog Mitigeren 

2.6 Laag Laag Vermijden 
Tabel 7: Overzicht risico's 

Het aanbieden van voldoende voedsel aan cliënten die daar zelf niet in kunnen 

voorzien 

1. De drempel om aan te melden bij de Voedselbank wordt te hoog 

Vanuit een van de interviews is naar voren gekomen dat het goed is dat mensen weten dat de 

Voedselbank er is om hun een steuntje in de rug te geven. Wanneer echter blijkt dat er harde 

eisen gesteld worden aan het gebruik maken van de Voedselbank kan het echter zo zijn dat 

cliënten besluiten om het maar niet meer aan te vragen. Dit omdat mensen kunnen denken 

dat het ze zo moeilijk wordt gemaakt voordat zij er aanspraak op maken dat ze er geen zin 

meer in hebben. Dit heeft als gevolg dat cliënten zich mogelijk überhaupt niet meer aan melden 

voor de Voedselbank terwijl zij dit mogelijk wel hard nodig hebben. Uiteindelijk moet iedereen 

die recht heeft op de Voedselbank gewoon zich aan kunnen melden bij de Voedselbank hoe 

lang ze er ook al inzitten. De kans dat dit risico zich voordoet wordt als gemiddeld gezien. Dit 

omdat er wel een kans bestaat dat mensen zich niet aan zullen melden, wanneer de nood echt 

hoog wordt zullen mensen zich echter alsnog wel aanmelden waardoor zij uiteindelijk alsnog 

geholpen kunnen worden. De impact van dit risico is hoog omdat wanneer een cliënt zich 

helemaal niet aanmeldt bij de Voedselbank zij sowieso niet geholpen kunnen worden door 

middel van het verstrekken van voedsel. Vanwege de hoge impact is het belangrijk dat dit 

risico vermeden wordt. Een goede beheersmaatregel hiervoor zou zijn om cliënten gedurende 

het traject op en speelse manier te ondersteunen in plaats van het stellen van harde eisen aan 

het lidmaatschap. 

2. Er wordt door de cliënt misbruik gemaakt van het recht op voedsel van de 

Voedselbank 

Af en toe is het mogelijk dat er misbruik gemaakt wordt van het recht op voedsel van de 

Voedselbank. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld inkomsten die er wel zijn niet door te geven 

om zo nog net binnen de eisen te vallen. Ook kan er een cliënt zijn die drie keer achter elkaar 

niet op komt dagen. De vraag is dan hoe noodzakelijk de Voedselbank daadwerkelijk is voor 

deze cliënt. Het gevolg hiervan is dat voedsel naar die cliënt gaat die het eigenlijk minder hard 

nodig heeft dan andere cliënten. De kans dat dit zich voordoet is relatief laag. Er zullen altijd 

mensen zijn die ergens misbruik van proberen te maken, dus ook van de Voedselbank. Dit 

komt echter zo goed als nooit voor waardoor de kans als laag gezien wordt. De impact van dit 
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risico is gemiddeld omdat het ten eerste bijna nooit voorkomt en als het voorkomt dan zal het 

een enkeling zijn die het doet. Doordat het slechts beperkt wordt gedaan zal het niet zo zijn 

dat er helemaal geen voedsel meer overblijft voor andere cliënten. Wel is het verstandig om 

dit risico te mitigeren, oftewel maatregelen te treffen. Dit omdat het relatief eenvoudig is om te 

controleren of iemand de Voedselbank daadwerkelijk nodig heeft. Dit kan gedaan worden door 

halverwege het traject te controleren hoe vaak iemand daadwerkelijk op komt dagen. Wanneer 

iemand bijna nooit langs komt kan er in gesprek gegaan worden met de cliënt of de 

hulpinstantie om te bepalen of het traject voortgezet moet worden of niet. 

3. De Voedselbank heeft te veel cliënten en dit aantal blijft stijgen 

De aanleiding van dit onderzoek is dat cliënten vaak langer dan de als norm gestelde drie jaar 

bij de Voedselbank aangesloten zijn. Dit in combinatie met het feit dat uit de interviews naar 

voren is gekomen dat de Voedselbank eigenlijk te veel cliënten heeft terwijl dit aantal alleen 

maar blijft stijgen zorgt ervoor dat dit een groot risico is voor de Voedselbank. Gevolg hiervan 

is dat de Voedselbank overvol raakt doordat er steeds meer cliënten bijkomen. Dit zorgt er dan 

weer voor dat het steeds lastiger wordt om voldoende voedsel over te houden om iedereen 

van voedsel te voorzien. De kans dat dit risico zich voordoet is erg hoog. Dit omdat dit eigenlijk 

een lopend risico is wat op dit moment al aan de gang is. De impact van dit risico is ook erg 

hoog. De reden hiervoor is dat een overvolle Voedselbank er direct voor zorgt dat ten eerste 

het lastig is om iedereen van voedsel te voorzien en ten tweede het een stuk lastiger wordt om 

elke cliënt verder te ondersteunen met uitstromen. Omdat het niet mogelijk is om dit risico 

volledig te vermijden, externe factoren spelen ook een rol, is het belangrijk dat de Voedselbank 

maatregelen neemt om dit risico zo veel mogelijk te beperken. Dit kan gedaan worden door 

het nemen van stappen om de begeleiding en monitoring van cliënten te verbeteren zodat er 

een snellere uitstroom mogelijk is. Een snellere uitstroom betekent dat het aantal cliënten die 

gebruik maken van de Voedselbank beperkt kunnen worden. 

4. Supermarkten veranderen hun werkwijze met voedsel dat dichtbij de 

houdbaarheidsdatum zit 

Veel supermarkten werken tegenwoordig steeds meer met speciale acties of speciale 

voedselpakketten om ervoor te zorgen dat zij voedsel die bijna of net over datum is toch 

kunnen verkopen aan klanten. Vanuit een interview is naar voren gekomen dat op deze manier 

bij sommige supermarkten wel 50% van het voedsel verdwijnt wat anders naar de 

Voedselbank zou zijn gegaan. Gevolg hiervan is dat er minder voedsel overblijft voor de 

Voedselbank om aan cliënten die dit wel dringend nodig hebben uit te geven. De kans dat dit 

risico zich voordoet wordt als gemiddeld gezien. Dit omdat dit op dit moment nog niet heel veel 

gedaan wordt door supermarkten. Het kan echter ook niet volledig uitgesloten worden dat 

supermarkten deze programma’s in de toekomst nog verder uit zullen breiden. Ook de impact 

is gemiddeld. Deze ontwikkeling zal er zeker voor zorgen dat er minder voedsel naar de 

Voedselbank gaat, maar het betekent niet dat er helemaal geen voedsel meer overblijft om 

aan de cliënten uit te delen. Het is belangrijk voor de Voedselbank om maatregelen te treffen 

zodat er hoe dan ook voldoende voedsel beschikbaar is. Dit kan gedaan worden door actief 

bezig te zijn met het zoeken naar alternatieve manieren om aan voedsel voor de cliënten te 

komen. Een van de voorbeelden die uit de interviews naar voren is gekomen is om de tuinen 

die de Voedselbank nu al beheert uit te breiden zodat er meer verse groenten verbouwd 

kunnen worden voor de cliënten. 
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5. Muizen komen in het magazijn bij het voedsel terecht 

De Voedselbank heeft veel overlast van muizen. Deze muizen komen in het magazijn op zoek 

naar eten. Het nadeel van muizen is dat wanneer deze bij het eten komen de Voedselbank 

verplicht is om het eten weg te gooien. Het bijten en krabben wordt vanuit de Voedselbank niet 

als heel erg ervaren. Door het plassen van de muizen komen er echter een hoop verkeerde 

bacteriën binnen waar je goed ziek van kan worden. Dit alles heeft als gevolg dat er minder 

voedsel overblijft wat aan cliënten meegegeven kan worden. De kans dat dit risico zich 

voordoet is redelijk hoog. De Voedselbank heeft bijna dagelijks te maken met deze muizen en 

doordat maatregelen als lijmmatten niet toegestaan zijn zal dit ook nog wel even zo blijven. De 

impact van dit risico is gemiddeld omdat er wel voedsel weggegooid moet worden, maar dit 

niet betekent dat er helemaal geen voedsel meer over is om uit te geven aan de cliënten. 

Omdat het niet mogelijk is om dit risico volledig te vermijden is het belangrijk dat er 

maatregelen getroffen worden. Deze beheersmaatregelen kunnen getroffen worden door 

middel van het dagelijks plaatsen van nieuwe muisvallen door medewerkers van het magazijn 

om de schade zoveel mogelijk te beperken 

6. Het imago van de Voedselbank verslechtert door het weggeven van voedsel van 

mindere kwaliteit 

Een ander risico die genoemd is in het interview met de voorzitter van de Voedselbank is het 

imago van de Voedselbank. Wanneer blijkt dat het voedsel wat weggegeven wordt van 

mindere kwaliteit is dan zal het imago van de Voedselbank snel verslechteren onder de 

cliënten. Een slecht imago heeft als gevolg dat cliënten minder snel hulp zoeken van de 

Voedselbank omdat zij ervan uit gaan dat het voedsel wat zij meekrijgen toch niet goed genoeg 

is. De kans dat dit zich voordoet is relatief laag. Dit omdat de meeste cliënten allang blij zijn 

dat ze überhaupt voedsel krijgen. Dit zorgt ervoor dat zij niet snel negatief over de Voedselbank 

zullen praten. De impact van dit risico is gemiddeld. Wanneer de Voedselbank een slecht 

imago heeft zullen mensen minder snel zich aanmelden bij de Voedselbank. Wanneer de nood 

echt hoog is zullen zij echter ook ondanks het slechtere imago zich aanmelden omdat zij 

anders gewoon niks te eten hebben. Het risico betekent dus niet dat de Voedselbank gelijk 

niemand meer van voedsel hoeft te voorzien. Ondanks dat dit niet een groot risico is, is het 

toch een goed plan om het risico te vermijden. Dit omdat het relatief eenvoudig is om 

beheersmaatregelen te nemen die voldoende zijn om het risico volledig te vermijden. Door bij 

binnenkomst van het voedsel direct goed te controleren of de kwaliteit van het voedsel 

voldoende is kan voedsel van mindere kwaliteit direct uit het magazijn geweerd worden.  

Cliënten zo snel mogelijk binnen drie jaar weer uit laten stromen bij de Voedselbank 

1. Er zijn niet voldoende financiële middelen om cliënten voldoende te ondersteunen 

Een risico die meerdere keren in interviews terug naar voren is gekomen is dat er niet 

voldoende financiële middelen zijn om cliënten voldoende te ondersteunen. Dit is een risico 

die voor beide doelstellingen van belang is omdat voor beide geld nodig is. Gevolg van het te 

kort aan financiële middelen is dat het lastiger wordt om cliënten goed te kunnen volgen. Het 

actief volgen van cliënten kost namelijk tijd en tijd kost geld. Daarnaast is het zo dat het lastiger 

is om cliënten van voldoende kwalitatief goed voedsel te voorzien wanneer de financiële 

middelen schaars zijn. Zowel de kans als de impact van dit risico zijn erg hoog. Omdat de 

Voedselbank een non-profit organisatie is zal de Voedselbank altijd afhankelijk zijn van 

donaties en/of subsidies. De kans dat er plotseling minder donaties binnenkomen is altijd 



~ 46 ~ 
 

aanwezig wat voor een relatief kleine organisatie als de Voedselbank erg lastig is om op te 

vangen. De impact van een te kort aan donaties is direct voelbaar. Het goed kunnen 

ondersteunen van cliënten is direct afhankelijk van de financiële middelen die voor handen 

zijn. Omdat het niet mogelijk is om dit risico volledig te vermijden is het belangrijk dat de 

Voedselbank maatregelen treft om het risico zo veel mogelijk te beperken. Dit kan gedaan 

worden door dagelijks bezig te zijn met het werven van nieuwe sponsoren en het opzetten van 

leuke geldacties om zoveel mogelijk financiële middelen binnen te halen. 

2. Er zijn te weinig vrijwilligers beschikbaar voor de Voedselbank 

Omdat de Voedselbank een non-profitorganisatie is zijn zij afhankelijk van vrijwilligers. Niet op 

elk moment zijn er evenveel vrijwilligers beschikbaar die bereid zijn zich in te zetten voor de 

Voedselbank. Wanneer er geen vrijwilligers beschikbaar zijn is het ook niet mogelijk voor de 

Voedselbank om adequate ondersteuning te bieden aan haar cliënten. Zowel de kans als de 

impact van dit risico zijn hoog. De kans is hoog omdat de Voedselbank elke dag weer 

afhankelijk is van vrijwilligers die op elk moment zouden kunnen vertrekken. Wanneer dit 

gebeurt is het niet mogelijk voor de Voedselbank om zomaar een blik vrijwilligers open te 

trekken. De impact is hoog omdat een te kort aan vrijwilligers automatisch betekent dat de 

Voedselbank minder goed haar cliënten kan ondersteunen. Omdat het niet mogelijk is dit risico 

volledig te vermijden is het van belang dat de Voedselbank maatregelen treft om dit risico zo 

veel mogelijk te beperken. Een goede beheersmaatregel hiervoor is om actief bezig te zijn met 

het werven van nieuwe vrijwilligers door middel van het promoten van het werken bij de 

Voedselbank. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door de succesverhalen van vorige 

vrijwilligers te benoemen. 

3. Niet voldoende tijd om de cliënt voldoende bij te staan 

Het begeleiden van cliënten naar het weer uitstromen bij de Voedselbank is erg tijdsintensief. 

Dit en het feit dat de Voedselbank volledig draait op vrijwilligers die ook andere bezigheden 

hebben naast de Voedselbank zorgen ervoor dat er al snel niet voldoende tijd is om een cliënt 

voldoende bij te staan. Gevolg hiervan is dat de cliënt niet sneller uit kan stromen en niet de 

aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft om echt stappen te kunnen maken. De kans en de 

impact van dit risico is dan ook erg hoog. De kans is hoog omdat dit een risico is waar de 

Voedselbank eigenlijk elke dag mee te maken heeft. De impact is ook hoog omdat een gebrek 

aan tijd er altijd voor zal zorgen dat de cliënt niet voldoende ondersteuning kan krijgen en dus 

ook niet sneller weer uit zal stromen. Omdat het niet mogelijk is om dit risico volledig te 

vermijden is het belangrijk dat de Voedselbank maatregelen treft voor dit risico. Dit kan gedaan 

worden door de tijdsduur dat een cliënt aangemeld is bij de Voedselbank te verkorten waardoor 

er meer tijd overblijft voor de cliënten die de hulp het meeste nodig hebben. 

4. Er is niet genoeg kennis aanwezig binnen de Voedselbank om de cliënt zorgvuldig bij 

te staan 

Omdat de Voedselbank met vrijwilligers werkt is er altijd het risico dat er geen vrijwilligers 

aanwezig zijn die voldoende kennis van zaken hebben om de cliënt zorgvuldig bij te staan. Dit 

zorgt ervoor dat de cliënt niet de juiste ondersteuning kan krijgen die hij of zij nodig heeft om 

sneller weer uit te kunnen stromen. De kans dat dit risico zich voordoet is gemiddeld. Dit omdat 

er meestal wel vrijwilligers te vinden zijn die enige ervaring hebben in het vakgebied wat nodig 

is om cliënten goed bij te staan. Het kan echter ook niet uitgesloten worden dat er bepaalde 

periodes niemand te vinden is met de juiste kennis en/of ervaring. Ook de impact van dit risico 
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is gemiddeld. Het niet hebben van vrijwilligers met de juiste kennis maakt het er een stuk 

lastiger op om cliënten juist te kunnen helpen. Op veel gebieden kan er echter ook, ondanks 

missende kennis, adequate hulp geboden worden door de cliënt bijvoorbeeld door te verwijzen 

naar een hulpinstantie. Omdat de Voedselbank vrijwel volledig op vrijwilligers draait die er al 

dan niet tijdelijk zijn is het erg lastig om juiste beheersmaatregelen te nemen om dit risico te 

vermijden. Dit en het feit dat er ook altijd contact opgenomen kan worden met een hulpinstantie 

zorgt ervoor dat dit risico het beste geaccepteerd kan worden. 

5. Een cliënt heeft meerdere cliëntnummers over de periode dat diegene aangesloten is 

bij de Voedselbank 

Uit het interview met een administratief medewerker kwam naar voren dat het mogelijk is dat 

cliënten tijdens hun hele periode bij de Voedselbank meerdere cliëntnummers hebben. Dit 

komt doordat het makkelijker is voor hulpinstanties om een nieuw cliëntnummer te laten 

registreren wanneer een cliënt verhuist of van hulpinstantie gewisseld is. De andere optie is 

om het dossier over te dragen van de oude naar de nieuwe hulpinstantie. Dit is echter meer 

werk dan simpelweg een nieuw cliëntnummer aanvragen waardoor dossiers meestal niet 

overgedragen worden. Het gevolg hiervan is dat het lastig is om overzicht te houden over hoe 

lang een cliënt nou precies bij de Voedselbank aangesloten is. Hierdoor is het lastig te 

achterhalen welke cliënt al een lange periode bij de Voedselbank zit en wellicht wat extra hulp 

nodig heeft. De kans dat dit risico zich voordoet is gemiddeld. Dit omdat het zich niet op een 

dagelijkse basis voordoet maar wel vaak gebeurt wanneer een cliënt van hulpinstantie wisselt. 

De impact van dit risico is relatief hoog. Een slecht overzicht van hoe lang cliënten al bij de 

Voedselbank aangesloten zijn, zorgt er automatisch ook voor dat niet altijd direct duidelijk is 

welke cliënten een “probleem” vormen om de doelstelling van binnen drie jaar weer uitstromen 

te bewerkstelligen. Omdat de impact relatief hoog is en het risico vrij eenvoudig te beheersen 

valt kan de Voedselbank dit risico het beste vermijden. Dit kan gedaan worden door voor elke 

cliënt een vast cliëntnummer vast te leggen die ook bij overgang naar een andere hulpinstantie 

hetzelfde blijft. 

6. Er is bij de hulpinstanties niet voldoende kennis over wat de Voedselbank nou 

precies doet en wat haar richtlijnen zijn 

Uit het interview met een medewerker van het aanmeldbureau is naar voren gekomen dat zij 

het idee heeft dat medewerkers van hulpinstanties niet altijd voldoende kennis hebben over 

wat de Voedselbank nou precies doet en wat haar richtlijnen zijn. Gevolg hiervan is dat 

wanneer er niet voldoende kennis bij de hulpinstanties is over wat de richtlijnen van de 

Voedselbank nou precies zijn er veel cliënten aangemeld worden de eigenlijk helemaal geen 

recht op Voedselbank hebben. De kans dat dit risico zich voordoet is relatief laag omdat de 

meeste medewerkers van hulpinstanties wel degelijk weten wanneer een cliënt recht heeft op 

een voedselpakket. Ook de impact van dit risico is laag. Dit omdat wanneer cliënten die 

eigenlijk geen recht hebben op de Voedselbank toch aangemeld worden deze of niet door de 

controle komen of snel weer uitstromen, waardoor de impact op de doelstelling van binnen 

drie jaar weer uitstromen beperkt blijft. Ondanks de lage kans en impact is het toch verstandig 

dat de Voedselbank dit risico vermijdt. Dit omdat het relatief eenvoudig is om hier goede 

beheersmaatregelen tegen te nemen. Door jaarlijks een keer met elke hulpinstantie die 

aangesloten is bij de Voedselbank om de tafel te gaan om door te nemen wat de Voedselbank 

doet, wat haar richtlijnen zijn en wat er veranderd is met voorgaande jaren zorg je ervoor dat 

ook alle nieuwe medewerkers binnen de hulpinstanties weten hoe alles werkt.  
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Hoofdstuk 5: Conclusies, aanbevelingen en discussie 
 

Naar aanleiding van de in de bovenstaande hoofdstukken uitgewerkte deelvragen zullen in dit 

hoofdstuk de uit het onderzoek voortgekomen conclusies en aanbevelingen nog een keer 

duidelijk benoemd worden. Deze aanbevelingen zullen uiteindelijk als resultaat hebben dat 

cliënten beter gevolgd kunnen worden in de periode dat zij aangesloten zijn bij de 

Voedselbank. Door een beter beeld van de cliënten te hebben zullen deze cliënten beter 

begeleid kunnen worden naar het uitstromen bij de Voedselbank. Tot slot zal er in de discussie 

gekeken worden welke beperkingen het onderzoek heeft en welke mogelijke 

vervolgonderzoeken er gedaan kunnen worden. 

5.1 Conclusie 

 
In deze paragraaf zullen de conclusies die getrokken kunnen worden na het beantwoorden 

van de deelvragen benoemd worden. Ook zal in deze paragraaf de hoofdvraag beantwoord 

worden. De conclusies die in deze paragraaf opgenomen zijn zullen de basis zijn voor de 

aanbevelingen in de volgende paragraaf. 

De hoofdvraag waar dit onderzoek uiteindelijk antwoord op moet geven is als volgt: “Hoe 

kunnen de processen, wat betreft de registratie en ondersteuning van klanten van 

binnenkomst tot uitstromen, zodanig geoptimaliseerd worden dat er voldaan zal worden aan 

de in het beleidsplan gestelde norm. Welke beheersmaatregelen moeten hierbij genomen 

worden om potentiële risico’s te beheersen?”  

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn in de voorgaande hoofdstukken de opgestelde 

deelvragen beantwoord. Vanuit de resultaten van deze deelvragen kunnen een aantal 

conclusies getrokken worden over mogelijke problemen in het proces. Hieronder zal per 

deelvraag de daaruit voortkomende conclusies benoemd worden. 

Deelvraag 1: Wat is de gewenste situatie wat betreft de processen binnen de 

voedselbank Groningen? 

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden is het proces in de gewenste situatie in kaart 

gebracht. De verbeteringen die hieruit naar voren zijn gekomen zijn allemaal afgeleid uit de 

interviews. Het gehele proces is in het onderzoek verdeeld in twee onderdelen. Het eerste 

onderdeel is het aanmeldingsproces en het tweede onderdeel de customer journey. Bij elk van 

deze onderdelen zijn een aantal zaken geconstateerd die de geïnterviewden graag terug 

zouden zien in het proces. In het aanmeldingsproces zijn beperkte mogelijkheden om het 

proces zodanig te optimaliseren dat de uitstroom van cliënten verbeterd wordt. Deze 

mogelijkheden zijn: 

Aanmeldingsproces: 

I. Cliënten moeten in de periode dat zij aangesloten zijn bij de Voedselbank zo uitvoerig 

mogelijk begeleid worden bij het weer uitstromen. Zowel de WIJ-teams als de 

Voedselbank hebben hierin een rol 

II. Cliënten blijven de aanvraag met behulp van een hulpinstantie doen om ervoor te 

zorgen dat zij bij de hulpinstantie al in beeld zijn 
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III. Bij de aanmelding wordt ook de mogelijkheid gegeven om het mailadres van de cliënt 

te registreren 

IV. De financiële gegevens worden vanuit de Voedselbank gecontroleerd op mogelijke 

verbeteringen in de financiële situatie van de cliënt. 

In het proces wat na de aanmelding komt is er meer ruimte om het proces zo te verbeteren 

dat er meer aandacht wordt besteed aan het ondersteunen van cliënten bij het uitstromen. Dit 

omdat het gehele traject van de cliënt bij de Voedselbank binnen de customer journey valt. 

Voor dit proces zijn dan ook meer veranderingen in de gewenste situatie doorgevoerd dan in 

het aanmeldingsproces. Deze veranderingen zijn: 

Customer journey: 

I. Meer aandacht voor controles en monitoring van de situatie van de cliënt 

II. Hoofddoel van de Voedselbank blijft het uitgeven van voedsel aan cliënten 

III. Ook in dit proces worden er mails naar de cliënt zelf gestuurd als daar bij de 

aanmelding voor gekozen is 

IV. Het is belangrijk dat de intakegesprekken uitgebreid worden zodat er ook op de situatie 

van de cliënt wordt ingegaan en er niet alleen algemene informatie gegeven wordt 

V. Halverwege het traject vindt een controle plaats of de cliënt reeds deskundige en/of 

financiële hulp heeft 

VI. Extra contact met de hulpinstanties wanneer blijkt dat deze hulp er nog niet is, 

Voedselbank heeft een ondersteunende rol 

VII. Cliënten houden hetzelfde cliëntnummer tijdens hun gehele traject bij de Voedselbank, 

ook bij verandering van hulpinstantie. 

Deelvraag 2: Wat is de huidige situatie wat betreft de processen binnen de voedselbank 

Groningen? 

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden is het proces in de huidige situatie in kaart 

gebracht. De knelpunten die hieruit naar voren zijn gekomen zijn allemaal afgeleid uit de 

interviews. Het gehele proces is in het onderzoek verdeeld in twee onderdelen. Het eerste 

onderdeel is het aanmeldingsproces en het tweede onderdeel de customer journey. Bij elk van 

deze onderdelen zijn een aantal zaken geconstateerd die volgens de geïnterviewden 

verbeterd zouden kunnen worden. 

Aanmeldingsproces: 

I. Het is alleen mogelijk om het mailadres van de hulpverlener in te voeren bij de 

aanmelding, dit kan zorgen voor lange wachttijden wanneer de hulpverlener voor een 

periode afwezig is 

II. Er wordt niet altijd gecontroleerd door het aanmeldbureau of de situatie van een cliënt 

verbeterd zou kunnen worden. 

Customer journey: 

I. Er vindt gedurende het traject geen verdere controle plaats op wijzigingen in de situatie 

van de cliënt 

II. Het enige echte contact met de cliënt gedurende het traject vindt plaats bij het ophalen 

van het voedsel 
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III. De intakegesprekken worden beperkt tot het geven van algemene informatie over de 

Voedselbank 

IV. Bij een aanvraag verlenging kan een cliënt een nieuw cliëntnummer krijgen wanneer 

dit door een andere hulpinstantie wordt gedaan waardoor het overzicht verdwijnt. 

De knelpunten die in deze deelvraag naar voren gekomen zijn, zijn allen in de gewenste 

situatie verwerkt. Dit heeft ertoe geleid dat het gehele proces qua ondersteuning van een cliënt 

bij de Voedselbank er op vooruit is gegaan. 

Deelvraag 3: Welke risico’s komen er kijken bij de processen in de gewenste situatie? 

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden zijn de risico’s die er in de gewenste situatie zijn 

duidelijk in kaart gebracht in een risico control matrix. Hiervoor was het belangrijk om te kijken 

naar risico’s in het proces zelf maar ook naar risico’s die bij het hoofddoel van de Voedselbank 

komen kijken, namelijk het uitgeven van voedsel aan cliënten. Uit het onderzoek is gebleken 

dat er een redelijk aantal risico’s zijn waar de Voedselbank mee te maken kan krijgen. Om 

deze risico’s te kunnen bepalen zijn er twee doelstellingen opgesteld van waaruit de risico’s 

zijn geïdentificeerd. Deze doelstellingen zijn: 

I. Het aanbieden van voldoende voedsel aan cliënten die daar zelf niet in kunnen 

voorzien 

II. Cliënten zo snel mogelijk binnen drie jaar weer uit laten stromen bij de Voedselbank. 

Voor elk van deze doelstellingen zijn er zes reële risico’s geconstateerd waar de Voedselbank 

op moet letten. Voor de eerste doelstelling zijn dat de volgende risico’s: 

I. De drempel om aan te melden bij de Voedselbank wordt te hoog 

II. Er wordt door de cliënt misbruik gemaakt van het recht op voedsel van de 

Voedselbank 

III. De Voedselbank heeft te veel cliënten en dit aantal blijft stijgen 

IV. Supermarkten veranderen hun werkwijze met voedsel dat dichtbij de 

houdbaarheidsdatum zit 

V. Muizen komen in het magazijn bij het voedsel terecht 

VI. Het imago van de Voedselbank verslechtert door het weggeven van voedsel van 

mindere kwaliteit. 

Deze risico’s hebben allen een impact op het aanbieden van voldoende voedsel aan cliënten 

die daar zelf niet in kunnen voorzien. Voor de tweede doelstelling zijn de volgende risico’s 

geconstateerd: 

I. Er zijn niet voldoende financiële middelen om cliënten voldoende te ondersteunen 

II. Er zijn te weinig vrijwilligers beschikbaar voor de Voedselbank 

III. Niet voldoende tijd om de cliënt voldoende bij te staan 

IV. Er is niet genoeg kennis aanwezig binnen de Voedselbank om de cliënt zorgvuldig bij 

te staan 

V. Een cliënt heeft meerdere cliëntnummers over de periode dat diegene aangesloten is 

bij de Voedselbank 

VI. Er is bij de hulpinstanties niet voldoende kennis over wat de Voedselbank nou precies 

doet en wat haar richtlijnen zijn. 
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Deze risico’s hebben allemaal directe invloed op de doelstelling om cliënten zo snel mogelijk 

binnen drie jaar weer uit te laten stromen. Deze zullen dus ook invloed hebben op het proces 

die in deelvragen een en twee beschreven zijn. Al deze risico’s zijn risico’s die plaats kunnen 

vinden wanneer de gewenste situatie uitgevoerd zou worden. Dit zijn dus ook de risico’s waar 

de Voedselbank rekening mee zal moeten houden en moeten beheersen. 

Deelvraag 4: Welke beheersmaatregelen kunnen er genomen worden om potentiële 

nieuwe risico’s te beheersen? 

Om de risico’s uit de vorige deelvraag zo veel mogelijk te beperken is het belangrijk dat de 

Voedselbank juiste beheersmaatregelen neemt. Om de risico’s voor wat betreft het aanbieden 

van voldoende voedsel zo veel mogelijk te beperken kunnen de volgende beheersmaatregelen 

genomen worden: 

I. Cliënten gedurende het traject op een speelse manier ondersteunen in plaats van 

harde eisen stellen aan het lidmaatschap 

II. Halverwege het traject een screening doen of de cliënt wel daadwerkelijk gebruik 

maakt van de Voedselbank en zo niet of het dan ook wel echt nodig is 

III. Nemen van stappen om de begeleiding en monitoring van cliënten te verbeteren zodat 

er een snellere uitstroom mogelijk is 

IV. Actief bezig zijn met het zoeken naar alternatieve manieren om aan voedsel voor de 

cliënten te komen 

V. Dagelijks plaatsen van nieuwe muisvallen om de schade zoveel mogelijk te beperken. 

VI. Bij binnenkomst het voedsel direct goed controleren en het voedsel van slechte 

kwaliteit uit de voorraad halen. 

Om de risico’s die plaats kunnen vinden bij de doelstelling om cliënten zo snel mogelijk binnen 

drie jaar weer uit te laten stromen zoveel mogelijk te beperken kunnen de volgende 

beheersmaatregelen genomen worden: 

I. Actief werven van nieuwe vrijwilligers door het promoten van het werken bij de 

Voedselbank 

II. De tijdsduur dat een cliënt aangemeld is bij de Voedselbank verkorten waardoor er 

meer tijd overblijft voor de cliënten die echt hulp nodig hebben 

III. Dit risico wordt geaccepteerd, voor dit risico hoeven dus geen maatregelen genomen 

te worden 

IV. Voor elke cliënt een vast cliëntnummer vastleggen die ook bij overgang naar een 

andere hulpinstantie of een verhuizing hetzelfde blijft 

V. Actief bezig zijn met het werven van nieuwe sponsoren en het opzetten van leuke 

geldacties om zoveel mogelijk geld binnen te kunnen halen 

VI. Jaarlijks met elke hulpinstantie die aangesloten is bij de Voedselbank een keer om de 

tafel om door te nemen wat de Voedselbank doet, wat de richtlijnen zijn en wat er 

veranderd is vergeleken met voorgaand jaar. 

Nu duidelijk is wat de uitkomsten uit de deelvragen zijn kan ook de hoofdvraag beantwoord 

worden. Het antwoord op de hoofdvraag kan gekoppeld worden aan de deelvragen een en 

vier. Binnen deelvraag een is de gewenste situatie zodanig opgesteld dat er meer 

ondersteuning geboden wordt aan cliënten van de Voedselbank. Ondanks dat de maatregelen 

relatief beperkt zijn omdat de Voedselbank niet als eindverantwoordelijke gezien kan worden 

zal het implementeren van deze gewenste situatie toch als gevolg moeten hebben dat de 
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uitstroom binnen de Voedselbank verbeterd kan worden. Wanneer deze uitstroom verbeterd 

wordt zullen er ook meer cliënten binnen de uitstroomnorm uitstromen. Het tweede onderdeel 

van de hoofdvraag zijn de beheersmaatregelen die genomen moeten worden om potentiële 

risico’s te voorkomen. Binnen deelvraag vier zijn een aantal mogelijke beheersmaatregelen 

bepaald die ervoor zouden moeten zorgen dat de geïdentificeerde risico’s zoveel mogelijk 

beperkt kunnen worden. Wanneer deze beheersmaatregelen geïmplementeerd worden zou 

dit ervoor moeten zorgen dat de risico’s niet in de weg komen te staan van het optimaliseren 

van het proces en het verbeteren van de uitstroom van cliënten. 

5.2 Aanbevelingen 

 

In deze paragraaf worden de concrete aanbevelingen op een rijtje gezet. Deze aanbevelingen 

komen allen voort uit de in de voorgaande paragraaf genoemde conclusies. 

Om het uiteindelijke doel van het onderzoek daadwerkelijk te bewerkstelligen zijn er een aantal 

aanbevelingen opgesteld die eraan bij zouden moeten dragen dat er meer cliënten binnen drie 

jaar weer uitstromen. Uiteindelijk zijn de onderstaande adviezen geformuleerd voor de 

Voedselbank: 

I. Uitbreiden intakegesprekken 

Op dit moment wordt tijdens intakegesprekken bij de Voedselbank alleen maar algemene 

informatie gegeven over hoe alles werkt bij de Voedselbank en aan welke regels de cliënt zich 

moet houden. Door tijdens het eerst intakegesprek gelijk ook de huidige situatie en de plannen 

van de cliënt te bespreken zorg je ervoor dat er direct een goed beeld bestaat van de cliënt. 

Met een goed beeld kan er per cliënt beter bekeken worden welke hulp de cliënt nog nodig 

heeft. Vervolgens kan wanneer dat nodig blijkt er contact gezocht worden met de hulpinstantie 

van de cliënt om stappen te zetten richting het weer uitstromen bij de Voedselbank. Op deze 

manier wordt de kans vergroot dat een cliënt sneller weer uitstroomt.  

II. Verbeteren samenwerking met WIJ-teams 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat er op het aanmelden van cliënten na relatief weinig 

samengewerkt wordt met de verschillende WIJ-teams in Groningen. De WIJ-teams weten niet 

precies wat de Voedselbank allemaal doet en de Voedselbank weet ook niet precies wat de 

WIJ-teams allemaal doen. Door deze samenwerking te verbeteren kunnen cliënten efficiënter 

en effectiever ondersteund worden gedurende het traject bij de Voedselbank. 

III. Cliëntnummers vasthouden aan een cliënt 

Uit een interview met een administratief medewerker van de Voedselbank Groningen is naar 

voren gekomen dat een cliënt geregeld van cliëntnummer kan wisselen. Dit kan bijvoorbeeld 

gebeuren doordat de cliënt verhuist of van hulpinstantie wisselt. Op het moment dat dit gebeurt 

moet eigenlijk het gehele dossier overgedragen worden aan de nieuwe hulpinstantie met 

daarbij het huidige cliëntnummer. Omdat dit echter veel administratief werk is wordt dit niet 

altijd gedaan omdat het simpelweg makkelijker is om een nieuw cliëntnummer aan te maken. 

Dit zorgt er echter voor dat de Voedselbank niet altijd een goed overzicht heeft over hoe lang 

een cliënt al aangesloten is bij de Voedselbank. Door ervoor te zorgen dat een cliënt 

gedurende het hele traject hoe dan ook hetzelfde cliëntnummer behoudt wordt het 

eenvoudiger om overzichtelijk te hebben welke cliënten al lang bij de Voedselbank rondlopen. 
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Door dit overzichtelijk te hebben wordt het eenvoudiger om te achterhalen welke cliënten 

wellicht wat extra ondersteuning nodig hebben. Door deze ondersteuning vervolgens te bieden 

wordt de kans vergroot dat de cliënt sneller weer uitstroomt. 

IV. Uitbreiden project Stadjers hand in hand 

Uit het interview met de voorzitter van de Voedselbank is gebleken dat het project Stadjers 

hand in hand tot nu toe een erg positief resultaat heeft. Zo zijn er van de 25 gezinnen die 

meedoen al zes weer financieel onafhankelijk. Dit terwijl de kosten van dit project gemiddeld 

slechts €600 per gezin is. Omdat dit zo’n gunstig effect heeft is het een goed idee om dit project 

verder uit te breiden binnen de Voedselbank Groningen. Wanneer dit project op grotere schaal 

ingezet wordt en deze positieve resultaten blijft geven zal de uitstroom van cliënten binnen de 

uitstroomnorm ook verder toenemen. 

V. Meer controles tijdens traject 

Op dit moment vindt er tijdens het traject van de cliënt bij de Voedselbank na de aanmelding 

verder geen controle plaats op ontwikkeling van de situatie van de cliënt. Omdat de 

Voedselbank een controlerende rol heeft is het verstandig om deze monitoring wel toe te 

voegen in het proces. Dit kan gedaan worden door halverwege het traject met elke cliënt een 

keer in gesprek te gaan om te praten over de situatie waarin de cliënt zit en of deze al 

deskundige en/of financiële hulp aan heeft genomen. Door dit te doen ontstaat er een beter 

beeld van de cliënt zowel bij de Voedselbank als bij de hulpinstantie waardoor er beter 

samengewerkt kan worden om deze cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit zal er 

uiteindelijk in zorgen dat de kans dat de cliënt binnen de uitstroomnorm weer uitstroomt stijgt.  

VI. Actief meedenken over verbetering situatie 

Het hoofddoel van de Voedselbank is en blijft het geven van voedsel aan cliënten die dat nodig 

hebben. Door echter ook actief mee te denken over mogelijke verbeteringen in de situatie van 

de cliënt wordt ervoor gezorgd dat de cliënt beter ondersteund wordt. Ook de hulpinstanties 

hebben het erg druk met cliënten die zij moeten begeleiden. Dit zorgt ervoor dat ook zij niet 

altijd de tijd hebben om uitgebreid in de situatie van de cliënt te duiken. Door het 

aanmeldbureau bij een aanmelding standaard te laten controleren of er een mogelijkheid tot 

verbetering van de financiële situatie van de cliënt is zorg je ervoor dat er meer controle op de 

situatie van de cliënt is. Wanneer mogelijke verbeteringen tijdig ontdekt worden, wordt de kans 

groter dat de cliënt eerder zal uitstromen. 

VII. Implementeren beheersmaatregelen 

Door de beheersmaatregelen die uit het onderzoek naar voren gekomen zijn te implementeren 

zullen belangrijke risico’s voor de Voedselbank weggenomen worden. Door dit te doen wordt 

ervoor gezorgd dat de andere aanbevelingen meer kans van slagen hebben. Dit komt doordat 

de potentiële risico’s die geïdentificeerd zijn niet onverwachts plaats kunnen vinden zonder dat 

er beheersmaatregelen genomen zijn. Op deze manier wordt de mogelijke impact van deze 

risico’s op de doelstellingen zo veel mogelijk beperkt. 
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5.3 Discussie 
In deze paragaaf worden mogelijke beperkingen in het verrichte onderzoek besproken. 

Daarnaast worden enkele mogelijke vervolgonderzoeken besproken voor zover deze er zijn 

Beperkingen 

Geen enkel onderzoek is perfect. Binnen een onderzoek zullen altijd beperkingen zijn die 

achteraf wellicht beter onderzocht hadden kunnen worden of die de resultaten uit het 

onderzoek kunnen beïnvloeden. Zo kent ook dit onderzoek zijn beperkingen. 

Het onderzoek wat verricht is had als doel het terugbrengen van het aantal cliënten die langer 

dan drie jaar bij de Voedselbank aangesloten zijn. Hier kunnen verschillende redenen voor 

zijn. Dit uitgevoerde onderzoek is echter specifiek gericht op de processen binnen de 

Voedselbank zelf. Om de hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden is er dan ook 

uitsluitend gekeken naar wat zich in de processen binnen de Voedselbank afspelen. Het 

implementeren van de aanbevelingen in dit onderzoek geven daardoor geen garantie dat het 

aantal cliënten die langer dan drie jaar bij de Voedselbank lopen daadwerkelijk omlaaggaat. 

Dit komt doordat dat wat nu onderzocht is mogelijk slechts een klein onderdeel van een groter 

probleem is. Om een uitsluitsel te kunnen geven wat de hoofdoorzaak van dit probleem is 

zullen er ook andere onderwerpen onderzocht moeten worden, daarover later meer onder het 

kopje vervolgonderzoeken. 

Een ander beperking van dit onderzoek is dat er uitsluitend interviews zijn gehouden met 

medewerkers van de Voedselbank en medewerkers van de WIJ-teams. Dit terwijl er ook 

cliënten van andere hulpinstanties bij de Voedselbank rondlopen. Ondanks dat veruit de 

meeste cliënten van de Voedselbank vanuit de WIJ-teams komen kan dit toch als beperking 

gezien worden die de betrouwbaarheid van het onderzoek iets vermindert. Ditzelfde geldt voor 

het feit dat er geen interviews zijn afgenomen met cliënten van de Voedselbank zelf om hun 

kijk op dit vraagstuk te krijgen. 

Ook een beperking is dat de opname van een van de interviews mist. Dit heeft ervoor gezorgd 

dat dit interview minder nauwkeurig uitgewerkt is dan de andere interviews. Dit kan ervoor 

gezorgd hebben dat er bruikbare informatie die tijdens het interview gezegd is verloren is 

gegaan wat ertoe leidt dat de betrouwbaarheid van de interviews enigszins verminderd is. 

Wanneer er wel een opname van dit  interview zou zijn geweest had dit verdere invloed kunnen 

hebben op de resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Vervolgonderzoeken 

Het onderwerp waar de afgelopen maanden onderzoek naar is gedaan, is slechts een klein 

onderdeel van een mogelijk groter probleem. Om het gehele probleem goed in kaart te 

brengen en mogelijke andere oorzaken van dit probleem te verkennen is het belangrijk dat er 

vervolgonderzoeken gedaan worden naar de uitstroom van cliënten van de Voedselbank. 

Hieronder zullen enkele onderwerpen benoemd worden die interessant kunnen zijn voor 

vervolgonderzoeken. 

I. De ondersteuning van een cliënt vanuit de WIJ-teams 

Dit onderzoek is met name gericht op de ondersteuning van een cliënt vanuit de Voedselbank. 

Omdat uit het onderzoek naar voren gekomen is dat het hoofddoel van de Voedselbank het 
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uitgeven van voedsel is en blijft is het belangrijk dat er ook onderzoek gedaan wordt naar de 

ondersteuning die vanuit de WIJ-teams aan cliënten gegeven wordt. In dit onderzoek is daar 

beperkt aandacht aan besteed waardoor er nog een kans ligt om dit verder te onderzoeken en 

optimaliseren. Omdat de WIJ-teams veruit het grootste aandeel van cliënten binnen de 

Voedselbank heeft is het belangrijk dat er ook naar het handelen van deze organisatie 

onderzoek gedaan wordt. 

II. Verdere uitwerking tienpuntenplan Voedselbank Groningen 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de Voedselbank Groningen een tienpuntenplan 

heeft opgesteld om armoede in Nederland tegen te gaan. Omdat in de processen die voor dit 

onderzoek uitgewerkt zijn eigenlijk niet voldoende ruimte is om deze daarin te verwerken kan 

het interessant zijn om een vervolgonderzoek te laten doen naar de verdere uitwerking van dit 

tienpuntenplan. Met name het deelproject Stadjers hand in hand kent op dit moment al enkele 

successen waardoor het interessant kan zijn om een vervolgonderzoek te laten doen hoe dit 

project in de toekomst verder uitgebreid kan worden. 

III. Verdere uitwerking intakegesprekken 

Een van de aanbevelingen uit dit onderzoek is het uitbreiden van de intakegesprekken die met 

cliënten gedaan worden zodat deze niet beperkt worden tot het geven van algemene 

informatie. Een interessant vervolgonderzoek kan zijn om te onderzoeken wat er precies in 

zo’n intakegesprek besproken moet worden en waar behoefte naar is om te bespreken vanuit 

de cliënten zelf. Omdat er vanuit de opleiding Bedrijfseconomie verder geen ervaring op wordt 

gedaan in maatschappelijk werk kan dit een vervolgonderzoek zijn voor iemand van 

bijvoorbeeld de opleiding social work. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Risico control matrix 

Voedselbank Stad Groningen 
Doelstellingen 

Doelstelling 1 Het aanbieden van voldoende voedsel aan cliënten die daar zelf niet in kunnen voorzien 

Doelstelling 2 Cliënten zo snel mogelijk binnen drie jaar weer uit laten stromen bij de Voedselbank 

Risicocontrolmatrix 

Nr Risico Gevolg Kans Impact Risicoscore A/M/V Beheersmaatregel Aktie 

1.1 De drempel om aan te 
melden bij de Voedselbank 
wordt te hoog 

Door de hoge drempel 
melden cliënten zich 
überhaupt niet meer aan bij 
de Voedselbank 

M H 54 V Cliënten gedurende het traject op een 
speelse manier ondersteunen in 
plaats van harde eisen stellen aan het 
lidmaatschap 

Hulpinstanties 

1.2 Er wordt door de cliënt 
misbruik gemaakt van het 
recht op Voedselbank 

Doordat cliënten misbruik 
maken op het recht op 
Voedselbank gaat het 
voedsel niet naar de cliënten 
die dat echt nodig hebben 

L M 18 M Halverwege het traject een screening 
doen of de cliënt wel daadwerkelijk 
gebruik maakt van de Voedselbank en 
zo niet of het dan ook wel echt nodig 
is. 

Administratie 

1.3 De Voedselbank heeft te 
veel cliënten en dit aantal 
blijft stijgen 

Doordat er steeds meer 
cliënten bij komen raakt de 
Voedselbank overvol 
waardoor zij niet voldoende 
voedsel overhouden om 
iedereen te voorzien 

H H 81 M Nemen van stappen om de 
begeleiding en monitoring van 
cliënten te verbeteren zodat er een 
snellere uitstroom mogelijk is 

Bedrijfsleiding 

1.4 Supermarkten veranderen 
hun werkwijze met voedsel 
die dicht bij de 
houdbaarheidsdatum zijn 

Doordat supermarkten 
steeds meer kortingen 
geven op producten die bijna 
over datum zijn blijft er 
minder voedsel over voor de 
Voedselbank en haar 
cliënten 

M M 36 M Actief bezig zijn met het zoeken naar 
alternatieve manieren om aan voedsel 
voor de cliënten te komen 

Bedrijfsleiding 

1.5 Muizen komen in het 
magazijn bij het voedsel 
terecht 

Doordat de muizen bij het 
voedsel terecht komen en 
deze beschadigen kan deze 
niet meer uitgegeven 
worden aan cliënten 
waardoor er niet voldoende 
voedsel uitgegeven kan 
worden 

H M 
 

 

 

81 M Dagelijks plaatsen van nieuwe 
muisvallen om de schade zoveel 
mogelijk te beperken. 

Magazijnmedewerker 
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1.6 Het imago van de 
Voedselbank verslechtert 
door het weggeven van 
voedsel van mindere 
kwaliteit 

Wanneer blijkt dat de 
kwaliteit van het voedsel als 
slecht wordt gezien door de 
cliënt daalt het imago van de 
Voedselbank en zullen 
nieuwe cliënten minder snel 
deze hulp zoeken 

L M 9 V Bij binnenkomst het voedsel direct 
goed controleren en het voedsel van 
slechte kwaliteit uit de voorraad halen. 

Magazijnmedewerker 

2.1 Er zijn te weinig vrijwilligers 
beschikbaar voor de 
Voedselbank 

Doordat er niet voldoende 
vrijwilligers beschikbaar zijn 
kan er geen adequate 
ondersteuning geboden 
worden aan cliënten 

H H 81 M Actief werven van nieuwe vrijwilligers 
door het promoten van het werken bij 
de Voedselbank 

Marketing 

2.2 Niet voldoende tijd om de 
cliënt voldoende bij te staan 

Door een gebrek aan tijd 
kunnen cliënten niet 
voldoende bijgestaan 
worden  

H H 81 M De tijdsduur dat een cliënt aangemeld 
is bij de Voedselbank verkorten 
waardoor er meer tijd overblijft voor 
de cliënten die echt hulp nodig 
hebben 

Bedrijfsleiding 

2.3 Er is niet genoeg kennis 
aanwezig binnen de 
Voedselbank om de cliënt 
zorgvuldig bij te staan 

Doordat er niet genoeg 
kennis aanwezig is onder de 
vrijwilligers kunnen cliënten 
niet de ondersteuning krijgen 
die zij nodig hebben 

M M 36 A Nvt Nvt 

2.4 Een cliënt heeft meerdere 
cliëntnummers over de 
periode dat die aangesloten 
is bij de Voedselbank 

Doordat cliëntnummers van 
een cliënt over een periode 
kunnen veranderen verdwijnt 
het overzicht van hoe lang 
een cliënt al aangesloten is 
bij de Voedselbank 

M H 54 V Voor elke cliënt een vast 
cliëntnummer vastleggen die ook bij 
overgang naar een andere 
hulpinstantie of een verhuizing 
hetzelfde blijft 

Aanmeldbureau 

2.5 Er zijn niet voldoende 
financiële middelen om 
cliënten voldoende te 
ondersteunen 

Door een te kort aan 
financiële middelen wordt 
het lastiger om cliënten goed 
te kunnen volgen, het actief 
volgen van cliënten kost tijd 
en tijd kost geld. 

H H 81 M Actief bezig zijn met het werven van 
nieuwe sponsoren en het opzetten 
van leuke geldacties om zoveel 
mogelijk geld binnen te kunnen halen 

Marketing 

2.6 Er is bij de hulpinstanties 
niet voldoende kennis over 
wat de Voedselbank nou 
precies doet en wat haar 
richtlijnen zijn 

Wanneer er niet voldoende 
kennis bij de hulpinstanties 
is over wat de richtlijnen van 
de Voedselbank zijn, zullen 
er veel cliënten aangemeld 
worden die eigenlijk 
helemaal geen recht op 
Voedselbank hebben. 

L L 9 V Jaarlijks met elke hulpinstantie die 
aangesloten is bij de Voedselbank 
een keer om de tafel om door te 
nemen wat de Voedselbank doet, wat 
de richtlijnen zijn en wat er veranderd 
is vergeleken met voorgaand jaar 

Aanmeldbureau 
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Bijlage 2: Interview Richard van Heuvelen 
 
Lars Lammerts FCV5 
Richard van Heuvelen, sociaal raadsman Oosterparkwijk 
17-04-2019 14.00 uur 
Groningen, WIJ-Oosterparkwijk, Gorechtkade 8 
 
Inleiding 

Voorstellen    

Doel:                       Informatie verzamelen over proces uitstroom klant voedselbank 

Onderwerp:                  Gewenste situatie proces uitstroom klant voedselbank   

Verwerking gegevens:     Verwerkt in een scriptie  

Vertrouwelijkheid:            Informatie kan gelezen worden door geïnteresseerden 

Duur:          ~30-45 minuten 

Vooruitblik:         Gewenste situatie, huidige situatie, risico’s 

Middenstuk 

Gewenste situatie: 

- Hoe ziet u het ideale proces voor u? 

o Binnenkomst 

o Periode dat de klant aangesloten is bij de Voedselbank 

o Uitstromen 

- Wat zijn de belangrijkste punten binnen dit proces? 

- Welke stappen moeten gezet worden om tot dit ideale proces te komen? 

- Waar moet aan gedacht worden bij het implementeren van dit proces? 

- In de gewenste situatie, hoelang zouden klanten dan bij de Voedselbank aangesloten 

mogen zijn? 

- Wie moet er verantwoordelijk zijn voor het uitstromen van klanten bij de 

Voedselbank? 

- In welke mate zouden klanten actief gestimuleerd moeten worden om zo snel 

mogelijk bij de Voedselbank uit te stromen? 

Huidige situatie: 

- Hoe ziet het huidige proces er volgens u op dit moment uit? 

- Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten binnen dit proces? 

- Op dit moment blijkt dat klanten erg lang bij de Voedselbank aangesloten blijven, hoe 

ziet u dit terug bij WIJ-oosterparkwijk? 

- Wie is op dit moment vooral verantwoordelijk voor het uitstromen van klanten bij de 

Voedselbank? 

- In welke mate worden klanten volgens u op dit moment actief gestimuleerd om zo 

snel mogelijk bij de Voedselbank uit te stromen? 

Risico’s: 

- Welke risico’s komen er volgens u kijken bij het wijzigen van het huidige proces? 

- Welke van deze risico’s zijn de belangrijkste volgens u? 

- Wat voor gevolgen brengen deze risico’s met zich mee? 

- Op wat voor manier zouden deze risico’s aangepakt kunnen worden? 
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Transcript interview Richard van Heuvelen 

 

LL: Hoe zie jij de huidige situatie bij de Voedselbank voor je, hoe wordt het op dit moment 

geregeld? 

RvH: Nou, ik weet dat als iemand aangemeld wordt door ons bij de Voedselbank, dan gaat via 

het systeem een mailtje daarnaartoe, dit wordt door Martinizorg opgepakt, die gaan 

beoordelen of zij genoeg informatie hebben om een besluit te maken. Dan komen ze wel tot 

een besluit, als ze zeggen te weinig informatie, of jullie vragen voor een half jaar maar hoezo 

een half jaar? Dan horen we het terug. Mijn streven is om niks terug te horen dan is het een 

goede aanvraag geweest. Dan is het wel zo dat zij commentaar hebben, het zijn allemaal vrije 

uitgaven volgens mij zijn dat te veel dus we kunnen niet toekennen. Dan kunnen wij er nog 

een keer commentaar op geven.  Ik vind het probleem dat je bij het aanvragen één mailadres 

kwijt kan, dat is degene die het aanvraagt. Maar als die persoon met vakantie gaat, vrij is of 

wat dan ook dan krijgt diezelfde persoon dus wel die mail terug, of die nog even dit of dat kan 

aanleveren. Dan gaat er een auto-reply uit als je op vakantie bent, dan vraag ik mij af wat 

gebeurd er met die auto-reply aan de kant van de Voedselbank. 

Maar vaker kan gebeuren, ik bijvoorbeeld ik heb gigantisch veel op mijn naam staan, maar 

een collega ook nog die dat veel deed maar niet meer doet, dus die kan niks met die mails. En 

een ander is uit dienst en die krijgt misschien nog steeds die mail, daar zit misschien een risico. 

Voor de rest wordt daar bij martinizorg snel de zaak behandelt en snel komen ze tot een besluit, 

dan krijg ik meestal keurig een mailtje van dit is het proces. Wordt verwerkt, daarna een mailtje 

het is toegekend wil je de klant informeren. Dan bel ik de klant, als ik pech heb krijg ik de 

voicemail te pakken dan mailen. Ik heb een gigantische mailbox vol met dat soort berichtjes, 

dat vergt een beetje nauwkeurigheid en snelheid meestal zit iemand echt al te wachten, zeker 

als het een eerst uitslag is. Als het een verlenging is en die meldt zich op tijd dan gaat het 

maar sommigen melden zich op het laatste moment. Het probleem is er zit een beetje urgentie 

achter terwijl mensen bijna allemaal in deeltijd werken in deze hoek.  Dus dan ligt het zomaar, 

als je vrij van werk bent, 3 of 4 dagen. Dat vind ik het nadeel, dan zou ik zeggen informeer de 

klant zelf.  

LL: Vanuit de Voedselbank? 

RvH: Vanuit ons gezien hebben we het over zelfredzaamheid. Maar hier zit ik ertussen, omdat, 

ja omdat weet ik niet, de hulpverlener vraag het aan, iemand kan het niet zelfstandig 

aanvragen dat is prima. Maar heel veel klanten kan je best zelfstandig antwoord geven, daar 

hoef ik niet tussen te zitten. Dit is ook een risico, dat het over een extra schijf loopt. Je kan ook 

zeggen maak dit optioneel, soms moet het via de hulpverlener lopen en soms via de klant zelf. 

Ik zou zeggen 70% kan via de klant zelf, dan hoef je hier niet tussen te zitten, heb ik er geen 

werk van, klant is reeds in contact. Nu krijg ik het probleem afgewenteld op mij, dat je de klant 

heel vaak niet goed kan gebruiken. Er zijn mensen die hebben hun mobieltjes afgesloten, want 

ze denken dit is een onbekend nummer voor mij dus laat maar ik neem niet op.  Dat is allemaal 

vervelend, kost tijd, kost gedoe, daar is de voedselbank dan mooi vanaf.  Handig voor hun 

proces, maar niet per se in het voordeel van de klant en ook niet helemaal voor mij proces. 

Kans is dat iets blijft liggen. Dat is het proces ongeveer, dan is iemand eenmaal bij de 
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voedselbank en krijg je elke keer de beslissing wordt het verlengd of niet. Zelfde verhaal en 

dat kan heel lang duren. 

LL: En gaat dit verlengen ook telkens via jullie, niet vanuit de Voedselbank zelf? 

RvH: Nee, het blijft hetzelfde. Dus iemand komt bij ons weer en je ziet dat diegene al twee 

keer een half jaar heeft gehad.  Nou je ziet dat er is niks verandert, nog steeds in de 

schuldsanering enzovoort enzovoort. Kijk dat is het proces aan onze kant, maar hoe diep gaan 

wij in op de situatie van de klant om te kijken of deze er eventueel alweer uit kan. Nou, ik denk 

meestal niet ver genoeg, een enkele keer wel, meestal niet denk ik. Onder invloed van toch 

tijdsdruk of niet goed genoeg kijken, kan beide. Ik denk dat toch meer de tijd speelt dan dat er 

niet goed genoeg wordt gekeken maar het zal een beetje van beide zijn. Dus daar is wel 

kwaliteitswinst te halen en als je kijkt wat is de rol van de Voedselbank, dat weet ik eigenlijk 

niet zo goed in hoeverre zij de klant echt in beeld hebben op dat vlak van al die leefgebieden, 

waarom heeft diegene die hulp nodig. Ik vraag mij echt af of ze daar op letten, misschien meer 

bij toeval dan dat dat structureel in een proces zit. Dan krijg je dus dat heel veel mensen daar 

blijven en blijven en blijven. En dat er niet echt een uitstroomplan is zeg maar, dat vermoed ik, 

ik heb daar nog niks van gehoord in ieder geval. Als je al een plan hebt, dan zou het handig 

zijn om die wel met de WIJ-teams te delen of deze vanuit het WIJ-team te initiëren juist zo’n 

plan. 

LL: Maar het WIJ-team heeft dus echt geen plannen van de Voedselbank duidelijk dus of 

ontvangen jullie ook echt helemaal niets? 

RvH: Geen plan vanuit de Voedselbank? 

LL: Ja 

RvH: Nee, ik heb geen plan ofzo. Ik weet dus ook niet of er een plan bestaat he, ik vermoed 

van niet. Ik vermoed dat het proces daar gewoon is toekennen als financieel dit of dat, oké dat 

is het. Waar ik het over heb is en een financieel plan maar ook een sociaal plan, hoe kan je 

ervoor zorgen dat de situatie verbeterd. Perspectief op een betere financiële toekomst, 

wanneer kan je dus uit de voedselbank ook. Dat vergt wel even goed met iemand zitten, blijven 

zitten en erbij blijven. Met enige regelmaat checken, niet alleen om het half jaar of om de 

zoveel maand. Nee, als iemand bezig is met schuldenregeling en zegt nou dan kan je drie jaar 

bij de Voedselbank zitten. Maar dat is wel een beetje kort door de bocht, niet iedereen zal iets 

met zijn schulden doen. Dat kan al een onderwerp zijn, waarom doe je niks met je schulden? 

Als jij niets met je schulden wilt doen, dat mag maar je vraagt wel Voedselbank aan. Moet je 

dan zeggen het een gaat niet zonder het ander, als jij niet aan je situatieverandering gaat 

werken, prima maar dan gaan wij geen voedselpakket verstrekken want dat is dan tot een 

eeuwigheid, daar werken wij niet aan mee. Zulke voorwaarden stelt niemand, de vraag is of je 

dat moet willen. Maar je zal er wel over kunnen nadenken. 

LL: Je zou er wel naar kunnen kijken zeg maar. 

RvH: Ja, als iemand zegt van kijk je moet niet laten verzuipen maar ik neem jouw zwembandje 

niet aan dus ik spartel verder. Ja wat wil je dan, wil je eruit komen of wil je er niet uitkomen. 

Ja, maar ik ga niet naar de kredietbank, dat is de hel. Dat kan, maar dan kies je impliciet ervoor 

om voor de eeuwigheid bij de Voedselbank te moeten zitten want je zit immers onder je vrij 

besteedbaar ruimte nog. Ja dat is wel makkelijk. Je kan ook zeggen ja we moeten allemaal 
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onze deel doen, als jij een uitgestoken hand krijgt maar je pakt hem niet dan is het ook klaar. 

We gaan niet jou een beetje op het droge houden met de Voedselbank, dan zeggen we ook 

gewoon kijk dit is duidelijk de situatie. Jij werkt niet mee aan het plan. Is het dan voorwaardelijk, 

nou nu is het niet voorwaardelijk. 

LL: Er blijven dus veel mensen lange tijd bij de Voedselbank, in hoeverre zie jij dat bij WIJ-

Oosterpark ook terug? 

RvH: Nou ik heb het hele beeld niet, ik zie alleen wat hier gebeurd. En ik constateer dat de 

Voedselbank het nogal druk heeft, en het ook drukker krijgt of heeft gekregen. Kun je allemaal 

in cijfers bekijken, abstract. Maar wat ik zie heel veel cliënten die een verlenging vragen, dat 

het verlenging op verlenging is. En dat het niet bepaald zo is van ik heb nu tijdelijk geen 

inkomen maar over een paar maand dan is het wel weer geregeld en verwacht ik ook weer 

werk te hebben en dat gebeurd dan ook en het is klaar. Dat zie ik zeer zelden, meestal zijn het 

structurele situaties waar niet echt een einde aan zit en hoogstens een schuldregeling loopt. 

Dan zou je met wat fantasie kunnen zeggen die loopt in 3 jaar af en dan leven we lang en 

gelukkig, maar ook dat is niet zo als je kijkt naar wat die hele schuldhulpverlening oplevert. Het 

is niet zo dat mensen na hun schuldregeling eruit lopen, nooit meer bij de kredietbank, bedankt 

voor de moeite we leven vrolijk verder nooit meer financiële problemen. Dat is gewoon niet de 

realiteit, meestal is het een draaideursituatie en komen mensen toch weer terug waardoor ook 

de kredietbank vrij groot zijn en nog groter worden. Dus dat is gelinkt aan de voedselbank ook, 

die problemen kun je linken. Voedselbank en schulden, dat loopt net niet 1 op 1 denk ik. Maar 

het komt aardig in de buurt. 

LL: De meesten die schulden hebben zitten dus ook bij de Voedselbank? 

RvH: Dat weet ik niet, maar de meesten bij de Voedselbank hebben wel schulden, andersom. 

Maar als je op bijstandsniveau zit, wat moeilijk rondkomt betekend het niet dat je op die norm 

zit dat je bij de Voedselbank terecht kan. Er is vaak meer aan de hand, wat is dat dan? Ja vaak 

een aflossingsregeling. 

LL: Hoe vaak ziet u dat, dat u nieuwe cliënten aan moet melden bij de Voedselbank. Is dat iets 

wat u dagelijks meerdere keren moet doen? 

RvH: Nee, niet dagelijks meerdere keren. Bij financieel spreekuur op woensdagochtend komt 

het veel voor. We hebben gezegd daar doen we de aanmeldingen en verlengingen, dat is dus 

1x in de week op de woensdag. Daar is het ook niet zo dat het elke week daar druk is, het kan 

1 of 2 per week zijn. Dat is gemiddeld een beetje, ja al die mensen die bij de Voedselbank 

lopen en in de Oosterparkwijk zijn. Heel veel daarvan gaan via geldwijs, ik doe er ook weleens 

eentje tussendoor. Er zijn collega’s die hebben inlogcodes en die zullen dat voor hun eigen 

klanten doen, het totaal ken ik niet. Het is niet zo dat ik daar iedere dag druk mee ben. 

LL: Ik had nog een vraag wie er op dit moment vooral verantwoordelijk is voor het uitstromen 

van cliënten bij de Voedselbank. Maar als ik het goed begrepen heb ligt die 

verantwoordelijkheid op dit moment vooral bij de WIJ-teams. 

RvH: Uiteindelijk ligt die verantwoordelijkheid vooral bij de klant. Maar de verantwoordelijkheid 

voor hulp is niet echt ergens neergelegd. En wie hem wilt nemen die neemt hem, ik denk dat 

dat op dit moment afhangt van individuen. Als je een cliënt hebt en je vindt dat het jouw 

verantwoordelijkheid is om te werken aan uitstroom, dan zul je dit oppakken. Iets wat niet vaak 
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gebeurd en als team hebben we daar niet een regel voor, geen beleid voor. En we hebben 

weleens een wens uitgesproken dat mensen daar tijdig gebruik van moeten maken, dat we 

meer uit die gesprekken moeten halen voor de verlenging. Alleen we hebben daar geen 

werkproces voor, dus onder invloed van tijdnood gebeurt dat niet echt grondig. En is er niet 

een plan, je kunt een plan bedenken en nog opstellen, uitschrijven, handtekening van beide 

partijen eronder, voorwaarden maar daar hebben we geen proces voor gemaakt. Dus laat 

staan dat het uitgevoerd wordt. Dat is onze kant, vanuit de Voedselbank heb ik niet gehoord 

dat ze zo’n plan hebben, ik denk niet dat dat er is. Ze hebben wel een intake, wat zij daar 

bespreken weet ik niet. 

LL: Die intakes zijn bij martinizorg zelf? 

RvH: Ja, bij de Voedselbank. Daar gaan ze vertellen hoe de Voedselbank werkt, hoe de gang 

van zaken daar is. Kijk als er onder intake wordt verstaan dit zijn onze huisregels en zo werkt 

het hier dan is dat een andere intake dan wat ik versta onder intake. Van hoe gaat het met u, 

waarom heeft u ons nodig en hoe lang denkt u ons nodig te hebben, wat kunnen wij veranderen 

aan de situatie. Dat is een maatschappelijk werk achtige intake, dat is iets heel anders. 

LL: En daarmee bedoelt u bijvoorbeeld echt alleen maar informatie uitgeven? 

RvH: Ja, dus als je zegt welkom hier en het werkt zo, u kunt hier terecht en daar kunt u een 

nummertje trekken en dan gaat u de supermarkt in. Dan noem ik dat eigenlijk geen intake, 

eerder een folder met informatie. 

LL: En in welke mate worden op dit moment klanten actief gestimuleerd om zo snel mogelijk 

weer uit te stromen bij de Voedselbank? 

RvH: Iemand die contact heeft met de persoon die bij de Voedselbank loopt, die kan natuurlijk 

zeggen ik ben bij jou betrokken en ik zie nu al zo lang dat je dit nodig hebt. Zou je niet toch 

nog naar de kredietbank stappen of wat dan ook in die situatie speelt. Het hangt ervan af voor 

die persoon wie de werker is, of die persoon ook echt gekend wordt. Want er zijn Voedselbank 

cliënten waar geen lopende casus bij hoort, dus die casus ligt allang stil, de vragen zijn 

opgelost, de begeleiding is allang geweest. Daar staat een hulpverlener op die is niet meer in 

beeld maar de Voedselbank loopt nog wel. Dan komt die bij geldwijs, dit ziet daar een nieuw 

gezicht en zegt ‘oh u komt voor verlenging?’, controleert alles en ziet nog steeds recht op 

aanvraag, klaar. Dan zijn we snel klaar, terwijl als er iemand is die iets met de materie heeft 

en zegt dat is mijn plan. Die weet hoe iemand woont, hoe iemand leeft, die kan er dieper op 

ingaan. Kans is groter dat hij dat ook doet. 

LL: Het is dus ook afhankelijk van door wie je geholpen wordt en wie de klant zelf is. 

RvH: Wie met de klant contact heeft en of er iemand nog contact heeft met de klant, of dat het 

een anonieme klant is voor een college die verlenging aanvraagt. Als ik iemand tegenkom en 

ik vraag verlenging aan is er ook een grote kans dat ik die persoon helemaal niet ken. En dan 

zie ik alleen maar dat hij al heel lang verlenging heeft en ook al bekend was bij Pietje en pietje 

is allang uit beeld of uit dienst. En dat je dan denkt wie kent het verhaal van deze persoon 

eigenlijk. 

LL: Er is dus ook eigenlijk niet echt een duidelijk dossier per klant. 
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RvH: Niet specifiek een Voedselbank dossier nee. Het kan zijn dat iemand ooit hier binnenstapt 

die zegt ik wil een eerste aanvraag Voedselbank ik kom niet rond. En dat dat het dan ook wordt 

en meer niet. Het kan ook zijn dat iemand denkt daar is vast meer aan de hand, dat wordt een 

dossier, dat worden gesprekken, er moet meegekeken worden, inkomensvoorzieningen 

check, toelating tot schuldhulp, dan wordt het een dossier. Dan wordt het bekend en daar 

hangt een collega aan vast of twee, dat hangt er gewoon vanaf hoe die ooit begonnen is. Dus 

je kan bij de verlengingen ergens een hulpverlener kwijtraken die er dus geen controle meer 

op heeft en denkt gaat prima zo. En blijkbaar is het dan allemaal wel af terwijl hij nog 

Voedselbank loopt. Daar kun je je ook wat bij afvragen, hoe kan je een klant afsluiten als die 

nog Voedselbank loopt. Ik denk dat dat heel vaak gewoon gedaan wordt, dat loopt dat is zo 

dat is verder niet zo’n probleem. Je kunt ook zeggen het is niet opgelost met die klant. Het is 

niet zo dat het allemaal opgelost hoeft te zijn voordat een dossier wordt gesloten, er wordt 

uitgegaan van bepaalde vragen, het kan zijn het gaat moeilijk, ik heb geen werk, ik kan ook 

geen werk vinden, daar wil ik over praten moet ik daar ook iets aan doen. En dat het dossier 

dan een keer gesloten wordt en ondertussen heeft hij ook eigenlijk weinig te besteden en loopt 

de Voedselbank gewoon door. 

LL: Dus een dossier kan soms ook gewoon niet volledig genoeg zijn? 

RvH: Ja, dat klopt. Er zijn een hele boel mensen die bij de Voedselbank zitten die geen dossier 

hebben. Hoeveel dat er zijn weet ik niet, die zullen er genoeg zijn. Er zijn ook mensen die 

hebben wel een dossier, lopen ook bij de Voedselbank, maar puntje Voedselbank of inkomen 

is helemaal geen onderwerp in het dossier. Dat is een dossier dat gaat bijvoorbeeld over 

gezinsproblematiek. Terwijl er een college bij geldwijs een aanvraag doet voor de Voedselbank 

en toegekend krijgt, dan is het nog mogelijk dat hij dat niet eens in het dossier zet. Dat dit 

gewoon niet zichtbaar is in het dossier. Het kan ook zijn, wat beter zou zijn dat hij zegt “oh er 

is een dossier, ik zet dat in het klantendossier, maar ik stuur ook nu een mail naar de 

hulpverlener, dit is aangevraagd enz.”. Dan weet de hulpverlener wat er speelt, dan is nog de 

vraag wat doet die hulpverlener daarmee. Die deed immers alleen gezinsproblematiek, grote 

kans dat die dan ook niet dit meeneemt in het gesprek, want die heeft het al druk zat. Dat die 

niet meeneemt oh ik zie dat u slecht rondkomt, u heeft vorige week voedselbank aangevraagd 

bij een collega. Hoe gaat het met het inkomen, heeft u dit, dat al? Heeft u schulden? Ja, dan 

ga ik daar ook iets mee doen. Dat is nog maar zeer de vraag. En toch, er is een 

zelfredzaamheidsmatrix, daar staan al die levensgebieden wel in. En je kan doelen stellen op 

dit soort terreinen, dat heet dan inkomen. Dan kun je doelen stellen, bijvoorbeeld doel is ik ben 

na 2 jaar weg bij de Voedselbank. 

LL: Daarnaast worden klanten dus ook gewoon niet goed gevolgd? 

RvH: Dat klopt, ja. 

LL: Niet voldoende in ieder geval 

RvH: Ja, niet voldoende om bij de Voedselbank te laten geraken. 

LL: En het ideale proces hoe ziet u die voor zich? Van binnenkomst tot weer uitstromen bij de 

Voedselbank. 

RvH: Eigenlijk zou je een deal moeten aangaan met iemand als die binnenkomt. Dat is dus 

een brede intake, afspraken maken, perspectiefplan maken met einddatum. En met 
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tussentijdse deadlines, die werken naar een uitgang van zo binnen 3 jaar eruit of 2 jaar eruit, 

als het nog eerder kan dan nog eerder. En wat gaan we daarvoor doen, hoe bereiken we dat, 

wat zijn evaluatiemomenten, wanneer hebben wij dan weer contact en met wie dan. Het liefst 

met 1 gezicht, die dat verhaal gaat volgen. Maar dan ook voorwaardelijk want anders wordt 

het vrijblijvend, en dan zou je moeten zeggen oké deze situatie gaan we eerst… we vragen 

het aan u heeft daar recht op. Dat gaan we nu wel doen, maar over een week of twee week 

hebben we een afspraak, dan gaan we verder de diepte in en gaan we het goed analyseren. 

Dan hebben we een analyse en kijk je hier zijn we maar daar willen we naartoe. Onafhankelijk 

van de Voedselbank, hoe komen we daar wat is belangrijk, deal or no deal. En als iemand in 

dat verhaal zegt dat ga ik allemaal doen, jullie zitten mij echt op de huid, maar ik wil gewoon 

onvoorwaardelijk gebruik maken van de Voedselbank. No deal, dat gaan wij niet doen, dan 

moet je wel een back-up hebben, van zowel de Voedselbank als het management hier. Kun je 

dat doen, mag je dat doen, als blijkt dat dat mag dan neem je vind ik toch de mensen heel 

serieus, wij werken hier aan een oplossing en als u niet gericht bent op een oplossing dan kun 

je uitleggen dat wij daar niet aan meewerken. Dat zou denk ik een ideale situatie zijn, dat is 

een soort van hulp die tot een perspectief leidt. 

LL: En moet dat dan vanuit de Voedselbank komen of vanuit de WIJ-teams of een combinatie 

ervan? De Voedselbank moet dan waarschijnlijk betere intakegesprekken houden. 

RvH: Dat weet ik niet, ik weet niet of zij dat wel moeten doen. Het is maar net waar ligt de 

expertise. Eigenlijk moet hier de expertise liggen, die ligt hier ook. Je kunt zeggen zij zijn 

misschien wel heel erg goed in het financieel doorlichten, zij doen ook de beoordeling van die 

aanvragen. Dat zou je kunnen integreren, de financiële beoordeling van budgetten waarom je 

wel of niet toekent. Dat kun je bij hen ook neerleggen. Door omstandigheden, waar de 

hamvraag ligt, dat is eigenlijk gewoon sociaal werk. En dat ligt dus hier, als je zegt dat gaan 

we daar doen, dat kan maar dan moet je er ook de mensen voor hebben. De vraag is of zij dat 

hebben, je kan ook bedenken zet daar maar iemand neer van WIJ, ga een gezamenlijke intake 

doen aan het voorportaal.  Ga maar eens goed het contact met mensen aan, want daar zijn 

ze en daar ken je ze. Maar er is voor gekozen een aantal jaren geleden, eind 2015, om die 

aanvragen bij de WIJ-teams te doen. Daarvoor was het bij de MJD, de hele stad deed daar de 

aanvragen, een hele boel mensen tegelijk die daar binnenkwamen en er zo weer uitgewerkt 

werden. Een soort administratief proces, snel aanvragen klaar, weinig contact met mensen, 

gewoon een administratief iets. Ze hebben bedacht dat gaan wij gewoon decentraal doen, in 

alle wijken apart. Dat was natuurlijk wel een kans om mensen beter te leren kennen en dat zal 

ook vast wel gebeurd zijn, maar daarmee is het nog niet optimaal. Om nou te zeggen wij gaan 

dat weer centraal doen bij de Voedselbank, ik denk niet dat dat de weg is omdat zij het al druk 

hebben met hun proces, het verstrekken van voedsel. Het past wat dat betreft prima in het 

WIJ-team. 

LL: De samenwerking moet dus beter zijn? 

RvH: Samenwerken, meer eruit halen. 

LL: In welke mate zouden wat u betreft de klanten actief gestimuleerd worden in de gewenste 

situatie? 

RvH: Je moet een gezamenlijk plan hebben, je gaat samen op pad om dat einddoel te halen 

maar wie is ervoor verantwoordelijk, niet de hulpverlener. Dus die persoon is zelf 

verantwoordelijk voor het oplossen van die situatie, want het is een noodsituatie, voedselbank 
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is een noodsituatie. Nu is het denk ik tussen de oren van veel mensen een soort bestaande 

situatie, want ja de Voedselbank is nodig het is gewoon zo. Net zoals bijvoorbeeld bijzondere 

bijstand als je wasmachine kapotgaat of huurtoeslag want ja dat is ook gewoon zo. Niemand 

bedenkt nog hoezo aan de huurtoeslag, je betaalt toch gewoon huur, waarom krijgt half 

Nederland subsidie om de huur te betalen, dat vraagt niemand zich nog af. Nou dat mag, dat 

is een ander deel, maar dit ook. En dit was voor nood, het is nu een vast iets, maar dat is het 

niet. Dus om daar weer een keer in te krijgen, moeten mensen daarvan af, maar ook 

hulpverleners en iedereen. Dan moet je zeggen dit is nood, nood betekend kort, 3 jaar is heel 

lang voor iets wat kort is. Dus hoe gaan we deze nood zo spoedig mogelijk verminderen. Dan 

kunnen wij afspraken over maken, als iemand zegt ik wil geen afspraken maken maar ik wil 

het wel dan is het no deal. Als iemand zegt ja dat snap ik, ik maak gebruik van die hulp en ik 

wil daar wat mee dan heb je een afspraak. Om iemand de kans te geven moet je met iemand 

meelopen, dan kun je niet zeggen, ik zie hier ook een afspraak over zoveel tijd ben je eruit, 

dat hoort niet bij de materie. Dan moet je dus investeren, moet je tijd besteden, maar het 

trekken aan die persoon nee. Motiverende gespreksvoering kan wel, maar als je goede 

afspraken hebt dan zou je op dat pad kunnen blijven lopen. Maar dat betekent ook dat als de 

tussenevaluatie op een gegeven moment zegt, jij werkt toe aan het terecht komen bij de 

kredietbank maar je zegt ja, maar je doet nee, dat je ook na een tijdje zegt nou dan nemen we 

nu afscheid. Het is echt mislukt, het plan gaat niet werken, dat betekend ook wel, dat was een 

voorwaarde, dat je eigenlijk niet meewerkt en daarmee loopt jouw voedselbank traject nu ook 

af, maar die wordt niet verlengt. Want een voorwaarde van verlenging was dat je meewerkt 

aan een plan om hieruit te komen. Daarmee zit je iemand op de huid maar waarom zou dat 

niet terecht zijn vraag ik mij hardop af. Kijk, er zullen mensen zijn die zeggen ik wil zonder 

enige plan zonder iemand achter mij aan. Ik heb gewoon geen geld om eten te kopen en dat 

wil ik gewoon graag zo en geef mij dat. Ondertussen gebruikt hij heel veel wiet en iedereen 

vindt dat prima, laat maar krijgt gewoon voedsel want hij heeft niks om te eten. Dan kun je je 

afvragen is dat wel de manier, is dat wel helder. Of de overbesteding, moet even wat beter, 

want het budget komt niet uit dat is overbesteding. Een deel van het geld wordt niet 

meegenomen hoor, als je een heel duur mobieltje hebt wordt er zoveel meegenomen de rest 

niet. Heel vaak gaat het om die schulden, zit niet bij een kredietbank maar maakt wel nieuwe 

schulden, kan op een gegeven moment wel denken ik ga volgende maand misschien wel uit 

de Voedselbankregels vallen want het gaat goed. De afbetalingsregeling is klaar, dan heeft hij 

net een verkeersboete die veel gaat kosten, dan kan je ook eens gaan praten over misschien 

moet je die verkeersboetes niet gaan maken. Ja, wat is helpen? Zou er iets met gedrag moeten 

gebeuren om de situatie te veranderen? Ja, ik denk het wel als iemand zegt ja ik ga mijn 

gedrag niet veranderen. 

LL: Dat is dus ook weer specifiek per klant wat je het beste kunt doen? 

RvH: Waar je op in moet zetten is specifiek per klant, maar dat er allerlei redenen zijn waarom 

iemand een voedselpakket nodig heeft dat moet je eerst al zien. En dan kan je kijken wat kan 

ik daaraan doen, er zijn situaties die heel langdurig zijn en het gaat niet om de schuldvraag. 

Het gaat er wel om, zeg je dit is een tijdelijke voorziening of zeg je de algemene bijstand is in 

Nederland gewoon te laag, dat betekend er moet Voedselbank bij. Maar dat is niet zo, want 

alleen bijstand kom je er niet in, dus er is toch iets van ja maar als je bijstand hebt en schulden 

dan heb je er recht op. Maar dan zeg je in schulden? Zijn de schulden niet oplosbaar, dan is 

er wel ergens een theorie van die drie jaar, maar de Voedselbank in Groningen houdt zich niet 

in die drie jaar. Dat is al een ding en wat ik las op de site van Voedselbank Nederland dat is 
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drie jaar want schuldenregeling is ook drie jaar. Dat is ook weer kort door de bocht want heel 

vaak duurt dat schuldenverhaal ook wel langer, het is niet alleen maar die drie jaar. Én er is 

een draaideur verhaal dus zit er geen stop op de fles. Dus denk je zeg je nou eigenlijk schulden 

dus dat of ga je zeggen doe iets aan die schulden voor eens en altijd en dan klaar. Want dat 

is die voorwaarde, als je mensen niet dwingt om echt iets met die schulden te gaan doen, wat 

afschuwelijk moeilijk is. Dan accepteer je in principe dat dit voor altijd is. 

LL: Ziet u bij WIJ-Oosterparkwijk ook mensen uitstromen of ziet u dit vrij weinig? 

RvH: Het gebeurt weleens, ik weet niet precies hoeveel. Het is ook zo dat ik geen signaal krijg 

als er iemand uitstroomt.  Ik krijg alleen maar signalen als iemand erin zit en erin blijft. Dus het 

is niet zo dat ik hoor wat er goed gaat, dat weet ik niet, 

LL: U zei net ook dat die drie jaar vrij lang is om aangesloten te zijn bij de Voedselbank, wat 

voor tijdsduur zou u gewenst vinden? 

RvH: Als iemand echt in de BSB zit en die heeft helemaal niks dan snap ik die drie jaar wel 

heel goed. En als iemand onder bewind zit en dat loopt nog veel langer, dan kan je je iets 

afvragen maar heeft die bewindvoerder de schuld niet doorgezet naar schuldregeling. Hoezo 

duurt dit al vijf jaar, dat is iets om af te vragen.  Dus drie jaar als eindtermijn kan ik mij wel goed 

voorstellen. 

LL: Maar in sommige gevallen zou het volgens u ook sneller kunnen? 

RvH: Ja, als het gaat om allerlei wisselingen in woonsituaties en iemand moet uitkering 

uitvragen maar die heeft die nog niet of iemand heeft bepaalde inkomensvoorzieningen nog 

niet aangevraagd en komt daardoor even niet rond ofzo. Dan is er gewoon haast geboden om 

de zaken te regelen, dan heb je de Voedselbank niet meer nodig. 

LL: Van de huidige situatie ga je naar een gewenste situatie, wat zijn volgens u de grootste 

risico’s bij het implementeren van deze nieuwe situatie? 

RvH: Tijd. En tijd kost geld. Iedereen heeft het natuurlijk druk en heeft veels te weinig tijd om 

hier echt mensen op de huid te gaan zitten. Kost grote inspanning. Ik denk dat dat het grootste 

risico is. Wat ook nog wel een risico is, is of er genoeg mensen zijn die dit kunnen en willen, 

dus de affiniteit met de materie waar de bewoner mee te maken heeft. Je moet wel mensen 

hebben die dat kunnen en willen begeleiden. En daar hangt natuurlijk geld aan vast, als je 

affiniteit met die mensen gaat maken, ga je mensen opleiden die willen dan ga je geld betalen 

en dat geld is er niet. Dan kun je denken hoe gaan we dat oplossen, dat kun je mooi verzinnen 

maar daar zit het grote probleem. 

LL: Heeft u zo ook een idee over hoe deze risico’s voorkomen kunnen worden? 

RvH: Maatschappelijk werkopleiding zou je kunnen veranderen, te beginnen bij jonge 

studenten die afstromen van social work opleiding. In de opleiding zit wel iets van schuldhulp, 

vrij weinig maar er zit wel iets in. Ik constateer dat zowel vroeger als nu dat er bij social work 

mensen doorgaans weinig affiniteit hebben hiermee, er zijn uitzonderingen uiteraard maar 

doorgaans zeg ik. Er is niet zoveel affiniteit met dit soort werk, wel met gedragsverandering 

maar dit is een gedragsverandering met financiën erbij, daar hebben veel mensen niet zoveel 

mee. Terwijl dit gewoon natuurlijk een gedragsmatig proces is wat inderdaad financieel 

uitwerkt. Dat is ook een capaciteitsding, maar dat is iets voor de verre toekomst, daar heb je 
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niet direct rendement van. Het woord vrijwilligers valt heel vaak als er tekorten zijn, het is ook 

niet zo dat je een blik vrijwilligers kan opentrekken. Want dit is wel serieus werk en het is niet 

zo dat iedereen dat kan. Er zijn natuurlijk budgetmanagers en van alles en nog wat op deze 

wereld maar het is niet automatisch gezegd dat iemand die daar iets mee heeft, bijvoorbeeld 

iemand die vroeger ook schulden heeft gehad, dat dat ook werkt dat is de vraag. Voor mij is 

het ook een hell of a job, kan ook zeggen iemand anders doet dat o even, nou dat denk ik dus 

niet. Maar niet geschoten is altijd mis, je kunt natuurlijk iets opzetten. Als je goed vrijwilligers 

met commitment gaat opleiden, je gaat er een heel programma voor maken, ongetwijfeld kun 

je dat wel doen. Maar dan moet je het wel goed doen, maar het zou kunnen. Ook daar komt 

weer iemand te pas die bijvoorbeeld die opleidingen doet, die de vrijwilligers tevreden houdt, 

die die vrijwilligers opleidt en dat wordt toch een heel systeem als je dat goed wilt doen en dat 

kost weer tijd en geld. 

LL: Uiteindelijk komt het dus altijd weer terug op tijd en geld? 

RvH: Ja, het gaat niet zomaar. En het vreet uren omdat het mensenwerk is. 
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Bijlage 3: Interview Fokje Kooistra 
*Opname interview ontbreekt 

Lars Lammerts FCV5 
Fokje Kooistra, bedrijfsleidster Voedselbank Groningen  
18-04-2019 10.30 uur 
Groningen, Voedselbank Groningen, Ulgersmaweg 57 
 
Inleiding 

Voorstellen    

Doel:                       Informatie verzamelen over proces uitstroom klant voedselbank 

Onderwerp:                  Gewenste situatie proces uitstroom klant voedselbank   

Verwerking gegevens:     Verwerkt in een scriptie  

Vertrouwelijkheid:            Informatie kan gelezen worden door geïnteresseerden 

Duur:          ~30-45 minuten 

Vooruitblik:         Gewenste situatie, huidige situatie, risico’s 

Middenstuk 

Mevrouw Kooistra is een van de bedrijfsleidsters binnen de Voedselbank Groningen en neemt 

vooral een coördinerende taak op zich. Ze regelt bijvoorbeeld dat het voedsel op een goede 

manier binnenkomt en waar nodig goed bij andere voedselbanken terecht komen. Daarnaast 

heeft zij verantwoordelijkheid over wat de vrijwilligers binnen de Voedselbank doen. 

De norm van 3 jaar is gebaseerd op het schuldhulpsaneringstraject wat ook een loopduur van 

3 jaar heeft. Het is per cliënt verschillend of deze 3 jaar ook daadwerkelijk gehaald wordt of 

niet, de een heeft meer problemen dan de ander. Dit beïnvloed vaak ook de duur dat zij bij de 

Voedselbank aangesloten zijn. Wat mevrouw Kooistra ziet is dat er een flinke stijging is van 

alleenstaande ZZP’ers die bij de Voedselbank aangesloten zijn. Daarnaast zijn er 

verschillende lange wachttijden waardoor het soms erg lastig wordt om aan deze 3 jaar te 

voldoen, zo kan de wachttijd bij het gkb al snel oplopen tot een half jaar. Daarnaast worden 

bewindvoerders van deze cliënten betaald uit de bijzondere bijstand waardoor zij gebaat zijn 

bij het behouden van deze cliënten. Een cliënt moet veel zelf assertief zijn om daadwerkelijk 

wat te bereiken binnen het schuldhulpsaneringstraject, iets wat voor veel cliënten lastig is. 

Huidige situatie: 

- Hoe ziet het huidige proces er volgens u op dit moment uit? 

Nieuwe cliënten worden vanuit verschillende organisaties doorgestuurd naar de 

Voedselbank. Vervolgens worden deze cliënten door een vast team beoordeeld of zij 

recht hebben op een voedselpakket van de Voedselbank. Deze beoordeling vindt 

plaats d.m.v. een digitale beoordeling op de website van de Voedselbank. Hiervoor zijn 

nodig financiële gegevens + aanvullende informatie. Dit kan soms meerdere weken 

duren waardoor het een lang proces is. 

Na de beoordeling vindt een intake plaats waarbij uitgelegd wordt wat de spelregels 

zijn en hoe het uitgeven van de voedselpakketten te werk gaan. Verder geen informatie 

over hoe lang zij recht hebben op voedselpakketten van de Voedselbank en/of hulp. 

Gedurende het lidmaatschap vinden er vanuit de Voedselbank geen hulpgesprekken 

met cliënten plaats, het enige contact wat de voedselbank na de aanmelding heeft met 

de klanten is wanneer zij gezamenlijk een rondje doen om het eten op te halen. 
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De instantie die de cliënt aangemeld heeft, heeft gedurende het proces de cliënt in 

beeld, deze beoordeelt de cliënt en vraagt wanneer nodig of zij om tafel kunnen gaan 

om hierover te praten. 

Uitstroom van cliënten verder niet duidelijk in beeld bij de Voedselbank, er bestaat ook 

geen uitstroomplan. 

- Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten binnen dit proces? 

Dat het bij de cliënten niet altijd duidelijk is dat de Voedselbank een noodvoorziening 

is en niet iets is waar de cliënt standaard recht op heeft. Daarnaast is het belangrijk dat 

er niet tegen een cliënt gezegd wordt dat zij met iets moeten stoppen omdat dit vanuit 

het vrij besteedbaar inkomen komt. Wel kan er advies gegeven worden echter ben je 

dan bezig met gedragsverandering, hier is een te kort aan tijd voor om dit succesvol te 

kunnen doen. 

- Wie is op dit moment vooral verantwoordelijk voor het uitstromen van klanten bij de 

Voedselbank? 

De instanties zoals de WIJ-teams. 

- In welke mate worden klanten volgens u op dit moment actief gestimuleerd om zo snel 

mogelijk bij de Voedselbank uit te stromen? 

Door de Voedselbank wordt dit niet actief gedaan omdat zij de verantwoordelijkheid 

leggen bij de hulpverlenende instanties om dat te doen. 

Risico’s: 

- Welke risico’s komen er volgens u kijken bij het wijzigen van het huidige proces? 

Met name tijd en daarmee geld is een belangrijk risico. Deze zijn er beide niet genoeg en 

er is ook altijd meer geld nodig om rond te komen. Daarnaast is een groot risico voor de 

voedselbank dat er te weinig eten is, tegenwoordig zie je steeds meer dat supermarkten 

pakketten aanbieden van producten die net niet of net wel over datum zijn. Hierdoor blijft 

er minder voedsel over voor de voedselbanken, bij sommige supermarkten verdwijnt op 

deze manier 50% van het voedsel wat anders naar de voedselbank zou zijn gegaan. 

Daarnaast is een risico dat het aantal cliënten stijgt terwijl de hoeveelheid voedsel daalt. 

Tot slot is een risico dat vrijwilligers weg kunnen vallen waardoor de voedselbank haar 

activiteiten niet voldoende voort kan zetten. 

- Wat voor gevolgen brengen deze risico’s met zich mee? 

Het belangrijkste gevolg is dat wanneer deze trend zo doorzet er niet genoeg voedsel meer 

is voor alle cliënten waardoor er cliënten zonder eten naar huis moeten. Daarnaast is een 

gevolg van het tijd en geld te kort dat er niet voldoende aandacht naar de cliënt kan gaan 

om deze te ondersteunen. 

- Op wat voor manier zouden deze risico’s aangepakt kunnen worden? 

De tijdsduur dat de cliënt aangesloten is bij de Voedselbank verkorten, het aantal cliënten 

verminderen en het actief blijven werven van vrijwilligers. 
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Bijlage 4: Interview Marlon de Kruijf 
 
Lars Lammerts FCV5 
Marlon de Kruijf, sociaal raadsvrouw Korrewegwijk 
06-05-2019 15.00 uur 
Groningen, WIJ-Korrewegwijk, Floresplein 19 
 
Inleiding 

Voorstellen    

Doel:                       Informatie verzamelen over proces uitstroom klant voedselbank 

Onderwerp:                  Gewenste situatie proces uitstroom klant voedselbank   

Verwerking gegevens:     Verwerkt in een scriptie  

Vertrouwelijkheid:            Informatie kan gelezen worden door geïnteresseerden 

Duur:          ~30-45 minuten 

Vooruitblik:         Gewenste situatie, huidige situatie, risico’s 

Middenstuk 

Algemeen: 

- Wat voor functie heeft u bij WIJ-Korrewegwijk? 

- Wat houdt deze functie precies in? 

- Hoe vaak heeft u met de Voedselbank te maken? 

Huidige situatie: 

- Op dit moment blijkt dat klanten erg lang bij de Voedselbank aangesloten blijven, hoe 

ziet u dit terug bij WIJ-Korrewegwijk? 

- Hoe ziet het huidige proces er volgens u op dit moment uit? 

- Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten binnen dit proces? 

- In hoeverre zijn de WIJ-teams betrokken in het proces? 

- Wie is op dit moment vooral verantwoordelijk voor het uitstromen van klanten bij de 

Voedselbank? 

- In welke mate worden klanten volgens u op dit moment actief gestimuleerd om zo 

snel mogelijk bij de Voedselbank uit te stromen? 

Gewenste situatie: 

- Hoe ziet u het ideale proces voor u? 

o Binnenkomst 

o Periode dat de klant aangesloten is bij de Voedselbank 

o Uitstromen 

- Wat zijn de belangrijkste punten binnen dit proces? 

- Welke stappen moeten gezet worden om tot dit ideale proces te komen? 

- Waar moet aan gedacht worden bij het implementeren van dit proces? 

- Op welke wijze kan de samenwerking tussen de Voedselbank en de WIJ-teams 

verbeterd worden? 

- Wie moet er verantwoordelijk zijn voor het uitstromen van klanten bij de 

Voedselbank? 
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- In de gewenste situatie, hoelang zouden klanten dan bij de Voedselbank aangesloten 

mogen zijn? 

- In welke mate zouden klanten actief gestimuleerd moeten worden om zo snel 

mogelijk bij de Voedselbank uit te stromen? 

Risico’s: 

- Welke risico’s komen er volgens u kijken in het gehele proces van binnenkomst tot 

uitstroom? 

- Welke van deze risico’s zijn de belangrijkste volgens u? 

- Wat voor gevolgen brengen deze risico’s met zich mee? 

- Op wat voor manier zouden deze risico’s aangepakt kunnen worden? 

Transcript interview Marlon de Kruijf 

LL: Zou je jezelf eerst eens voor kunnen stellen? 

MdK: Ik ben Marlon de Kruijf, ik ben hier sociaal raadsvrouw bij WIJ-Korrewegwijk. Daarnaast 

doe ik nog stedelijke taken rondom de beleidsvoering. Ik heb eerst stagegelopen bij WIJ-

Oosterpark bij Richard. Daarna ben ik in 2016 begonnen bij eerst een WIJ-team en later bij 

stichting Wij gaan werken. Dus toen werkte ik eerst bij het MJD en toen bij het WIJ-team. Ik 

heb zelf SJD gedaan aan de Hanzehogeschool, dus ik ben ook nog wel veel betrokken bij de 

Hanzehogeschool. Begeleiden van studenten bij afstudeeronderzoeken, dat soort dingen. Dus 

dat doe ik en daarnaast studeer ik zelf ook nog aan de universiteit, juridische bestuurskunde, 

iets heel anders. Dat is een beetje wie ik ben en wat ik doe. 

LL: Wat houdt de functie sociaal raadsvrouw nou precies in? 

MdK: Eigenlijk is het sociaal raadslieden werk met name de ondersteuning voor juridische en 

financiële vragen, waar wij mensen bij steunen en begeleiden. Maar dat is eigenlijk heel breed, 

want het kan natuurlijk van alles zijn. Ik bedoel juridische vragen, wat zijn dat dan? Maar dat 

kan eigenlijk van alles zijn, met alle problemen waar mensen mee binnenlopen wat een 

juridisch vraagstuk is komt eigenlijk langs ons. Zo moet je het eigenlijk zien, dus eigenlijk een 

vraagbaken hier ook. En we doen eigenlijk heel veel aanvragen van dingen en het 

ondersteunen en begeleiden van mensen. Maar het is niet zoals vroeger, toen deden we alleen 

sociaal raadslieden werk. Dat was voor mijn tijd, maar daarnaast doen wij nu ook veel 

generalistisch werk. Dus we verbreden veel meer, op het moment dat die vragen afgehandeld 

zijn maar er liggen nog andere dingen. Dan zullen we daar ook naar kijken, dat is in ieder geval 

wel de intentie van WIJ dus dat proberen we wel te doen. Maar ik denk dat iedere 

raadsman/vrouw ook wel weer een andere invulling geeft aan zijn rol. Maar dat is een beetje 

de hoofdlijnen wat we met elkaar afgesproken hebben wat we doen. 

LL: En in die rol van sociaal raadsvrouw, hoe vaak heb je dan met de Voedselbank te maken? 

MdK: Wij hebben het hier zo geregeld: We hebben het financieel spreekuur en het 

voedselbank spreekuur. Dus wij hebben een apart voedselbank spreekuur naast het financieel 

spreekuur omdat er zoveel aanvragen vanuit deze wijk ook zijn. Het was altijd dat we op de 

maandagochtend de voedselbank aanvragen deden en dan de donderdagmiddag hadden we 

ook nog wel aanvragen, maar dan was het iets meer. Want anders werd die donderdag te druk 
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met alleen maar voedselbank aanvragen en konden we bijna geen andere financiële vragen 

meer afhandelen. Dus daarom hebben we het in tweeën gesplitst. Dat is eigenlijk het moment 

dat wij de voedselbank doen, wij doen het niet op ieder moment want dat is gewoon te 

belastend voor de raadslieden. Of ten minste voor mij want ik ben natuurlijk de enige 

raadsvrouw hier. Maar ik doe dat natuurlijk niet alleen, studenten en vrijwilligers ondersteunen 

mij natuurlijk bij die aanvragen en die zijn dan gewoon aanwezig. 

LL: Op dit moment blijkt dus dat cliënten heel lang aangesloten zijn bij de Voedselbank, hoe 

ziet u dat terug hier bij WIJ-Korrewegwijk? 

MdK: Nou je ziet bijvoorbeeld mensen die onder beschermingsbewind staan of onder 

budgetbeheer die eigenlijk gewoon langdurig in zo’n traject zitten en eigenlijk altijd hetzelfde 

weekgeld houden. Die mensen zien wij natuurlijk elke keer weer terugkomen want die komen 

elke 26 weken weer terug voor een nieuwe voedselbank aanvraag dus dan gaan we weer een 

verlenging doen, ze komen vanzelf weer op een moment. Maar ook reguliere cliënten die niet 

in het schuldhulpverleningstraject zitten, die zien wij natuurlijk ook want mensen blijven 

natuurlijk op de een of andere manier toch een beetje in dezelfde situatie zitten. Dus die zijn 

wij terug en die zien wij voornamelijk bij die spreekuren natuurlijk dat je het heel zichtbaar ziet 

dat ze nog steeds in dezelfde situatie zitten dat de voedselbank weer verlengd moet worden. 

LL: Het hele proces van aanmelden tot weer uitstromen van cliënten, hoe ziet dat er ongeveer 

uit? 

MdK: Dat is er niet altijd, wij doen gewoon de aanvraag. Het is niet per definitie zo dat wanneer 

wij een voedselbank aanvraag doen dat er ook een traject van WIJ is. Het kan best zo zijn dat 

iemand gewoon bewindvoerder heeft en die alleen hier komt voor de aanvraag. Dan volgen 

wij dat traject dus ook niet, de bewindvoerder wordt natuurlijk gecontroleerd door de rechter 

en wij doen natuurlijk niet de controle of deze bewindvoerder zijn werk ook goed uitvoert. 

Datzelfde geldt voor budgetbeheer, dat is een traject wat door een externe partij wordt gedaan 

en daar is dus geen controle op. Er is eigenlijk geen controle ook niet met diegene die in geen 

traject zit daar is geen controle op. Er is eigenlijk geen proces. 

LL: Dus eigenlijk alleen aanmelden en dan? 

MdK: Ja, en dan eventuele verlengingen worden weer gedaan. Vaak zijn bewoners wel bekend 

bij WIJ en dan zit er natuurlijk wel een hulpverleningstraject achter en dan is natuurlijk een van 

de leefgebieden waar WIJ ondersteuning in biedt is natuurlijk ook financiën en of dat goed op 

de rit is en of dat beter gaat. Maar dat is natuurlijk als iemand in traject zit bij WIJ. Vaak is 

natuurlijk wel zo, als iemand zich aanmeldt en die zit niet in een traject en komt echt alleen 

voor een aanvraag dat we wel gaan vragen wat er speelt dat ervoor zorgt dat diegene in deze 

situatie zit. Want een Voedselbank is natuurlijk een crisisvoorziening eigenlijk. Om eventjes 

rust te brengen en vaak als iemand dat nodig heeft komt er vanzelf al een 

schuldhulpverlengingsplan. Maar de uitvoering daarvan ligt niet bij WIJ, ten minste meestal 

niet. Want het enige waarbij wij actief betrokken blijven is bijvoorbeeld als er meer een 

vrijwillige achtige hulpverlening. Als wij denken met een paar afbetalingen en dat soort dingen 

kom je er wel weer bovenop. Dan is het heel kortdurend en dan zul je denk ik vaker zien dat 

die mensen niet heel lang gebruik hoeven te maken van de voedselbank. Maar ik denk juist 

waar het probleem is dat heel veel mensen in budgetbeheer en beschermingsbewind zitten, 

waar eigenlijk zoveel problemen en zoveel schulden zijn dat het zo’n langdurig traject wordt 

dat iemand heel lang daarin zit. 
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LL: En vanuit de voedselbank, hoor je daar ook nog wel eens wat van terug na de aanmelding? 

MdK: Ja, soms horen we wel natuurlijk wel omdat we veel met vrijwilligers en studenten werken 

dan gaat het nog wel eens mis. Dan wordt een aanvraag niet helemaal correct ingevuld en 

krijgen we die terugkoppeling dat er dingen nog moeten worden geüpload of dat er nog vragen 

zijn over de bankafschriften ofzo. Maar dat is eigenlijk zo omdat het hier dan niet helemaal 

goed wordt gedaan. In principe horen we verder nooit iets terug, alleen als het goedgekeurd 

is of voeg dit en dit nog even toe. Of soms je hebt een verkeerde inschatting gemaakt er is 

helemaal geen recht daarop, maar verder niet eigenlijk. Dan gaat het puur op inhoud heb je 

het correct aangevraagd. 

LL: Is het verder ook niet duidelijk of er vanuit de Voedselbank nog wat gedaan wordt? 

MdK: Voor zover ik weet is er alleen Martinizorg, die beoordeelt de aanvragen of deze juist is 

aangevraagd en of deze er recht op heeft en is daar vervolgens ook geen monitoring over van 

deze bewoner zit al drie jaar in de Voedselbank is er zicht op verbetering of wat is er aan de 

hand. Naar mijns inziens ten minste ik heb het nog nooit gehoord. 

LL: Is dat wel iets wat volgens u binnen de Voedselbank moet gebeuren? 

MdK: Ik denk wel dat daar ook een rol voor de Voedselbank is weggelegd. Want het kan 

natuurlijk niet zo zijn dat wij daar controle op kunnen houden op al de mensen die wij 

aanmelden. Ik denk wel zeker dat daar ook een rol voor de voedselbank zelf ook wel daar ligt. 

LL: En wat voor rol zou dit moeten zijn? 

MdK: Nou, ik denk dat het in ieder geval al goed is dat er monitoring is. Dus dat we er misschien 

alerter op moeten zijn dat iemand geen schuldhulpverleningstraject volgt, maar wel continu 

gebruik moet maken van de Voedselbank omdat zijn financiële situatie zodanig is. Want je 

komt natuurlijk niet zomaar in aanmerking voor de Voedselbank, dan moet er echt wel zo’n 

laag inkomen zijn, zo’n laag bedrag overblijven waarvan je moet leven dat je daar aanspraak 

op kan maken. Dus dat zou misschien wel meer kunnen bij zowel de Voedselbank als bij WIJ. 

LL: Wie is er op dit moment verantwoordelijk voor het helpen van die cliënten? 

MdK: Ja, ik ben verantwoordelijk voor de aanvragen die gedaan worden, dus het wordt wel 

door zowel vrijwilligers en ook wel andere collega’s. Maar uiteindelijk ben ik 

eindverantwoordelijk voor alle aanvragen. Alles gebeurt ook op mijn account, iedereen zet 

hem wel op zijn eigen naam. Maar uiteindelijk ben ik coördinator van het spreekuur en ben ik 

dus het aanspreekpunt op het moment dat het niet goed gaat of dat er veel fouten worden 

gemaakt. Als er dus een brandbrief van de voedselbank komt dan hoor ik dat dus ook van mijn 

manager van ga jij als vertegenwoordiger van ons team daar maar naar toe. 

LL: En in dat aanmeldingsproces, heb je daar ook een voorbeeld van wat daar nog verbeterd 

kan worden? 

MdK: Dat weet ik eigenlijk niet, ik denk dat de manier van aanvragen van de Voedselbank 

volgens mij gelijk aan de rest van Nederland. Dus je moet gewoon invullen wat de in- en 

uitgaven zijn, dan wordt het balkje groen als het oké is. Nee, ik denk alleen want je ziet heel 

duidelijk periodes hoe lang iemand erin zit, het is echt wel te zien. Dus je ziet echt wel dat 

iemand voor de 15e keer de voedselbank nodig heeft. Je ziet al die periodes gewoon staan, 
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dus je kan heel duidelijk zien hoe lang iemand er al inzit. Ik zou niet echt per se daar een 

verbeterpunt in zien. 

LL: In welke mate worden cliënten op dit moment actief gestimuleerd om bezig te gaan met 

weer uitstromen? 

MdK: Dat vind ik best wel lastig, ik denk dat er best wel dat er een doorvraag is. Van hoe komt 

het dat en misschien dat er wel een bredere uitvraag wordt gedaan. Dat iemand wel 

geadviseerd wordt op het moment dat er geen schuldhulpverleningstraject is om daarnaar te 

gaan kijken. Als dat er niet is wordt er ook wel echt op aangestuurd om een melding te maken 

bij WIJ of dat er een hulpverleningsplan onder komt te liggen. Maar ik denk niet dat dat in alle 

gevallen zo is, dus ik denk ook wel dat heel veel mensen daar tussendoor glippen. Daar is ook 

niet per se een protocol voor of een beleidsnotitie van zo zouden jullie dat moeten doen. Dus 

iedereen is daar natuurlijk heel vrij in en iedereen doet wat op dat moment goed is, maar je 

moet je voorstellen dat er natuurlijk ook wel een druk is, als er tien mensen in een wachtrij 

staan om een aanvraag te doen. Ik ga ervan uit, dat gebeurt gewoon dat mensen snel een 

aanvraag doen en naar de volgende gaan. En dat er eigenlijk niet goed bij stilgestaan wordt 

van waar zijn we mee bezig, dit is natuurlijk onderdeel van een groter plan, hoe gaan we ervoor 

zorgen dat iemand echt geholpen wordt. Want je helpt iemand natuurlijk heel praktisch met 

een voedselbank aanvraag, ze krijgen meer boodschappen thuis, je helpt ze heel 

daadwerkelijk maar je wilt natuurlijk dat er een groter plan kom, een breder plan komt dan 

alleen eventjes dat regelen. Dat is er niet altijd. Het is er soms wel, omdat iemand bijvoorbeeld 

in budgetbeheer of beschermingsbewind zit, daar zit een heel traject achter. Maar het is ook 

wel eens niet en dan is er geen signalering per se, dat is dus heel afhankelijk van de consulent 

die voor je zit. Of die er wel of niet aandacht aan besteed, ik denk dat ik dat probeer aan mijn 

collega’s uitleggen waarom het belangrijk is dat we daar wel alert op zijn. Maar ik denk dat dat 

heel vaak niet gebeurd. 

LL: Jullie leggen ook niet per cliënt die bij de voedselbank aangesloten is een dossier aan? 

MdK: We maken een melding, dat is natuurlijk gewoon WIJ-beleid. We moeten een melding 

maken in BIS, dat is ons registratiesysteem. Het is niet zo dat er een dossier aangemaakt 

wordt als ze aangemeld worden bij de voedselbank. Dat is gewoon het beleid, dat als iemand 

voor een enkele vraag komt, dan wordt er niet automatisch een dossier aangemaakt. Tenzij 

iemand zegt ik wil daar echt iets mee doen, ik zie dit echt als een probleem, dan wordt het een 

hele aanmelding. Dan wordt er wel een dossier gemaakt, maar anders wordt het gewoon een 

anonieme melding in BIS. Dan zetten we er altijd wel bij voedselbank en dan kun je wel 

achterhalen hoeveel aanvragen we hebben gedaan in een periode. 

LL: Als je het gehele proces voor je ziet, van aanmelden tot uitstromen, wat zou volgens u de 

ideale situatie zijn? 

MdK: Ik denk wel dat het belangrijk is dat we er alert op blijven dat de Voedselbank een 

crisisvoorziening is, dus dat het iets is dat als iemand daarin zit dat het heel acuut is. En dat 

we er eigenlijk naartoe moeten werken dat er een langdurige oplossing komt, dus dat het een 

tijdelijke oplossing is. Ik denk ook dat bij de budgetbeheerders en bewindvoerders dat daar 

ook een bewust zijn van moet komen dat het niet een oplossing is om iemand altijd onder een 

minimum te laten leven, dat iemand afhankelijk is van de voedselbank. Dus dat je met zijn 

allen gaat kijken hoe zorgen we er nou voor dat iemand meer inkomsten krijgt, dat daar veel 

meer de nadruk op moet komen te liggen dat iemand sneller uit zo’n traject is. Ik denk dat daar 
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nu heel weinig aandacht aan wordt besteed, zowel bij WIJ, zowel bij gkb en particuliere 

bewindvoerings kantoren. Het is heel makkelijk om iemand net onder een niveau te zetten qua 

weekgeld, maar het moet wel een doel hebben. Dus iemand moet weer schuldenvrij komen 

en weer door kunnen. 

LL: Ik heb al meerdere keren gehoord dat de Voedselbank tegenwoordig meer als een recht 

wordt gezien dan als een noodvoorziening, dat is wel iets wat u dus ook terugziet? 

MdK: Ja, onder de zoveel euro weekgeld heb je recht op de voedselbank. Dat geldt voor 

iedereen dus zo wordt het wel gezien ja. 

LL: Het zou volgens u meer als echt een noodvoorziening gezien moeten worden? 

MdK: Ja, het is natuurlijk een tijdelijke oplossing. Op het moment dat het niet meer nodig is, je 

moet natuurlijk oké we krijgen nu 26 weken. Je kan meerdere periodes maar vaak vragen we 

voor 26 weken aan. Op het moment dat dat ingaat moet je eigenlijk nadenken als 

schuldhulpverlener, we hebben nu 26 weken de tijd om die financiën zo op orde te brengen 

dat iemand niet meer afhankelijk is van de voedselbank. Ik denk dat het heel vaak wordt gezien 

als zo lang dat kunnen ze het minder weekgeld doen, dus dan ligt de prioriteit niet daar maar 

ligt de prioriteit ergens anders. En dat kan bijvoorbeeld zijn sneller aflossen, dat zijn natuurlijk 

allemaal legitieme doelen maar daarvoor is de voedselbank niet. Dat is eigenlijk een 

noodvoorziening voor stabilisatie van de financiën zodat dat weekgeld, maar dan zit je weer 

van hoe ligt de belastvrije voet, is dat misschien te laag, kunnen deurwaarders en het bewind 

te hoge bedragen eisen van mensen met een minimum inkomen. Dat is iets wat meer 

politiekachtig ligt. 

LL: Dat is niet iets vanuit de voedselbank zelf waar zij wat aan kunnen doen? 

MdK: Nee, waar ze wel wat aan kunnen doen. Ik denk dat er bewustwording nodig is ook bij 

budgetbeheerders en bewindvoerders van als het kan dan moet iemand er gewoon weer uit. 

Ik denk dat dat niet altijd zo gezien wordt. 

LL: Vanuit de Voedselbank, zij houden intakegesprekken met nieuwe cliënten. Hier wordt 

vooral algemene informatie gegeven, zouden zij in dat gesprek nog verder op de cliënt zelf in 

moeten gaan? 

MdK: Ik denk dat dat wel een mooi moment is. Van u heeft nu 26 weken recht op de 

voedselbank zo en zo werkt het, maar het is ook goed dat je gaat nadenken wat we gaan doen 

na die 26 weken. We willen natuurlijk voorkomen dat je over 26 weken weer opnieuw een 

verlenging moet krijgen. Daar zouden ze best aandacht aan kunnen besteden, ik denk alleen 

dat de uitvoering daarvan ligt niet bij de voedselbank ligt. Maar waar die wel ligt, of bij ons of 

bij externen, dat weet ik niet. Maar daar zou natuurlijk wel aandacht aan besteed kunnen 

worden, ik denk dat dat eigenlijk bij zowel WIJ als bij de hulpverleners daar kan worden 

meegenomen. 

LL: En een intakegesprek met iemand van de voedselbank en iemand van het Wij-team 

samen, zou dat een goed idee zijn? 

MdK: Ik denk dat dat op zich een goed idee is, ik denk dat dat alleen niet haalbaar is als ik 

heel eerlijk ben. Wij doen natuurlijk de aanvragen en dan moeten hun controleren of het correct 

is. Als je daarna nog een gesprek met zijn tweeën moet doen, ik denk niet dat dat per se werkt. 
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Wij hebben natuurlijk een andere rol, wij zitten hier als hulpverleners om mensen verder te 

helpen en te ondersteunen. Zij zitten daar natuurlijk om te beoordelen, zij hebben wel een 

andere pet op zeg maar. Zij zijn misschien degene die echt streng moeten zijn en wij zijn meer 

van oké wij hopen dat je daar recht op hebt zodat je verder kan. 

LL: Op welke wijze kan de samenwerking tussen de Voedselbank en de WIJ-teams verbeterd 

worden? 

MdK: Er is eigenlijk niet per se een samenwerking, ja het is wel een samenwerking want we 

doen veel samen. Dat overleg wat we binnenkort krijgen, ik denk dat het goed is om vaker 

alerter er op te zijn van wat vinden wij er nou van als partijen. Er moet wel iets van een beleid 

op komen van hoe gaan we daar nou mee om, dat is er op dit moment eigenlijk niet. Er is niet 

een beleid van zo moeten we er mee omgaan of zou zorgen we ervoor dat iemand echt 

geholpen wordt. Er zijn nu gewoon twee organisaties die afhankelijk van elkaar zijn en die wel 

met elkaar samenwerken op een bepaald niveau, maar niet voor het grotere doel. 

LL: Maar het zou wel goed zijn als die samenwerking wat meer plaatsvindt? 

MdK: Ja, dat er meer een plan komt van oké jullie zijn er en wij zijn er, maar hoe zorgen we er 

samen voor dat mensen echt verder komen. En niet vijf jaar lang afhankelijk zijn van zo’n 

voedselbank. 

LL: Ik vroeg net al in welke mate cliënten op dit moment al worden gestimuleerd, maar in de 

gewenste situatie in welke mate zouden cliënten dan gestimuleerd moeten worden? 

MdK: Ik denk dat mensen sowieso meer gestimuleerd moeten worden en ik denk ook van wat 

jij net al aangaf, mensen zien het als een recht en dat is het natuurlijk opzich ook want op het 

moment dat je onder een bepaalde norm komt heb je gewoon recht op de voedselbank. Maar 

eigenlijk zou je mensen er veel meer bewust van moeten maken van oké nu heb je een 

aanvraag en je hebt daar recht op, maar wat is jouw plan voor de komende 26 weken om 

ervoor te zorgen dat je daar weer uitkomt? Want het is misschien puur iets waar je aanspraak 

op kan maken, maar je moet het zien als een tijdelijke oplossing. En dat is het natuurlijk voor 

heel veel mensen echt niet meer, die zitten al jaar en tijden daarin. Dat is natuurlijk soort van 

voor hun van dat ga ik gewoon doen want ik zit in een saneringstraject en dat duurt 3 jaar dus 

moet ik. 

LL: In die gewenste situatie, hoe lang zou de cliënt dan volgens u aangesloten bij de 

voedselbank aangesloten kunnen zijn? 

MdK: Het belangrijkste is dat er ook politiek iets verandert, want iemand die in een 

saneringstraject zit is die is gewoon afhankelijk van dat minimum. Dat is blijkbaar zo geregeld 

in Nederland dat iemand dus dan drie jaar recht moet hebben op de voedselbank, of kan 

hebben. Omdat dat bedrag zo belachelijk laag is dat iemand dan dus niet rond kan komen met 

een gezin met kinderen bijvoorbeeld. Dus daar hebben we niet zo heel veel invloed op, maar 

ik denk juist de mensen die in het vrijwillig kader nog zitten of die in beschermingsbewind zitten 

maar niet in een saneringstraject. Dan moeten we gaan kijken oké hoe zorg je ervoor dat je 

meer inkomsten gaat krijgen of dat je uitgavenpatroon zodanig verandert dat je meer ruimte 

over houdt voor boodschappen. En dat als het moment dat het kan, bijvoorbeeld van 50 naar 

70 euro weekgeld gaat, dan moeten we dat doen. Want ik denk wel dat heel vaak wordt 

gedacht oké maar mensen krijgen meer dan 20 euro boodschappen mee, dus mensen zijn 
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voordeliger uit met 50 euro weekgeld + voedselbank. Maar zo moet je er natuurlijk niet naar 

kijken, uiteindelijk moet je mensen wel weer naar die zelfstandigheid toe brengen. Ik denk dat 

daar nu soms gewoon te licht over wordt gedacht, op het moment dat het in een budget kan 

moet het gewoon gebeuren. Moet iemand het eerst weer van die 70 euro het eerst gaan doen, 

want dan is het ook veel meer dat je wilt dat die inkomsten weer omhooggaan. En ik zeg echt 

niet dat mensen het gemakkelijk hebben in die voedselbank, echt absoluut niet want het 

natuurlijk echt voor mensen niet leuk. Ik heb ook wel mensen die recht hebben op de 

voedselbank maar die dit echt niet willen omdat de schaamte zo hoog is om daarnaartoe te 

gaan. Mensen zien het echt niet als een pretje om daar een pakket op te halen. Dat is het ook 

niet, ik denk dat mensen het echt wel willen maar dat er niet echt een plan is en dat zij ook 

geen idee hebben waar ze moeten beginnen. 

LL: De verantwoordelijkheid voor het uitstromen, waar zou die vooral neergelegd moeten 

worden? Of zou dit een combinatie van beide moeten zijn? 

MdK: Dat denk ik wel, je kan het ook niet helemaal bij de Voedselbank neerleggen want zij zijn 

uiteindelijk ook gewoon een organisatie die dat verstrekt. En WIJ is een organisatie die mensen 

hulp biedt, bij ons is het allemaal vrijwillig. Dus als iemand niet wilt, kun je dan ook zeggen 

tegen iemand die niks wil, ja oké we vragen wel continu dit voor u aan. Het is ook een beetje 

gek om te zeggen, ja je hebt nu vier keer het is klaar, dat kan eigenlijk ook niet echt. Dus dat 

vind ik best wel lastig, maar ik denk wel dat het een soort van samenwerking kan worden. Ik 

denk dat het heel goed is dat we bewust zijn dat we allemaal hetzelfde doel hebben, we willen 

allemaal mensen helpen. Dat ze het beter krijgen, dus dat doel is er allemaal wel en de intentie 

heeft iedereen wel. Het is alleen de manier hoe gaan we dat met elkaar doen. Want Groningen 

is gewoon de armste stad van Nederland op dit moment. Mensen leven hier gewoon onder de 

armoedegrens, dat is natuurlijk gewoon een heel groot probleem. Er zijn heel veel mensen en 

gemeenteambtenaren mee bezig van hoe gaan we dat regelen en dat is heel lastig. Het is ook 

een beetje generatiearmoede hier in de wijk en veel nieuwkomers die in de armoede leven. 

LL: Als er iemand weer uitstroomt bij de voedselbank, is dat ook iets wat u nog terugziet? 

MdK: Eigenlijk niet, want op het moment dat iemand weer meer inkomen heeft en geen recht 

meer heeft op Voedselbank. Dan komen ze in principe niet meer bij ons omdat ze daar geen 

recht meer op hebben. Tenzij iemand hier natuurlijk gewoon in traject is. 

LL: Welke risico’s ziet u in het proces van aanmelden tot weer uitstromen? 

MdK: Ik denk dat het goed is dat mensen weten dat het er is wanneer iemand er recht op heeft, 

dus we moeten er ook niet een hogere drempel maken dat iemand er aanspraak op maakt. Ik 

denk dat dat een risico kan zijn, dat mensen dan niet meer gaan aanvragen. En dat is natuurlijk 

niet het doel dus daar moeten we bewust van zijn, als iemand er recht op heeft dan heeft die 

er gewoon recht op en dan moeten we het wel gaan aanvragen ook al is het voor de vierde, 

vijfde, zesde keer. Ik denk alleen dat we er bewust van moeten zijn dat we er bewust van 

moeten zijn dat we moeten werken aan een groter doel. Dus dat het doel is iemand moet eruit 

omdat iemand zichzelf weer moet kunnen gaan redden, zonder afhankelijk te zijn van de 

voedselbank. En het risico is natuurlijk dat mensen niet meer komen omdat zij denken het 

wordt mij zo moeilijk gemaakt voordat ik daar aanspraak op maak, dat wil je ook niet. 

LL: En hoe zou je dit risico kunnen beheersen en aanpakken? 
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MdK: Het risico is natuurlijk dat je zegt op het moment dat je voedselbank hebt moet je een 

hulpverleningstraject, dus ik denk dat je het wel op een speelse manier moet brengen aan 

mensen. Van hoe ga je dat doen, hoe wil je dat zelf, hoe zie je dat voor je. Mensen zelf de 

regie laten houden over wat ze willen, mensen bepalen zelf wat het vervolg is. Als iemand zegt 

ik wil het niet meer, ik wil het gewoon op mijn manier doen, prima. Als ze maar bewust zijn van 

oké en als iemand na 26 weken weer komt, blijkbaar is het dus niet gelukt, hoe kan dat. Maar 

dan moet je dus eigenlijk een dossier bijhouden en dat mag niet. 

LL: En waarom mag dat niet? 

MdK: Dat is WIJ-beleid, het dossier wordt natuurlijk bewaard en daar zitten allerlei 

voorwaardes en wetgeving aan. Wanneer maak je geen dossier aan, als iemand niet in traject 

zit ga je natuurlijk geen dossier aanmaken. Dus dat is natuurlijk lastig en we maken natuurlijk 

anonieme meldingen, dus dat is weer heel iets anders maar dat is wel iets waar we over na 

kunnen denken hoe we dat gaan doen. 

  



~ 81 ~ 
 

Bijlage 5: Interview Annet Hesselink 

 
Lars Lammerts FCV5 
Annet Hesselink, Coördinator aanmeldbureau Voedselbank Groningen 
07-05-2019 13.00 uur 
Groningen, Voedselbank Groningen, Ulgersmaweg 57 
 
Inleiding 

Voorstellen    

Doel:                       Informatie verzamelen over proces uitstroom klant voedselbank 

Onderwerp:                  Gewenste situatie proces uitstroom klant voedselbank   

Verwerking gegevens:     Verwerkt in een scriptie  

Vertrouwelijkheid:            Informatie kan gelezen worden door geïnteresseerden 

Duur:          ~30-45 minuten 

Vooruitblik:         Gewenste situatie, huidige situatie, risico’s 

Middenstuk 
 
Algemeen: 

- Wat voor functie heeft u bij de Voedselbank? 

- Wat houdt deze functie precies in? 

Huidige situatie: 

- Hoe ziet het huidige proces er volgens op dit moment uit? 

- Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten binnen dit proces? 

- Welke gegevens moeten bij een aanvraag verstrekt en gecontroleerd worden? 

- Wat gebeurt er met een goedgekeurde/afgewezen aanvraag? 

- Waar wordt een aanvraag geregistreerd? 

- Na de goedkeuring vindt een intakegesprek plaats, wat wordt er tijdens deze intake 

besproken? 

- In hoeverre zijn de WIJ-teams betrokken in het proces? 

- Wie is op dit moment vooral verantwoordelijk voor het uitstromen van klanten bij de 

Voedselbank? 

- In welke mate worden klanten volgens u op dit moment actief gestimuleerd om zo 

snel mogelijk bij de Voedselbank uit te stromen? 

Gewenste situatie: 

- Hoe ziet u het ideale proces voor u? 

- Wat zijn de belangrijkste punten binnen dit proces? 

- Welke stappen moeten gezet worden om tot dit ideale proces te komen? 

- Op wat voor wijze zou het intakegesprek uitgebreid kunnen worden om cliënten 

duidelijk te maken dat de Voedselbank een noodvoorziening is? 

- Op welke wijze kan de samenwerking tussen de Voedselbank en de WIJ-teams 

verbeterd worden? 

- Wie moet er verantwoordelijk zijn voor het uitstromen van klanten bij de 

Voedselbank? 
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- In de gewenste situatie, hoelang zouden klanten dan bij de Voedselbank aangesloten 

mogen zijn? 

- In welke mate zouden klanten actief gestimuleerd moeten worden om zo snel 

mogelijk bij de Voedselbank uit te stromen? 

Risico’s: 

- Welke risico’s komen er volgens u kijken in het gehele proces van binnenkomst tot 

uitstroom? 

- Welke van deze risico’s zijn de belangrijkste volgens u? 

- Wat voor gevolgen brengen deze risico’s met zich mee? 

- Op wat voor manier zouden deze risico’s aangepakt kunnen worden?  

Transcript interview Annet Hesselink 

LL: Wat voor functie heeft u binnen de Voedselbank? 

AH: Ik ben coördinator van het aanmeldbureau 

LL: En wat houdt deze functie precies in? 

AH: Dat ik het team wat bij het aanmeldbureau werkt, dus het gedeelte op kantoor wat de 

aanmeldingen behandelt. Dat team, een klein team met 4 mensen, dat coördineer ik. Ik leid 

mensen op of ik wijt ze in in het hele proces van aanmeldingen en ook het beoordelen van 

deze aanmeldingen. 

LL: En dit proces van aanmelden, hoe verloopt dat op dit moment? 

AH: De hulpverlening is een beetje het voorportaal voor de daadwerkelijke aanmelding en 

beoordeling bij de voedselbank. Hulpverlening dat zijn hier in de stad heel veel WIJ-teams 

maar dat kan ook een andere hulpverlenende instantie zijn zoals humanitas of het leger des 

heils. 

LL: Vanaf daar komt een aanvraag binnen, hoe wordt die vervolgens hier behandeld? 

AH: We kunnen in hetzelfde systeem werken, dus de aanvraag komt in het systeem binnen 

en dan krijgen wij een melding. Dan kijken wij ten eerste of we alle benodigde gegevens 

hebben en of die ook voldoen aan de eisen die we daaraan stellen. Dat de documenten recent 

zijn, voorzien van een naam en datum. Er zijn gewoon een aantal eisen waaraan die 

documenten moeten voldoen die aangeleverd worden. Verder moet ook gewoon compleet 

zijn, persoonsgegevens het moet voor ons een beetje duidelijk zijn soms uit de gegevens die 

aangeleverd worden en anders ook door een toelichting wat nou de situatie is. Dan doen we 

een financiële beoordeling of iemand onder of boven de norm valt van de Voedselbank. 

LL: Wat zijn binnen dit aanmeldproces de belangrijkste aandachtspunten, waar wordt op gelet? 

AH: Dat is een beetje tweeledig, dus dat is aan de ene kant hoe wordt het aangeleverd voldoet 

het aan alle eisen en aan de andere kant gewoon inhoudelijk gewoon financieel, dat is heel 

breed gezegd even wat de aandachtspunten zijn. 
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LL: Als je zo’n aanmelding verwerkt wordt, goedgekeurd of afgekeurd, hoe gaat dat weer terug 

naar de cliënt of hulpverleners? 

AH: Contact verloopt sowieso altijd via de hulpverlening en wij koppelen dat via de mail terug. 

LL: En wat nou als de aanvraag afgekeurd is, hoe krijgen zij dat te zien? 

AH: Zelf zeg ik altijd, het wordt niet vaak 100% afgekeurd. Zeker niet zonder dat we gaan 

vragen naar dingen, dat komt eigenlijk bijna nooit voor of het moet al zo’n ruim budget zijn, 

dan denk ik vaak waarom wordt deze aanvraag gedaan. Maar dan alsnog zal ik altijd vragen 

naar de reden of wat de situatie van de cliënt is dat deze aanvraag bij de Voedselbank 

binnenkomt. Maar goed wij leggen dan altijd uit wat de dingen zijn die ons opvallen of die nog 

onduidelijk zijn. Het is dan niet altijd een afkeuring maar het is vaak dat wij dan aanvullende 

vragen stellen. Wij moeten uiteindelijk als we een goedkeuring doen deze kunnen 

verantwoorden waarom we het goedgekeurd hebben, daar moet natuurlijk ook goed één lijn 

inzitten. Geen enkele situatie is hetzelfde, dus we moeten op basis van de richtlijnen kijken 

hoe moeten we deze situatie zien en kunnen we dit goedkeuren of niet.  

LL: Welke gegevens moeten er bij een aanvraag allemaal verstrekt worden? 

AH: Dat zijn de persoonsgegevens, geen BSN maar naam en adres en geboortedatum. Ook 

gegevens van de inwonende personen, gegevens van de hulpverlening zodat we weten wie 

we kunnen bereiken. Vaak als er ondersteuning is, andere hulpverlening, budgetbeheer of 

bewind voering.  Er staat een menu waar je kan aangeven of er ook andere hulpverlening 

betrokken is en zo ja wat, maar dat is altijd wel fijn om te weten. Verder de financiële gegevens, 

dus eigenlijk overzicht van inkomsten en uitgaven. Dat kan op het account van een cliënt 

ingevuld worden, maar dat willen we dan ook graag bevestigd zien door bankafschriften of 

andere financiële stukken waaruit blijkt dat dat zo is wat opgevoerd wordt. Je kan daar van 

alles invullen, maar dat moet wel kloppen en dat checken wij dan. 

LL: Als die aanvraag eenmaal goedgekeurd is waar wordt die dan geregistreerd? 

AH: Gewoon in hetzelfde systeem. Dat moesten ze trouwens ook nog aangeven wat de 

voorkeurs dag is dat ze kunnen komen, daar vragen we ook altijd naar. Maar de hulpverlener 

kan bij de aanvraag al een startdatum kiezen, dat kan zowel bij een eerste aanvraag als bij 

een verlenging. Dan moeten ze gewoon een periode en startdatum toevoegen, die staat dan 

in eerste instantie op wachtend. De hulpverlening kan er vanaf die kant van het systeem verder 

ook niks mee, wij kunnen dat wijzigen als we dat goedgekeurd hebben dan maken we het 

traject actief. Ergens anders wordt het niet geregistreerd, hoe het precies zit met statistieken, 

je kan uit het hele systeem ook nog weer statistieken halen. Hoeveel unieke aanmeldingen er 

zeg maar zijn. 

LL: Na die goedkeuring vindt een intakegesprek plaats, is dat ook nog iets waar u wat van af 

weet? 

AH: Nee, ik weet er wel wat vanaf want ik heb het wel eens gedaan, maar dat is niet wat bij 

onze taken hoort.  

LL: U weet wel wat er ongeveer besproken wordt? 
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AH: Ja, bij de intake krijgen de mensen eigenlijk gewoon heel algemene uitleg hoe het werkt 

bij de Voedselbank. Hoe werkt het als je hier boodschappen komt halen, daarover krijgen ze 

uitleg. Over de tijden en regeltjes die er zijn, maar ook stel je bent ziek of je kan een keer niet 

komen wat dan. Dat ze zich tijdig moeten melden voor een verlenging, dat ze even rekening 

moeten houden met een paar weken de tijd. Dat soort dingen worden uitgelegd. 

LL: Er wordt tijdens het gesprek verder niet ingegaan op de situatie van de cliënt zelf? 

AH: Dat ligt echt bij de hulpverlener. Het kan natuurlijk zijn dat iemand hier zijn hart uitstort, ik 

weet niet hoe mijn collega’s hier mee omgaan misschien dat er wel even aandacht voor is. 

Maar dat is niet specifiek dat daarop wordt ingegaan. Bij een overleg met een WIJ-team 

vanochtend kwam naar voren dat zij intern ook een beetje een discussie en training ook over 

hoe ga je om met een cliënt, hoe ga je met iemand in gesprek en wat vraag je allemaal. Goed 

doorvragen wat de situatie is. Misschien wel goed om toe te voegen, voordat ik hier zelf begon 

was er tussen martinizorg en de voedselbank de afspraak gemaakt dat wij het aanmeldbureau 

op ons zouden nemen. Wel met het idee omdat wij zelf ook in de hulpverlening zitten, ik werk 

zelf ook als ambulante begeleider, de meeste van mijn collega’s ook. Zodat wij wel als we 

denken dat er meer nodig is dat we daar eventueel op kunnen wijzen dan wel bij de 

hulpverlening of mochten we toevallig een keer een cliënt spreken en denken die heeft hulp 

nodig. Dan kunnen we in ieder geval een juiste route wijzen. 

LL: Gebeurd dat op dit moment ook al genoeg? 

AH: Dit is mij ooit ook zo verteld dat dit ook een beetje onze rol is, maar in de praktijk is het 

eerlijk gezegd niet heel vaak nodig. Mensen komen al via of een hulpverlenende instantie 

binnen, dan is er al iemand betrokken. En bij de WIJ-teams hebben we er ook niet altijd het 

zicht op en dan zijn ze ook al in beeld bij het WIJ-team. De ene keer geven ze ook heel duidelijk 

aan dat inderdaad hun mensen begeleiden of dat er andere begeleiding betrokken is. In de 

praktijk komt het niet heel vaak voor dat ik denk die mensen die zwemmen maar een beetje er 

moet iets gebeuren. 

LL: En dit is ook afhankelijk van met welk WIJ-team je werkt? 

AH: Ja, ik merk wel dat ik gewoon soms van hulpverlener tot hulpverlener wel eens een 

gesprek heb en wat advies geef in wat handig is om te doen. Van denk hier eens aan of 

meedenken, als iemand bewijsstukken kan aanleveren dan bespreken we vaak gewoon de 

situatie van misschien kun je dit aanleveren of dat aanleveren. Dan kan je wel gewoon vanuit 

je eigen werkervaring goed overleggen, dat vind ik wel echt een voordeel. Dat vind ik voor 

mijzelf ook wel belangrijk om goed mee te denken. 

LL: Denkt u dat bij cliënten voldoende duidelijk is dat de voedselbank een noodvoorziening is 

of leeft de gedachte ook wel dat de voedselbank iets is waar je hoe dan ook recht op blijft 

hebben? 

AH: Weet ik niet, vraag ik mij ook af. Ik weet niet of het altijd voor de cliënten zelf goed duidelijk 

is, en als het ze verteld wordt dan zijn ze waarschijnlijk al aangemeld denk ik. Maar dan gaat 

het waarschijnlijk snel het ene oor in en de andere uit. Ik vind dat ook een taak voor de 

hulpverlening. In principe staat dat het traject voor drie jaar is, tenzij er echt een aannemelijke 

situatie is dat het langer duurt of moet gaan duren. Maar dat is volgens mij wel een heel groot 

grijs gebied, dat wanneer je hier eenmaal een keer bent dat het heel makkelijk is om hier te 
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blijven. Wie prikkelt je om uit die situatie te komen, daar hebben wij hier sowieso geen zicht 

op. De hulpverlening natuurlijk wel, maar bij de Wij-teams ook voor een deel weer niet omdat 

er natuurlijk ook veel mensen die geen hulp hebben of ook hulp weigeren verder. Die komen 

alleen voor de voedselbank aanmelding dus daar heb je wel een groot grijs gebied waar in 

meer of mindere mate mensen beter zijn met het verbeteren van een situatie. 

LL: Is dat iets wat naast dat het bij de WIJ-teams besproken wordt ook nog iets wat je in zo’n 

intakegesprek kan benoemen of zou je het daar echt algemeen moeten laten? 

AH: Persoonlijk weet ik niet of het echt bij de intake hier past, want dat is heel praktisch gericht 

allemaal. Maar aan de andere kant waar wij zitten bij de aanmelding, een van onze taken is 

om te kijken als iemand al meerdere jaren hier komt, bij de verlenging steeds wel ook de 

beoordeling te blijven doen. Niet gewoon van weer een verlenging voer maar door, maar na 

de maximale periode van een half jaar zie je sowieso elk half jaar weer de financiële stukken. 

En ik vind wel dat we daar kritisch naar moeten blijven kijken, als je ruimte voor verbetering 

ziet. Ik heb wel eens van mensen die al langere tijd trajecten hebben achter elkaar, of er wordt 

ook wel een notitie van gemaakt door de hulpverlening. Dat je het idee hebt van volgens mij 

stabiliseert de situatie, of iemand had bewind voering en dat gaat er dan af. Dan zie je wel de 

stappen naar verbetering, ik denk dat we wel gewoon kritisch moeten blijven kijken. Er staat 

wel eens in de stukken dat er ruimte is in het budget, ik heb wel eens dat ik terugkoppel van 

dit zie ik, is er meer ruimte voor de cliënt dat hij meer weekgeld of leefgeld ontvangt. Als je dan 

een situatie hebt met een bewindvoerder. 

LL: En dat komt dan vanuit het aanmeldbureau? 

AH: Ja, en ik heb wel eens inderdaad teruggekregen dat dat inderdaad kan. Dan denk ik daar 

kijkt de ander dan dus niet naar. Maar het zijn natuurlijk losse partijen, je hebt een 

bewindvoerder die doet alleen financieel management, de hulpverlener die doet de 

aanmelding en dan wij doen alleen de beoordeling. Als niemand een keer bedenkt zijn we op 

weg naar verbetering, dan vind ik wel dat het aan ons is om daar even een hint voor te geven. 

Van is hier misschien ruimte voor bijvoorbeeld uitstromen en daar zullen we ook wel in 

begeleiden. Er is een voedselbank val, de voedselbank heeft een norm, zit je daar feitelijk 

onder dan krijg je boodschappen mee elke week. Zit je net boven die norm dan heb je eigenlijk 

minder te besteden dan wanneer je onder de norm zit en je hebt wel voedselpakketten, want 

het is best een steuntje wat je krijgt, je krijgt best wel voor aardig wat waarde boodschappen 

mee. Dus het kan best lastig zijn om weer daaruit te komen als je dit gewend bent en je moet 

het weer zelfstandig gaan doen.   

LL: Dus wie is er op dit moment vooral verantwoordelijk voor het uitstromen van de cliënten? 

AH: Uiteindelijk zijn ze dat zelf, al dan niet samen met de hulpverlener. Er zitten ook gewoon 

mensen tussen die vragen geen verlenging aan, dan weten wij niet waarom want het wordt 

gewoon niet aangevraagd, dan stromen ze weer uit. Maar er zijn dus als we op een gegeven 

moment al mensen hebben die al een langere periode cliënt zijn, dan is het wel aan ons om 

dat te signaleren. 

LL: Als je denkt aan een ideale situatie, wie zou er dan verantwoordelijk moeten zijn voor het 

uitstromen van cliënten? 
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AH: Het is nooit zo zeer besproken wie de verantwoordelijkheid neemt. Ik vind eigenlijk dat de 

hulpverlening die het meeste directe contact heeft met de cliënt daar verantwoordelijk voor is. 

Maar ik kan ook voorstellen dat niet elke betrokken hulpverlener, dan denk ik met name even 

aan WIJ-teams waar soms ook weer gewerkt wordt met vrijwilligers of mensen die daar maar 

een korte periode werken. Kan ik mij voorstellen dat niet iedereen daar heel bewust mee bezig 

is, of dat ze ook in een oogopslag kunnen zien van de situatie financieel. Dat merk ik zelf 

omdat ik hier al langere tijd zit, dan zie je een paar dingen in zo’n bankafschrift en denk je oké 

dan heb je al een aardig beeld. Maar ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die daar niet 

zoveel ervaring mee hebben en dat je er dan niet bij stilstaat, maar ik vind eigenlijk dat dat wel 

een grote taak is van de hulpverlening. Dat is het lastige, als wij puur de beoordeling doen en 

alleen kijken naar de getallen en dan komt iemand onder de norm dan gaat het maar door. 

Terwijl je moet soms ook kijken van is er ruimte voor verandering. 

LL: Dus naast de hulpverlening ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de Voedselbank zelf? 

AH: Ja, we moeten in ieder geval opletten hoe lang zijn deze mensen al klant bij de 

Voedselbank. En dan heb je weer die situatie als je heel zwart-wit kijkt drie jaar dan stopt het, 

maar dat is dan weer niet de richtlijn. Want de richtlijn geeft aan er zijn ook uitzonderingen 

mogelijk zijn in andere gevallen, dus automatisch ben je daar als voedselbank wel een beetje 

bij betrokken. 

LL: In welke mate worden volgens u cliënten op dit moment actief gestimuleerd om weer uit te 

stromen? 

AH: Daar heb ik niet zo heel veel mee te maken, de voorwaarden staan wel op de website. Ja, 

dat staat gewoon op de website en wij gaan er een beetje vanuit dat hulpverleners dit weten. 

Maar niet iedereen leest natuurlijk de hele website. Eigenlijk wat ik nog de bedoeling is, is dat 

wordt aangegeven de hulp naar verwachting noodzakelijk is. In de praktijk gebeurt dat alleen 

als mensen verwachten dat het kortdurend is, er staat ook op de website “er moet immers naar 

gestreefd worden dat er op korte- of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt”. 

Maar echt zicht daarop hebben we ook niet. 

LL: Tot op welk niveau is er op dit moment samenwerking tussen de voedselbank en de WIJ-

teams? Blijft dat beperkt tot het aanmelden of is er nog meer? 

AH: In principe voor het aanmeldbureau wel. Er wordt op de achtergrond wel eens gesproken 

met elkaar, ik weet ook dat er de afgelopen jaren wel eens overleg is geweest tussen iemand 

van WIJ en de Voedselbank. We zijn de laatste jaren best wel hard gegroeid en een heel groot 

gedeelte, volgens mij 85% van de aanmeldingen komt via de WIJ-teams. Maar dat zijn 

natuurlijk niet WIJ-teams in de professionele hulpverlening, maar ze willen volgens mij wel 

gaan overleggen maar dat is nu nog niet helemaal rond. Omdat er meer gewerkt wordt met 

plannen en doelen vanuit de hulpverlening. 

LL: Als je denkt aan een ideale situatie, dat is natuurlijk dat er niemand bij de Voedselbank 

loopt, hoe lang zou een cliënt dan gemiddeld bij de Voedselbank aangesloten kunnen zijn? 

AH: Dat hangt heel erg af van de situatie waar je in zit, maar volgens mij zou dat toch niet veel 

langer moeten zijn dan een paar jaar. Ik denk dat 3 jaar al best wel lang is, maar dat is heel 

erg afhankelijk van de persoon. Op een gegeven moment wen je heel erg aan iets en dan is 

het ook heel makkelijk om dat door te zetten. Volgens mij is het sowieso niet goed om te lang 
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in zo’n situatie te zitten, het is ook heel prettig om weer meer zelfstandig te zijn met je geld en 

wat meer budget te hebben waar je wat mee kunt. Het is voor niemand goed zo lang, volgens 

mij heb je dan echt wel langdurig stress. Nu is de ondersteuning van de voedselbank misschien 

ook wel een stukje stress verlichting, dat weet ik niet.  

LL: In dat aanmeldproces, ziet u daar ook nog ruimte voor verbetering? 

AH: Voor ons is het alleen controleren en goed- of afkeuren, maar wat daarbij wel heel erg zou 

helpen is dat wij een zo’n concreet mogelijke situatieschets van het geheel hebben. Ik denk 

dat daar nog wel eens ook bij de hulpverlening een stukje ligt om gewoon duidelijk aan te 

geven wat de situatie is. Want ik spreek nog wel eens mensen via de telefoon, wij zien 

financiële stukken, misschien valt daar iets in op waar wij vragen over hebben. Ik merk wel 

eens dat we dan heel snel op het niveau gaat zitten van dat heeft de cliënt hiervoor nodig, ja 

maar waarom dan en dan gaat het om één klein detail. Terwijl het vaak daar helemaal niet 

over gaat, maar daar heb je het dan wel over. Ik heb wel eens letterlijk gezegd tegen een 

hulpverlener van wat is dan de situatie want ik ken de cliënt niet, ik weet helemaal niks van die 

mensen. Dus het is heel prettig als wij gewoon wat meer weten, want dat kunnen en mogen 

wij ook meenemen in de beoordeling. Er is geen enkele situatie hetzelfde en er wordt juist ook 

gezegd dat we maatwerk moeten leveren, dus wij hebben echt wel wat aan een zo’n goed 

mogelijk omschrijving van wat is er aan de hand. 

LL: En wat voor extra informatie denkt u dan aan? 

AH: Wij komen vaak iets tegen in de financiën, maar er zit vaak een verhaal achter maar dat 

weten wij niet want wij zien alleen maar de getallen. Ja, maar dat heeft die persoon daarvoor 

nodig of ze hebben een schuld van familie. Die mogen we officieel niet meenemen maar we 

hebben wel eens extreme gevallen gehad. Een extreem voorbeeld is van mensen die aan een 

mensenhandelaar veel geld hadden betaald en dat werd via familie in buitenland wel weer 

afbetaald. En er was ook iemand die kon daarvoor instaan, daar zijn wij dan ook vanuit gegaan. 

Opzich was wel duidelijk dat er structureel een bepaald bedrag betaald werd. Dat weten wij 

echt helemaal niet, wij zien alleen dat die mensen best wel wat geld zonder doel overschrijven 

of contant opnemen. Dat moeten wij zien als vrije uitgaven, als we daar helemaal geen uitleg 

over hebben.   

LL: Dus eigenlijk moet de reden voor het aanmelden bij de Voedselbank duidelijker gemaakt 

worden in de aanmelding? 

AH: Ja, soms wel. Ik merk dan als we ernaar gaan vragen dan bestaat er nogal eens wat 

irritatie, maar dat is helemaal niet onze bedoeling want wij stellen gewoon een vraag. Maar het 

wordt nogal eens opgevat als een afkeuring of -wijzing. Nee we willen gewoon wat meer weten 

want wij moeten ook verantwoorden waarom we het goedkeuren. 

LL: In het aanmeldproces, ziet u daar ook nog risico’s in? 

AH: Ja, als er andere belangen meespelen of als mensen niet goed genoeg op de hoogte zijn 

van wat de voedselbank doet. Toevallig hoorde ik vandaag iets dat medewerkers van WIJ ook 

wel eens onder druk worden gezet door professionelere hulpverlening die dan gewoon zeggen 

er moet ook voedselbank aangevraagd worden, ja waarom eigenlijk? Toen zei ik ook, 

misschien weet die hulpverlener helemaal niet wat de richtlijnen van de voedselbank zijn, dat 

het niet zomaar een recht is van stuur die maar naar de voedselbank. Ik denk dat een stukje 
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kennis en weerbaarheid/assertiviteit van medewerkers van de WIJ-teams dat dat ook wel 

meehelpt. Want je hoort ook wel eens verhalen van cliënten die best wel kunnen manipuleren 

en die dan ook wel weten welke medewerker ze moeten hebben bij een Wij-team ze moeten 

hebben om te krijgen wat ze willen. Dat zijn risico’s vind ik een groot woord maar een stukje 

kennis en ervaring helpt wel natuurlijk. 

LL: En op wat voor wijze zouden deze risico’s aangepakt kunnen worden? 

AH: Ik denk dat een stukje opleiding van de mensen die die werkzaamheden doen heel 

belangrijk is. Ja, uiteindelijk gaan we bij het aanmeldbureau ook heel erg uit van de feiten dus 

wij zullen dus ook altijd vragen naar bewijsstukken, dus uiteindelijk moet het toch weer terug 

te voeren zijn op wat we zien op papier. Zo moeilijk kan het niet zijn maar mensen kunnen 

natuurlijk heel erg babbelen soms, maar dan ben ik toch altijd degene die zegt goed verhaal 

maar heb je ook iets wat dit verhaal ondersteunt. Ik merk wel dat sommige hulpverlening het 

lastig vindt, die zitten meer aan de kant van de cliënt wat ook natuurlijk wel goed is. Maar ik 

denk dat een stukje objectiviteit ook niet verkeerd is, objectief blijven. 
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Bijlage 6: Interview Ulfert Molenhuis 
 

Lars Lammerts FCV5 
Ulfert Molenhuis, Voorzitter Voedselbank Groningen 
17-05-2019 14.00 uur 
Groningen, Voedselbank Groningen, Ulgersmaweg 57 

 

Inleiding 

Voorstellen    

Doel:                       Informatie verzamelen over proces uitstroom klant voedselbank 

Onderwerp:                  Gewenste situatie proces uitstroom klant voedselbank   

Verwerking gegevens:     Verwerkt in een scriptie  

Vertrouwelijkheid:            Informatie kan gelezen worden door geïnteresseerden 

Duur:          ~30-45 minuten 

Vooruitblik:         Gewenste situatie, huidige situatie, risico’s 

Middenstuk 

Algemeen: 

- Wat voor functie heeft u bij de Voedselbank? 

- Wat houdt deze functie precies in? 

Huidige situatie: 

- Hoe ziet het huidige proces er volgens op dit moment uit? 

- Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten binnen dit proces? 

- Na de goedkeuring vindt een intakegesprek plaats, wat wordt er tijdens deze intake 

besproken? 

- Op de website staat dat cliënten door de Voedselbank geholpen kunnen worden bij 

het zoeken van financiële hulp, in hoeverre wordt dit op dit moment gedaan? 

- In hoeverre zijn de WIJ-teams betrokken in het proces? 

- Wie is op dit moment vooral verantwoordelijk voor het uitstromen van klanten bij de 

Voedselbank? 

- In welke mate worden klanten volgens u op dit moment actief gestimuleerd om zo 

snel mogelijk bij de Voedselbank uit te stromen? 

Gewenste situatie: 

- Hoe ziet u het ideale proces voor u? 

- Wat zijn de belangrijkste punten binnen dit proces? 

- Welke stappen moeten gezet worden om tot dit ideale proces te komen? 

- Op wat voor wijze zou het intakegesprek uitgebreid kunnen worden om cliënten 

duidelijk te maken dat de Voedselbank een noodvoorziening is? 

- Op welke wijze kan de samenwerking tussen de Voedselbank en de WIJ-teams 

verbeterd worden? 

- Wie moet er verantwoordelijk zijn voor het uitstromen van klanten bij de 

Voedselbank? 
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- In de gewenste situatie, hoelang zouden klanten dan bij de Voedselbank aangesloten 

mogen zijn? 

- In welke mate zouden klanten actief gestimuleerd moeten worden om zo snel 

mogelijk bij de Voedselbank uit te stromen? 

Risico’s: 

- Welke risico’s komen er volgens u kijken in het gehele proces van binnenkomst tot 

uitstroom? 

- Welke van deze risico’s zijn de belangrijkste volgens u? 

- Wat voor gevolgen brengen deze risico’s met zich mee? 

- Op wat voor manier zouden deze risico’s aangepakt kunnen worden? 

 

Transcript interview Ulfert Molenhuis 

LL: Wat voor functie heeft u binnen de Voedselbank? 

UM: Ik ben voorzitter van deze Voedselbank sinds eind 2012 begin 2013 en ik ben voorzitter 

van het regionaal distributiecentrum Groningen. Dat betekent dat wij negen voedselbanken 

voorzien iedere week van eten en ik trek het project tien punten plan Voedselbank om de 

armoede in de kern aan te pakken, dus ik heb drie taken. 

LL: En wat houden deze taken precies in? 

UM: Als voorzitter van de Voedselbank, wij werken hier met 170 vrijwilligers en iedere week 

moet er voor 860 huishoudens eten binnenkomen. Dat moet allemaal een beetje goed 

gestructureerd worden, daar moet geld voor zijn, goederen moeten binnenkomen. Ik doe ook 

de pr voor de voedselbank, contacten, netwerken om geld en goederen binnen te halen en 

alles een beetje in goede banen te leiden. Zorgen dat ik een goed team om mij heen heb en 

dat is een beetje wat ik doe. Dat is wat ik hier als voorzitter doe, daarnaast heb je nog het 

distributiecentrum. Men is natuurlijk nooit tevreden over wat men krijgt, men wil altijd meer, 

vooral meer in groenten en fruit en dat soort dingen. Dat is er natuurlijk heel weinig over, het 

is meer chips en dat soort handel wat wij liever niet zien hier maar dat is er wel. Voor mijn 

eigen voedselbank hebben wij nu 50 supermarkten waar wij iedere dag naartoe gaan, maar 

daar zit ook een gevaar in omdat die supermarkten hun mind aan het veranderen zijn. Die 

gaan nu een proef maken met een pak melk wat vers is, is de duurste. Een pak melk wat over 

de helft van de houdbaarheidsdatum zit is iets goedkoper en een pak melk wat eigenlijk 

vandaag nog de deur uit moet is het allergoedkoopst. Dat is funest voor de voedselbank, die 

strenge regels op gebied van voedsel is goed voor de voedselbank want dan mag men het 

maar beperkt verkopen. Als die regels eraf gaan, er is ook een politieke stroom die zegt wij 

moeten ophouden met die strenge regels we moeten gewoon kijken en ruiken aan het voedsel 

en als het goed is dan kunnen we het gewoon opeten. Dat klopt, maar dat is slecht voor de 

voedselbank dus dan moeten wij andere wegen gaan zoeken om voedsel te scoren. Dus dan 

moeten wij nog meer acties doen om mensen te bewegen om ons iets te geven en af te staan 

van hun voorraden. Of wij moeten nog meer tuinen ontwikkelen, wij zijn wel redelijk uniek wij 

hebben nu vier tuinen zeg maar. Dat laten wij doen door een eigen stichting zodat wij wel de 

vruchten daarvan plukken, letterlijk, maar niet het werk daarvan hebben. Dat doen we ook met 
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de kledingbank, mensen kunnen wel kleding krijgen hier maar dat gaat via een kledingbank 

maxima. Het is hun probleem om die kleding te voorzien en wij kunnen ons dan beperken tot 

voedsel leveren en een structurele bijdrage leveren om die armoede te verlichten. Want 

Groningen is eigenlijk de armste stad van Nederland waar het gaat om langdurige armoede, 

hier groeien 1 op de 5 kinderen op in armoede en dat zou in een rijk land als het onze niet 

mogen. Mijn grootste doelstelling is eigenlijk om de voedselbank dicht te krijgen, om de 

samenleving zodanig te laten kantelen dat we weer voor elkaar kunnen zorgen. Ik zeg altijd 

vogels die gaan van hier naar Afrika en vliegen ook weer terug, de sterkste voorop de 

zwakkeren middenin of achterin en die komen allemaal aan en die komen ook allemaal terug. 

Waarom kunnen vogels dat nu wel en waarom laten mensen elkaar vallen, dat heeft met de 

individualisering van de samenleving te maken. Dat leidt ertoe dat mensen niet meer weten 

wie wie is, steeds vaker op zichzelf gericht zijn en als ik jou niet ken weet ik ook niet wat jij 

nodig hebt. 

LL: Binnen de voedselbank, het hele proces van een cliënt die aangemeld wordt tot die weer 

uitstroomt, hoe loopt dat op dit moment? 

UM: Dat loopt op dit moment wel goed vind ik zelf, het probleem wat voedselbank in Nederland 

heeft, er zijn wat legertjes voedselbanken verenigd in een vereniging. En daar stellen we de 

regels samen van wat zijn de condities waarop mensen hierbinnen mogen komen, hoeveel 

eten zorg je zelf voor hoeveel eten krijg je landelijk aangeboden. Er is een verhouding van 

70% zelf 30% komt van buitenaf. Bij ons is dat 95% halen we zelf op en 5% krijgen we dus wij 

hebben dat eigenlijk helemaal niet nodig. Dit komt omdat wij hele goede contacten met die 

winkels hebben, maar goed een cliënt meldt zich aan en dan is het probleem wat nu echt 

speelt de stille armoede. Hoe krijg je nou mensen naar de Voedselbank die dat misschien het 

hardst nodig hebben maar toch niet komen. Wij hebben dat opgelost op een andere manier, 

ze kunnen zich hier elektronisch aanmelden, dat doen zij ook niet zelf dat doen ze met mensen 

waar ze al contact mee hebben. 

LL: Zoals een WIJ-team? 

UM: Dat kan een WIJ-team zijn, maar dat kan ook humanitas zijn of verslavingszorg Noord-

Nederland of het leger des heils of noem ze allemaal maar op. Allemaal plekken waar mensen 

die problemen hebben bekend zijn, dat zijn er dus 13 WIJ-teams in de stad dat zijn de grootste 

aanmelders. En dat zijn 11 hulpverleningsorganisaties, er zijn zo’n 25 organisaties die met ons 

online verbonden zijn. Meestal hebben wij contact met een van die 25, dan is de stap 

daarnaartoe niet te groot, daarom pakken wij de stille armoede denk ik wel op een goede 

manier aan. Ik denk niet dat er hier heel veel mensen zijn, behalve de chinezen die hebben 

een andere cultuur, die zullen niet snel met hun problemen naar buiten gaan, die lossen dat 

binnen hun eigen gemeenschap/families op, je ziet hier ook heel weinig chinezen terwijl er wel 

een Chinese gemeenschap is in de stad. Maar dat is een beetje cultuurgebonden, maar voor 

de rest denk ik dat we de stille armoede wel te pakken hebben dus dat de mensen die echt 

arm zijn en ook recht hebben op de voedselbank hier wel komen. En dat komt ook omdat wij 

ook wel een goed imago hebben omdat wij veel meer voedsel geven dan wij moeten geven. 

Wij mogen volstaan met 15 tot 20 producten en wij geven vaak wel 50 tot 60 producten. Dat 

doen op basis van het boek schaarste. In dat boek wordt gezegd dat het geen enkele zin heeft 

om mensen die arm zijn te binden aan regels want die mensen zijn allemaal aan het overleven 

en zitten in een overlevingsscenario. Dat betekend dat op het moment dat jij arm bent en je 

bent al een poosje arm dat jouw IQ ook met 13 punten daalt, dan worden mensen dommer en 
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nemen ook sneller verkeerde beslissingen. Dan hebben ze gemiddeld 10 schuldeisers, hier is 

dat 17 schuldeisers en een schuld van €33.000. Dat betekent dat mensen heel laat hun 

schulden komen, dus dat betekend dat de hulpverleners van schuldhulpverlening een 

onvoldoende goed imago hebben, die zou beter moeten zijn dan de Voedselbank. Hier weten 

ze dat wij alleen maar iets geven, daar denken ze dat ze onder een strak regime komen, dat 

is ook wel zo maar uiteindelijk zijn ze er wel om hun uit de problemen te helpen. Het tien punten 

plan is een ander verhaal omdat wij zien dat wat er hier ook gebeurt in de stad de armoede 

alleen maar toeneemt. Grootste oorzaak daarvan is het groot aantal studenten dat allemaal 

gebruik moet maken van het leenstelsel, die moeten allemaal een baantje hebben want heb 

je dat niet dan kom je tot je nek toe in de schulden dus dat begrijpen wij heel goed. Maar 

Groningen is een dienstverlenende stad met weinig productiewerk voor kort opgeleide 

mensen, dus daar zit een probleem. Wij vinden dat de universiteit en de Hanzehogeschool 

deze problemen veroorzaken want die nemen maar aan en nemen maar aan. Die worden 

steeds groter die instituten en die houden er onvoldoende rekening mee dat ze in een stad 

functioneren waar ook andere activiteiten zijn. Nu weet ik wel dat als morgen alle studenten 

zouden vertrekken uit de stad en zich zouden verplaatsen naar Assen ofzo dan heeft 

Groningen wel een gigantisch probleem, dan wordt het hier wel erg stil in de stad en stilte is 

nooit goed in een stad. Dus dat moet ook niet maar de medaille heeft twee kanten, enerzijds 

staat Groningen bekend als studentenstad zoals Rotterdam een havenstad is en Amsterdam 

een handel en toeristenstad. Maar die kant heeft altijd een medaille, je ziet ook dat deze drie 

steden die hierom bekend staan ook de grootste armoedeproblemen hebben. Na Groningen 

komt Rotterdam en na Rotterdam komt Amsterdam, dat zijn de drie steden die grote armoede 

kennen. Dus daar willen wij structureel wat aan doen, we hebben een tien punten plan 

opgesteld en dat doen wij door middel van hackathon sessies. Dan leggen we een vraagstuk 

op tafel en we gaan niet eerder de deur uit dan dat wij het vraagstuk opgelost hebben met een 

hele bruikbare goede oplossing. Een ton schuld is €60.000 kosten en €40.000 schuld. 

Uitkering kost gemiddeld €35.000. Het project Stadjers hand in hand loopt heel goed want wij 

hebben nu 25 koppels lopen en van die 25 koppels zijn er nu al zes uitgestroomd bij de 

Voedselbank en die zijn alle zes onafhankelijk. Ze hebben alle zes werk, dat komt allemaal 

door de inzet van die goede coaches. Het is een prachtig project en kost ook niet heel veel 

geld. We hebben wel een potje met geld ervoor vanuit een fonds uit Amsterdam, maar dat is 

alleen nodig wanneer er bijvoorbeeld geen bed meer is of de koelkast is stuk. Dan investeren 

we daarin, dat is gemiddeld nog niet €600 per klant. 

LL: Als je kijkt naar het proces binnen de Voedselbank zelf, worden cliënten in dat proces door 

de Voedselbank zelf ook nog ondersteund bijvoorbeeld door gesprekken? 

UM: Ja, niet alleen gesprekken. Zij worden hier ingeschreven, wij doen dat op een speciale 

plek en wij gaan ook een rondleiding met ze doen. Zodat ze zich hier thuis voelen. We hebben 

een kamer waar ze allemaal moeten wachten tot ze aan de beurt zijn, ze mogen hier zelf 

kiezen wat ze willen hebben dat is ook goed voor hun zelfvertrouwen. Dat doen wij zelf ook in 

de winkel, als jij geen wit brood lust dan koop je ook geen wit melk maar bruinbrood en als je 

geen melk lust dan koop je ook geen melk. Dus wij geven geen pakket waar iets inzit wat je 

niet lust, je neemt mee wat je lust tot een beperkte hoeveelheid natuurlijk want iedereen moet 

wat hebben. Dus dat is ook goed en ze kunnen in die kamer waar ze allemaal moet wachten 

kunnen ze heel ruimhartig met elkaar praten want niemand vraagt zich hier af wat doe jij hier? 

Ze zijn vrij open naar elkaar toe en ze kunnen elkaar ook informeren over dingen die nog wel 

mogelijk zijn en dat stimuleren we ook. We doen heel veel met kinderen, we hebben een 
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zeilkamp de hele week in Friesland. We hebben een kasteel in Wedde waar gemiddeld drie 

gezinnen 1x per maand een heel weekend in mogen om zich te kunnen ontspannen. We doen 

voor brugpiepers iets extra’s en dat is heel veel omdat die kinderen die dus van de basisschool 

afgaan naar de middelbare school, dan zie je dus als je naar een nieuwe school moet dan krijg 

je een heel lijstje van wat je allemaal mee moet brengen. De eerste dag dat je op school bent 

dan moet je dat laten zien en als jij drie tientjes hebt om te besteden en je moeder rookt ook 

nog, of pa, of beide. Dan is er geen cent zelf niet om een boek te kopen, maar er moet wel 

een rekenmachine komen van een bepaald merk, die moet alles kunnen die van de action zijn 

niet goed. Dan kom jij daar op school met zo’n action dingetje of je hebt helemaal geen 

rekenmachine, laat staan een Bosatlas, daar kijk je nooit in maar je moet hem wel hebben bij 

wijze van. En je moet een iPad hebben om het lesprogramma te kunnen volgen, daar word je 

niet meer over gebeld als de lessen uitvallen of veranderen. Dat gaat allemaal via systemen 

of via de mobiele telefoon die deze kinderen vaak ook niet hebben. Of via een laptop of een 

iPad, iPad is dan het goedkoopste model die kopen wij ook in. Dus wij zorgen ervoor dat in 

plaats van dat deze kinderen met een achterstand op deze school beginnen, gelijk al in een 

hoek worden gezet omdat ze niks bij zich hebben. Ook geen goede kleren aanhebben, want 

je wordt gewoon bekeken en dat is een beetje raar maar zo is het wel. Kom je met een rugzak 

van Action op school dan zegt iedereen wat heb jij nou bij je dan, je moet dus een rugzak 

hebben van een bepaald merk daar zorgen wij ook voor. Die achterstand die levert schaamte 

op, daar komt dan een keer een antwoord van wij kunnen dat niet kopen. Op een gegeven 

moment is zo’n jongen of meisje het dan zat en die geeft dan toe ik heb dat niet want wij 

hebben geen geld. Een aantal kinderen zullen zeggen wat erg kan ik je helpen en een aantal 

gaat je pesten. Daar kunnen wij niet direct iets aan doen, maar op dit gebied wel heel veel 

want met dat geld wat we daarvoor krijgen, krijgen ze een goede stadsfiets zodat ze niet meer 

in de bus stappen maar ook flink bewegen op een fatsoenlijke, nieuwe fiets. Maar wel een 

vandalismebestendige fiets, die kopen we natuurlijk goedkoop in maar dat gaat dit jaar om 

zo’n 40-50 brugpiepers. Ze krijgen eenmalig nieuwe kleren, kunnen ze zelf halen met een 

kleding bon en ze krijgen er sportkleding bij. Dus niet voor hun ontbreekt om mee te doen in 

die klas, dus in plaats van met een achterstand komen ze er met een voorsprong erin. Dat is 

wat wij ook doen, we hebben e-learning hier met een aantal cursussen. We kunnen volgen of 

zij dat daadwerkelijk doet want die cursussen kosten heel veel geld.   

Als je hier binnenkomt zijn we streng in controle, maar je kunt heel snel hier terecht en je krijgt 

ook een startpakket mee dus als je thuis geen wc-papier meer hebt of geen afwasmiddel krijg 

je dat in een eerste pakket mee. Daarnaast mag je eten halen voor een hele week en dat gaat 

zo door tot een half jaar. Een half jaar later controleren we weer alles. 

LL: Er vindt ook een intakegesprek plaats, wat wordt daarin allemaal besproken? 

UM: De spelregels, dat je hier niet voor 10 uur in de omgeving van de voedselbank mag zijn 

want we willen geen klachten uit de buurt hebben. Dus wat zijn de spelregels hier allemaal, je 

mag hier ook niet stelen bijvoorbeeld. Je loopt altijd mee aan de hand van een vrijwilliger, jij 

geeft aan wat je wilt hebben en de vrijwilliger pakt dat voor je. Maar ook welke mogelijkheden 

heb je, je kan naar kledingbank maxima, dus alle mogelijkheden die klanten hier hebben geven 

wij aan. We geven ze een boekje mee van de gemeente Groningen waarin staat waar ze 

allemaal recht op hebben, wat ze allemaal kunnen aanvragen. Dus ze worden breedvoerig 

geïnformeerd zeg maar, dan komt er een rondleiding en gaan ze naar achteren toe en krijgen 

ze een extra tas die klaarstaat voor ze en ze krijgen een nummertje om een eerste keer 

boodschappen te halen. 
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LL: Er wordt verder niet ingegaan op de situatie van de cliënt zelf? 

UM: Nee, want als die hier komt is die goedgekeurd. Wij communiceren met zijn 

maatschappelijk werker, die heeft ook zijn gegevens zeg maar, zijn inkomsten- en 

uitgavengegevens. Die zegt je mag nu naar de voedselbank, we spraken dan een dag af dat 

iemand komt want dat moeten we wel een beetje gelijk verdelen over de hele week anders 

hebben we te weinig eten of soms te veel. Dat doen wij niet, wij vinden dat dat thuishoort ook 

bij die WIJ-teams. Dat gebeurt daar niet, je zou kunnen zeggen als iemand zich daar meldt 

voor het eerst. Die heeft zichzelf overstijgt als die daarheen gaat, dan zou je kunnen zeggen 

dat diegene die die aanvraag doet daar, zo’n sociaal raadsman. Dat die ook onmiddellijk ingaat 

op die problematiek, want die wordt dan besproken hij zegt dan dit zijn mijn uitgaves en 

inkomsten.  Zo’n WIJ-team zou dat op moeten pakken en moeten zeggen daarmee gaan we 

aan de slag en daar gaan we je mee helpen, dat gebeurt niet. Zo’n WIJ-team zou op dat punt 

nog veel beter kunnen functioneren nog en ook niet bij alle WIJ-teams is het zo dat als je die 

stap al durft te nemen om daarheen te gaan, om je eigen problemen bij iemand op de stoep 

te leggen. Dan is de ontvangst ook niet altijd even goed, het zou zo moeten zijn dat als ik 

daarbinnen kom en ik wil een aanvraag doen voor de voedselbank. En dat kan die dag niet, 

dat kan meestal maar een dag in de week, dat ze dan aangeven oké mevrouw heel goed dat 

u dat gedaan heeft, u kunt vrijdagmiddag om twee uur hier terecht neemt u even uw 

identiteitsbewijs en uw loongegevens en dan bent u klaar. Nee, dat gebeurt heel vaak niet of 

ze zeggen kom vrijdag maar terug, dan haakt alweer iemand af. Of ze vergeten erbij te zeggen 

dat ze bepaalde dingen mee moet nemen, dan kan die raadsman hun niet helpen, dat kan die 

ook niet. Dan moeten ze weer terug voor een 3e keer, dan haken weer mensen af. Dus je moet 

deze mensen eigenlijk met een beetje warmte ontvangen, ze heel duidelijk maken dat je ze 

waardeert dat ze binnenkomen dat ze de moed hebben gehad.  En als ze dan een keer binnen 

zijn en er zijn problemen waarvan ze weten dat ze daarmee aan de slag kunnen, dan zouden 

ze onmiddellijk dat op moeten pakken. Dat zou eigenlijk ideaal zijn, niet dat de voedselbank 

daar nog een keer mee belast wordt. 

LL: Ik zag op de website van de Voedselbank wel staan dat cliënten geholpen kunnen worden 

met het zoeken van financiële en deskundige hulp. 

UM: De meeste mensen zitten wel al in een traject, die hebben al een bewindvoerder of zitten 

in een schuldsaneringstraject. Niet allemaal, maar een aantal wel er zijn ook mensen bij die 

doen het zelf. De zeggen ik heb die schuld gemaakt dus ik los hem zelf helemaal op, maar dat 

kan niet iedereen. 

LL: Ik zag ook dat er op de website stond dat er een controle plaatsvindt om de drie maanden 

en als je na 3 maanden nog bij de Voedselbank zit dat je dan geholpen wordt met deskundige 

hulp.  

UM: Hier? Nee, je zit hier een half jaar in een traject. Als bekend is dat het maar even duurt 

en dat je even overbrugging nodig hebt dan wordt het 4 of 6 weken en dan stopt het, maar 

normaal gesproken is het een half jaar. Dan kijken we opnieuw naar de inkomsten en de 

uitgaven, kom je dan nog in aanmerking dan mag je weer een half jaar. We communiceren 

niet met de klant maar altijd met een hulpverlener. 

LL: Wie is op dit moment verantwoordelijk voor de uitstroom van cliënten? 
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UM: In eerst plaats is de cliënt zelf daar zelf verantwoordelijk voor, ze moeten zelf ook 

meewerken om zo’n situatie in stand te houden. Je hebt wel een hard bestand hier, mensen 

die hier al net zo lang als mij zitten en dat is natuurlijk veel te lang. In principe is het hier drie 

jaar, maar wij hanteren dat niet wij zeggen zolang je in aanmerking komt van de Voedselbank 

mag je hier eten halen. Die drie jaar is gebaseerd op de drie jaar van de WSNP-regeling van 

de rechter, voordat je daar komt ben je al anderhalf jaar verder. Je kunt niet vandaag 

aanmelden en morgen zit je daarin, dat is niet zo helaas. Daarom willen we ook naar een heel 

ander systeem. 

LL: Als ik het goed begrepen heb, moet de verantwoordelijkheid van ondersteunen in 

uitstromen vooral bij de WIJ-teams moeten liggen? 

UM: Ja, bij die eigen hulpverleningsorganisatie. Op het moment dat zich iemand meldt en hij 

heeft wel problemen die dat WIJ-team kan oppakken en als ze dat niet doen, niet 

doorverwijzen dan is dat jammer dan gaat hij weer met die problemen naar huis. Daar gaan 

wij niet mee aan de slag, tenzij hij in het project Stadjers hand in hand zit dan zitten wij bij hem 

aan tafel en gaan we daar eens even over praten. Van is dit wel zo verstandig om dit zo te 

doen of zal ik jou vrijdag meenemen naar een uitzendbureau of weet ik wat. Dat doen die 

mensen ook al niet meer, die denken toch dat iedereen ze verlaten heeft en dat ze alleen op 

de wereld staan, dat is natuurlijk niet zo. Dus wij doen wel wat op dat punt, maar wij gaan dus 

niet in ieder dossier want dan zouden wij 860 dossiers hier moeten hebben. Dan heb ik de 

hele voedselbank vol met maatschappelijk werkers zitten, dat gaan wij niet doen. Individueel 

kunnen wij mensen een keer helpen met iets leuks aan te bieden en Stadjers hand in hand 

helpt dus echt. Dat is een kleine groep 25 mensen, dat willen wij nu ook doorbouwen naar 50. 

Maar iedereen is in de eerste plaats zelfverantwoordelijk en hij kan hulp zoeken binnen zijn 

eigen WIJ-team. Iedereen kan binnen zijn eigen wijk dit soort problemen aankaarten en kijken 

of er wat aan te doen valt, er valt bijna altijd wel wat aan te doen. 

LL: In hoeverre wordt er op dit moment tussen de Voedselbank en de WIJ-teams 

samengewerkt? 

UM: Heel veel, iedere dag komen er aanvragen binnen die, als deze onvoldoende zijn of wij 

vertrouwen het niet dat wij dan contact zoeken met maatschappelijk werkers. Er is iedere dag 

met elk WIJ-team wel even contact. 

LL: Maar het blijft wel beperkt tot de aanvragen? 

UM: Niet helemaal, er is nog een coördinerende functionaris, die is liaison tussen ons en alle 

WIJ-teams. Als wij echt structurele problemen zien zoals ik net noemde waarom wordt er niet 

doorverwezen als iemand een probleem op tafel legt of misschien niet altijd doorverwezen. 

Dan is de coördinerende functionaris iemand die daarmee aan de slag moet. Wij hebben 1x in 

de 3-4 maanden overleg, de laatste tijd niet meer omdat we de meeste dingen wel 

gladgestreken worden. 

LL: In welke mate worden cliënten op dit moment actief gestimuleerd om weer uit te stromen? 

UM: Wij zijn heel streng in het controleren van de gegevens, als wij hier zien dat iemand een 

auto op zijn naam heeft die dat helemaal niet mag hebben dan spreken wij hem daaropaan. 

Als je hier bij de voedselbank komt mag je alleen een auto hebben als je gehandicapt bent, 
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waardoor je je niet op een andere manier kunt verplaatsen, of als je werk hebt waar je een 

auto voor nodig hebt.  

LL: En in hoeverre worden cliënten duidelijk gemaakt dat de Voedselbank echt een 

noodvoorziening is? 

UM: Je kunt wel zeggen het is een noodvoorziening, maar omdat wij ieder half jaar iedereen 

controleren zijn wij dus streng naar iedereen. En als we zeggen u komt nu niet meer in 

aanmerking want u zit er net een euro boven dan is dat jammer. Maar 55 euro is 55 euro en 

geen 56, dan wijzen we hem af. Dat kan een beetje flauw en streng zijn, maar wij moeten dat 

wel zijn omdat we anders veel te veel klanten krijgen. Als we ook nog soepel zijn in de 

spelregels dan wordt het helemaal, als een scheidsrechter alleen maar fluit als die zin heeft bij 

een voedselwedstrijd dan is het ook niet goed.  

LL: En de samenwerking tussen de Wij-teams en de Voedselbank, op wat voor wijze zou deze 

nog verbeterd kunnen worden? 

UM: Als iemand iets op tafel legt, pak dat dan op, haal het eraf. Ga met zo iemand in gesprek 

of verwijs iemand naar een maatschappelijk werker of weet ik wat, wat voor probleem het ook 

maar is. Dat moet volgens mij beter en we moeten garantie hebben dat als mensen bij welke 

WIJ-team dan ook binnenkomen dat ze warm worden ontvangen. Dat is niet altijd het geval, 

dat horen wij dus van klanten en die vertellen ons dat. Ze zijn niet altijd subjectief, sommige 

mensen zijn in alles negatief. Maar over het algemeen zijn we best tevreden met het 

functioneren van die WIJ-teams, maar op deze twee punten zou het beter kunnen. Vooral als 

je problemen op tafel krijgt ga daarmee aan de slag, laat het niet liggen. Ik ben daarop gewezen 

door iemand van het WIJ-team zelf, die dat ontdekte dat iemand die precies weet hoe groot 

de schulden zijn en alles dat die daar niks mee doet. Maar in grote lijnen willen wij die hele 

schuldhulpverlening op een andere manier organiseren, die hele GKB opheffen en met dit 

soort teams gaan werken. 

LL: In de ideale situatie zouden er natuurlijk geen cliënten bij de Voedselbank zijn. 

UM: Nee, dan zou er geen voedselbank hoeven zijn. Dan zou jij in je eigen wijk weten wie er 

arm zijn en diegene met elkaar moeten helpen. 

LL: Maar als er toch iemand bij de Voedselbank aangesloten is, drie jaar is misschien heel 

lang. 

UM: Als je in een schuldsanering zit dan zit je drie jaar op een houtje te blijven, dat voortraject 

kan ook al heel lang, wel twee jaar, zijn. Ook mensen die wel in dat traject zaten, maar die 

eruit geknikkerd zijn omdat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Misschien opnieuw 

schulden hebben gemaakt dan word je eruit gegooid. Dan mag je tien jaar lang niet 

terugkomen, dus je ziet een hele hoop mensen die zitten in particulier bewind en dat is 

gevaarlijk want dat kost geld en niet iedere particulier bureau betaald iedere maand netjes je 

huur en verplichtingen. Ze komen er met meer schulden weg dan dat ze er binnenkwamen, 

dat is natuurlijk ook niet de bedoeling het is de bedoeling dat dat weer afgelost wordt. Dus dat 

is ook niet altijd goed, dus dat is ook nog een probleem, wat opgeheven wordt door het 

Zweedse model. 

LL: En hoe lang zou een cliënt die hier eenmalig komt aangesloten mogen zijn bij de 

Voedselbank? 
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UM: Wij vinden hier zolang hij aan het criterium voldoet dan mag hij hier komen. Natuurlijk 

moet er gestimuleerd worden om er weer uit te komen, dat doen we door middel van het tien 

punten plan. 

LL: Als ik dan even kijk naar de risico’s, welke risico’s spelen er echt binnen de Voedselbank? 

UM: Als de supermarkt zijn systemen gaat aanpassen, dan is dat een groot risico voor de 

voedselbank. Als Nederland besluit om voedselveiligheid los te laten dan is dat een groot risico 

voor de Voedselbank. Want dan krijgen wij veel minder eten, dus dan zullen wij veel vaker 

diverse producten moeten inzamelen. Wij hebben nu vier tuinen, dan zullen we er misschien 

wel acht moeten hebben, die tuinen moeten vergroten of meer kassen erop, de productie 

moeten verhogen. Dat is op dit moment een behoorlijk risico. Je moet wel heel actief zijn om 

financieel het hoofd boven water te houden, dus de kosten zijn ook een risico want je kan van 

arme mensen natuurlijk geen geld vragen voor een pakket. Dat vind ik wel een risico. 

Vrijwilligers kan ook een risico zijn, omdat steeds meer mensen toch wel werk moeten vinden 

om het hoofd boven water te houden. Instanties zijn steeds minder bereid om mensen 

vrijwilligerswerk te laten doen, dat is een beetje dom maar als je bijvoorbeeld het UWV pakt. 

Die zegt dat in de wet staat dat iedereen beschikbaar moet zijn voor arbeid, dat ze hier niet 

mogen werken. Maar waarom niet dan, als iemand zegt ik word nu gebeld door een nieuwe 

werkgever dan stap je op de fiets en ga je erheen. Dus in hoeverre zijn wij belemmerend voor 

beschikbaarheid van arbeiders. Dikke onzin maar dan met ik drie brieven schrijven naar het 

UWV en dan mag die hier misschien werken, terwijl het voor die man zijn kansen enorm 

verhoogt. Wij hebben hier heel veel mensen die hier een participatiebaan hebben, vorig jaar 

zijn er vijf uitgestroomd naar werk. Chauffeurs, administratief medewerkers hartstikke goed. 

Dus zo’n UWV zou eigenlijk moeten zeggen fijn dat je vrijwilligerswerk gaat doen, want dan is 

de kans dat je werk krijgt veel groter in plaats van als je thuis zit. Dus dat werkt tegen ons dat 

is een risico, ze zouden eerder mee moeten werken. Voor het eerst is altijd een risico je imago, 

als wij iets verkopen waar mensen ziek van worden of dood aan gaan dan hebben we 

onmiddellijk een imagoprobleem. Dus je moet constant bewaken dat je je aan de spelregels 

houdt, dat je dat soort risico’s niet op je bord krijgt. Een ander risico nog zijn de muizen, die 

willen wij graag keihard aanpakken maar dat mag van de wet niet. Wij willen graag met 

lijmmatten werken maar dat mag niet dus hebben wij muizen en moeten we een hele hoop 

eten weggooien, muizen hebben geen blaas dus die plassen overal. Wij kunnen ze echt niet 

bij eten hebben dan moeten we heel veel eten weggooien. Bijten en krabben, iets openmaken 

vinden wij niet zo erg. Maar dat plassen geeft een enorme vieze geur en er komen vaak 

verkeerde bacteriën binnen, dat is gewoon gevaarlijk. 
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Bijlage 7: Interview Auke Meijer 

 
Lars Lammerts FCV5 
Auke Meijer, Medewerker aanmeldbureau Voedselbank Groningen 
24-05-2019 10.00 uur 
Groningen, Voedselbank Groningen, Ulgersmaweg 57 
 
Inleiding 

Voorstellen    

Doel:                       Informatie verzamelen over proces uitstroom klant voedselbank 

Onderwerp:                  Gewenste situatie proces uitstroom klant voedselbank   

Verwerking gegevens:     Verwerkt in een scriptie  

Vertrouwelijkheid:            Informatie kan gelezen worden door geïnteresseerden 

Duur:          ~30-45 minuten 

Vooruitblik:         Gewenste situatie, huidige situatie, risico’s 

Middenstuk 
 
Algemeen: 

- Wat voor functie heeft u bij de Voedselbank? 

- Wat houdt deze functie precies in? 

Huidige situatie: 

- Hoe ziet het huidige proces er volgens op dit moment uit? 

- Na de goedkeuring vindt een intakegesprek plaats, wat wordt er tijdens deze intake 

besproken? 

- Op de website staat dat cliënten door de Voedselbank geholpen kunnen worden bij 

het zoeken van financiële hulp, in hoeverre wordt dit op dit moment gedaan? 

- Ook staat er op de website dat er na 3 maanden opnieuw bekeken wordt of de cliënt 

het voedselpakket nog steeds nodig heeft, wanneer dit nog nodig is wordt er 

geholpen bij het zoeken van deskundige hulp, in hoeverre gebeurt dit? 

- In hoeverre zijn de WIJ-teams betrokken in het proces? 

- Wie is op dit moment vooral verantwoordelijk voor het uitstromen van klanten bij de 

Voedselbank? 

- In welke mate worden klanten volgens u op dit moment actief gestimuleerd om zo 

snel mogelijk bij de Voedselbank uit te stromen? 

Gewenste situatie: 

- Hoe ziet u het ideale proces voor u? 

- Wat zijn de belangrijkste punten binnen dit proces? 

- Welke stappen moeten gezet worden om tot dit ideale proces te komen? 

- Op wat voor wijze zou het intakegesprek uitgebreid kunnen worden om cliënten 

duidelijk te maken dat de Voedselbank een noodvoorziening is? 

- Op welke wijze kan de samenwerking tussen de Voedselbank en de WIJ-teams 

verbeterd worden? 

- Wie moet er verantwoordelijk zijn voor het uitstromen van klanten bij de 

Voedselbank? 
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- In de gewenste situatie, hoelang zouden klanten dan bij de Voedselbank aangesloten 

mogen zijn? 

- In welke mate zouden klanten actief gestimuleerd moeten worden om zo snel 

mogelijk bij de Voedselbank uit te stromen? 

Risico’s: 

- Welke risico’s komen er volgens u kijken in het gehele proces van binnenkomst tot 

uitstroom? 

- Welke van deze risico’s zijn de belangrijkste volgens u? 

- Wat voor gevolgen brengen deze risico’s met zich mee? 

- Op wat voor manier zouden deze risico’s aangepakt kunnen worden 

 

Transcript interview Auke Meijer 

LL: Wat voor functie heeft u precies bij de Voedselbank? 

AM: Ik werk vier dagen in de week bij de Voedselbank op papier, soms vijf. Waarvan drie 

dagen op kantoor op secretariaat en een dag in de uitgifte. 

LL: En wat houdt deze functie precies in? 

AM: Secretariaatswerk is gewoon administratief medewerker, telefoon, email, de organisatie 

ondersteuning noem maar op. Vragen beantwoorden van cliënten, cliënten wegwijs maken in 

de organisatie, wat wij van de cliënten verwachten en wat zij van ons kunnen verwachten. 

Voorop staat natuurlijk het belang van de cliënt, dus je moet ook een beetje toch wel een 

maatschappelijk georiënteerde instelling hebben. Dat je wel begrip en empathie hebt voor de 

situatie waarin de klanten zich begeven, men komt hier niet voor de lol. Voor een hele boel 

mensen is dit een hele stap, een stuk schaamte zit eraan. Sommigen komen hier wel voor de 

lol, die vinden het leuk en vinden het gezellig. Maar een heleboel hebben er toch moeite mee, 

dan probeer je ze gerust te stellen wanneer ze hier komen want het is een hele stap. Het is 

niet leuk, ik ben zelf ook cliënt geweest bij de Voedselbank tien jaar geleden, dus ik weet wat 

het is om die stap te nemen. Je moet mensen geruststellen en ook helpen. 

LL: Als je kijkt naar het huidige proces, van aanmelden tot weer uitstromen, hoe loopt die 

volgens u? 

AM: Qua organisatie ben je gewoon afhankelijk van de vrijwilligers, wij kunnen die mensen 

daarin niet begeleiden. We kunnen ze alleen maar vriendelijk te woord staan en helpen en 

ondersteunen, maar een daadwerkelijk vervolg en begeleiden dat is niet aan de Voedselbank. 

Dat zijn dan toch meer de zorginstanties die de cliënten aanmelden, doordat zoveel mensen 

zich aanmelden heb ik het idee soms dat het ook wel wat overzichtelijk wordt voor de WIJ-

teams. Dat het moeilijk wordt om de begeleiding voort te zetten, in eerste instantie is het drie 

jaar. Drie jaar schuldsanering, drie jaar ondersteuning door de Voedselbank en daarna blijft 

men cliënt van de Voedselbank. Een groot gedeelte is langer dan drie jaar cliënt, die blijft 

cliënt. 

LL: Hoe goed is dat te volgen hoe lang iemand aangesloten is bij de Voedselbank? 
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AM: We hebben een beperkt cliëntvolgsysteem, dat is ietwat ouderwets. De beheerder 

daarvan, wij kunnen wel uitdraaien vragen maar dat kost alleen maar geld. Wat we wel doen 

op dit ogenblik is een overzicht maken aan de hand van de cliëntnummers, die zijn gerelateerd 

aan het jaar waarin men zich aanmeldt, een overzicht maken van de aantallen hoe lang men 

al cliënt is bij de Voedselbank. Maar dat is een getal wat je dan krijgt wat niet helemaal 100% 

duidelijk is omdat in die fase van dat men cliënt men verandert van zorginstantie of men gaat 

verhuizen of naar een ander WIJ-team toe. Dan krijgt men een nieuw cliëntnummer, dan kan 

men wel langer cliënt zijn maar dan heeft iemand een nieuw nummer van 2018 bijvoorbeeld. 

Maar goed dat geeft wel een indicatie ongeveer van de aantallen, van het aantal jaren dat men 

hier bij de Voedselbank aangesloten is. 

LL: Er bestaat niet echt een systeem tussen alle partijen waartussen de cliëntnummers 

gedeeld wordt? 

AM: Dat kan wel, maar dan moet men het dossier overdragen. Dat is dan ook weer een 

procedure, vaak gaat het toch om relatief urgente gevallen van cliënten die zo snel mogelijk 

eigenlijk geholpen moeten worden. Dan kan er wel een verzoek ingediend worden voor het 

overdragen van het dossier, maar daar gaat weer tijd overheen en dat is wel weer een hele 

administratie en wie doet dat, moeten wij dat doe of moeten de WIJ-teams dat doen of andere 

instanties. Dan is het makkelijker om een nieuw cliënt nummer aan te maken en dat gebeurt 

dan ook. 

LL: Al die cliëntnummer waar worden die in het systeem opgeslagen, ligt dat bij de 

Voedselbank? 

AM: Ja, dat ligt hier bij de Voedselbank. 

LL: Zou het vanuit de Voedselbank ook mogelijk zijn om al die cliëntnummers aan eenzelfde 

cliënt gekoppeld te laten? 

AM: Opzich is dat mogelijk, dat kan wel maar dan moet je het opgebouwde dossier wat er is 

met alle relevante informatie wat betreft inkomsten en uitgaven, budgetoverzicht, bewind 

voering etc. dat moet dan overgedragen worden of overgezet worden en dat is nog een 

behoorlijke handeling. Dat is een heel gedoe eigenlijk, dus dan is het makkelijker voor een 

zorginstantie die de aanmelding doet om gewoon een nieuw cliëntnummer te maken, dan gaat 

dat sneller. 

LL: Maar dat maakt het wel onoverzichtelijker om de cliënt te volgen als ik het goed begrijp? 

AM: Het geeft geen 100% garantie wat wij nu aan het doen zijn om te kijken hoe lang men 

cliënt is. Daar zitten wat haken en hogen aan, maar als je dat inbouwt een bepaald percentage. 

Het geeft wel een beetje een indicatie van hoe lang de termijn is dat men cliënt is bij de 

Voedselbank. 

LL: Heeft u zelf ook te maken met het aanmelden van de cliënten? 

AM: Alleen het beantwoorden van de vragen van cliënten. Er is wel een contact tussen de 

afdeling aanmelding en de zorginstantie, laten we maar uitgaan van het WIJ-team want die 

hebben meer dan de helft van de aanmeldingen. Dat contact is er wel, de aanmelding heeft in 

principe geen contact met de cliënt, maar die cliënt wil wel informatie hebben dus die belt naar 
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de Voedselbank toe naar ons op kantoor op het secretariaat. Wij kunnen aan de hand van de 

informatie die vermeld staat binnen het dossier van het cliëntnummer kijken hoe de situatie is. 

LL: Als een cliënt eenmaal goedgekeurd is volgt er een intakegesprek, wat wordt daarin 

verteld? 

AM: De melding van de goedkeuring gaat dan van de afdeling aanmelding naar de indiener 

van het traject, dus het WIJ-team of de zorginstantie. Die stuurt bericht naar de cliënt toe van 

het is goedgekeurd, je kunt op die dag tussen half 10 en 10 naar de Voedselbank voor het 

ondertekenen van de verklaring. Dan krijgt men een gesprek hier, men tekent de papieren die 

nodig zijn en men krijgt een korte rondleiding zodat men even weet wat is de organisatie van 

de Voedselbank. Dan begeleiden wij ze naar de wachtruimte, daar worden ze als eerste 

geholpen en de volgende week, wekelijks komen ze hier, is het de bedoeling dat ze gewoon 

zich aanmelden om 10 uur bij de wachtruimte. 

LL: In de periode dat men aangesloten is bij de Voedselbank, hoe vindt dan het contact met 

de cliënt verder plaats? 

AM: Als men drie keer achter elkaar niet komt zonder bericht dan gaat er een bericht naar de 

zorginstantie. Zo van uw cliënt is drie keer achter elkaar niet bij ons geweest, wat is de situatie, 

hoe noodzakelijk is er dan nog of is er iets aan de hand. Is men opgenomen of gedetineerd, 

er is iets aan de hand want men komt drie keer niet. Die berichtgeving gaat naar de 

zorginstantie toe, dan krijgen wij wel bericht van wat er aan de hand is. 

LL: Op de website staat ook dat cliënten verder geholpen kunnen worden met het zoeken van 

financiële hulp, is dat ook iets wat daadwerkelijk gedaan wordt? 

AM: Niet actief nee 

LL: Moet dat vanuit de cliënt komen? 

AM: Sowieso hebben wij niet de financiële ruimte om cliënten te helpen. Men heeft weleens 

vragen hoor tuurlijk. Je ziet ook soms wel dat men ergens meer worstelt of dat er iets aan de 

hand is. Dan is het alleen een kwestie dat wij adviseren aan de cliënt van neem contact op 

met een zorginstantie of de zorginstantie die hun heeft aangemeld. Of dat ze contact op 

moeten nemen via het Wij-team. Dat is het enige advies wat we kunnen geven. 

LL: Ook staat op de website dat na drie maanden opnieuw gekeken wordt of een cliënt nog 

recht heeft op de Voedselbank, wordt dit ook gehandhaafd? 

AM: Er zijn drie termijnen die ingediend kunnen worden. Dat is een termijn van vier weken, dat 

is een situatie waarin door omstandigheden de cliënt plotseling gebruik moet maken van de 

Voedselbank. Dan zijn er nog geen papieren, geen overzicht van financiën, geen uitkering of 

geen budgetbeheer. Maar de situatie is wel heel urgent, dan kunnen ze voor vier weken 

aangemeld worden. Dan is het de bedoeling dat in deze vier weken de benodigde papieren 

opgestuurd worden, maar dat is dan weer aan de zorginstantie die de cliënt aanmeldt. Dan is 

er een termijn van drie maanden, dat is een korte termijn. Ook heb je een termijn van zes 

maanden. Na die periodes zowel voor vier weken als voor drie en zes maanden dient een 

nieuwe aanmelding gedaan te worden. 
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LL: Dus cliënten die direct voor zes maanden aangemeld worden die worden ook pas weer na 

zes maanden gecontroleerd? 

AM: Ja, die krijgen het advies om vier week van tevoren, vier week voor het einde van het 

traject om zich opnieuw aan te melden bij de zorginstantie die hun heeft aangemeld. En dat 

daar opnieuw een aanmelding gedaan wordt voor een nieuw traject van bijvoorbeeld zes 

maanden. Omdat in die tussenliggende periode kan er iets veranderd zijn, de inkomsten 

kunnen veranderd zijn of andere situaties die zich kunnen voordoen waardoor men wel of niet 

cliënt moet worden bij de Voedselbank of dat men daar niet meer voor in aanmerking komt 

vanwege hogere inkomsten. 

LL: Welke van deze termijnen komt het meeste voor? 

AM: Zes maanden, dat heeft te maken met die termijn van drie jaar dat men eventueel in een 

schuldsanering terecht komt. 

LL: Net is al genoemd dat als er vraag naar is er geholpen kan worden met hulp vinden, in 

hoeverre wordt er nog andere deskundige hulp aangeboden? 

AM: Vanuit de Voedselbank is het gewoon puur een beetje teren op de ervaring die de 

medewerkers hier hebben. Het zijn allemaal vrijwilligers, wij doen dit om diverse reden. In mijn 

geval was het een soort win-win situatie, ik had er baat bij dat ik weer in ieder geval aan de 

slag kon en de voedselbank had er baat bij dat er op zaterdag kantoorbezetting kon zijn. Ik 

heb dan de ervaring vanuit de maatschappelijk dienstverlening dat je cliënten door kunt 

verwijzen, te woord kunt staan en in staat bent om te kijken hoe men geholpen kan worden. 

Maar opzich we zijn dan natuurlijk geen professionele organisatie die daarin kan begeleiden. 

LL: In hoeverre zijn de WIJ-teams nog verder betrokken in het proces samen met de 

Voedselbank? 

AM: Met name de contacten tijdens het aanmelden, zij melden aan en dan is er verdere 

correspondentie tussen de afdeling aanmelding en de WIJ-teams. Of er ontbreken financiële 

gegevens, de inkomsten of papieren. Dat is de communicatie die er is tussen de aanmelding 

en het WIJ-team. Ook is er communicatie tussen het WIJ-team en het kantoor, secretariaat, 

om gewoon vragen te beantwoorden die wij alleen maar aan de hand van de gegevens die er 

zijn in het systeem kunnen beantwoorden. 

LL: Wie is volgens u op dit moment verantwoordelijk voor het uitstromen van de Voedselbank? 

AM: Wij hebben daar verder geen rol in, het enige wat wij doen is zowel bij het eerste gesprek 

dat we aangeven van zorg ervoor dat als het afgelopen is dat het verlengd moet worden. En 

bij de balie komt men dan als men in de winkel terecht komt voor het voedselpakket en daar 

wordt dan gezegd let erop nog twee of drie weken loopt het traject zorg voor verlenging. Dus 

daar hebben wij verder geen begeleiding 

LL: En hoe vaak is er verder nog echt contact met de cliënt naast dat ze bij de balie komen? 

AM: Er zijn natuurlijk een heleboel activiteiten voor de cliënten die niks met de Voedselbank 

te maken hebben, dat is de vakantiebank, een dag Drouwenerzand voor de kinderen of een 

zeilkamp. Dat is de communicatie die wij dan hebben met de cliënt via de wachtruimte. Daar 
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wordt dan bekend gemaakt dat er een bepaalde activiteit is en dat men zich kan opgeven bij 

de Voedselbank. 

LL: Er wordt verder niet meer gevraagd naar bijvoorbeeld de situatie van de cliënt? 

AM: Nee, dan moeten wij toch doorverwijzen steeds naar de instantie die de cliënt heeft 

aangemeld. 

LL: In welke mate worden cliënten actief gestimuleerd om zo snel mogelijk weer uit te stromen? 

AM: Niet 

LL: Is dat wel iets wat zou moeten of kunnen gebeuren? 

AM: Ik denk dat het moeilijk is om dat via de Voedselbank te doen. Omdat je als Voedselbank 

toch als organisatie afhankelijk bent van de inzet van vrijwilligers en de kennis van vrijwilligers. 

Niet iedereen heeft dezelfde kennis en kwaliteit om bepaalde adviezen of dingen te regelen 

voor de cliënt. Dat kun je de mensen niet aandoen. 

LL: In dat proces van aanmelden tot uitstromen, wat zou daarin volgens u verbeterd kunnen 

worden? 

AM: Ik denk dat het alleen dan gaat om het aanleveren van gegevens met betrekking tot de 

duur van hoe lang een cliënt bij de Voedselbank is als dat software technisch mogelijk is. Meer 

denk ik niet, je bent afhankelijk van de kennis van de vrijwilligers. Daar kan en mag je niet al 

te veel van verwachten. Het gaat puur om de inzet en we doen allemaal ons best, maar dat 

heeft ook zijn beperkingen. 

LL: Als je eenmaal doorhebt dat iemand lang bij de Voedselbank zit, zou de Voedselbank dan 

ook nog iets meer aandacht aan deze cliënt kunnen besteden? 

AM: Dan praat je toch al over wat meer professionelere hulp dan wat wij nu kunnen leveren. 

Software technisch zou je dan gegevens kunnen aanleveren dat je 1x per half jaar een 

overzicht kan maken van zo lang is iemand al cliënt. Maar dan ga je toch alweer naar een 

soort van professionalisering van werkzaamheden terwijl je volkomen afhankelijk bent van 

vrijwilligers. 

LL: Het intakegesprek zelf, zou die nog uitgebreid kunnen worden zodat je wat andere dingen 

bespreekt? 

AM: Men krijgt als men hier komt voor de eerste keer voor het ondertekenen van die 

overeenkomst waarin dan de afspraken staan die we maken met de mensen. Ze krijgen dan 

ook wat informatie mee, bijvoorbeeld een boekwerkje over de gemeente Groningen waar men 

terecht kan met allerlei vragen. En de activiteiten die via de Voedselbank gaan zoals 

kledingbank Maxima en dergelijke, die informatie krijgt men mee. Ik geloof niet dat we nog 

meer kunnen doen, er wordt zoveel mogelijk uitgelegd aan de cliënt dat duidelijk is wat wij van 

de cliënten verwachten en wat zij van ons kunnen verwachten. 

LL: Op welke wijze zou de samenwerking met de WIJ-teams verbeterd kunnen worden? 

AM: De contacten die er zijn, zijn voornamelijk telefonisch zoals het beantwoorden van vragen, 

ook naar de WIJ-teams toe. Alles kan altijd duidelijker en beter. Er zijn ook weleens dingen dat 
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er wat onzorgvuldigheden binnensluipen, dat heeft ook weer te maken met het feit dat we 

merken dat er bij de WIJ-teams veel stagiaires zijn en dat er ook met het invoeren van 

gegevens dat er wat onkunde is of dat de kennis niet volledig aanwezig is. Dan bellen ze op 

dat ze geen bevestiging terugkrijgen en dan zie je in het systeem dat er nooit een termijn is 

ingevoerd. Dat zijn toch basisdingen die iedereen zou moeten weten, alleen je merkt dus ook 

dat er veel stagiaires zijn. Daar zou vanuit het WIJ-team wat meer aandacht aan geschonken 

kunnen worden. Ik ben van de oude school dus ik ben daar wat pietluttiger in, maar dan zijn 

er voorletters die soms ontbreken, dat soort slordigheden. Een regelmatige bijscholing voor 

ook de stagiaires en de nieuwe medewerkers zou misschien wel goed zijn. Dat is misschien 

ook de tijd van tegenwoordig, nogmaals ik ben van de oude school en zo ben ik niet opgegroeid 

zo heb ik niet mijn werkervaring gekregen. Persoonlijk stoort mij dat nog weleens maar dat is 

niet anders. Maar daar zou meer aandacht aan besteed moeten worden. Het moet allemaal 

ten goede komen van de cliënt daar gaat het om, daar moet geen stagnatie in optreden. Dat 

het verkeerd loopt, dat bijvoorbeeld plotseling het traject afgelopen is en er nog geen nieuw 

traject is aangemeld door administratieve misstanden of onvolkomenheden. 

LL: Dat de cliënt bijvoorbeeld uit het oog verloren wordt? 

AM: Ja, maar met name ook vanwege de slordigheid. Dat is soms weleens jammer dat het 

daardoor, door miscommunicatie mis kan lopen. Dat moeten we zien te voorkomen. 

LL: Wie zou er vooral verantwoordelijk moeten zijn voor het uitstromen van de cliënt. 

AM: De hulpverlenende organisatie. Als je een commerciële instantie heeft zoals Martinizorg 

daar zitten professionele krachten, die begeleiden de mensen. Wij kunnen hooguit als 

Voedselbank constateren dat er een traject afgelopen is maar verder kunnen wij daar niks aan 

doen. En een WIJ-team, ik denk dat daar ook wel een stuk verbetering in de communicatie 

tussen het WIJ-team en de cliënt zou kunnen komen. 

LL: En in hoeverre heb je er zicht op wanneer een cliënt uitstroomt? 

AM: Niks, het grootste gedeelte daar hoor je niks van die verdwijnen en komen niet meer. 

Traject is afgelopen en men verdwijnt in de vergetelheid. Heel af en toe meldt er iemand die 

zegt ik heb werk gevonden ik heb inkomsten ik hoef geen gebruik meer te maken van de 

Voedselbank, maar dat is een zeldzaamheid eigenlijk dat gebeurt heel weinig. Het merendeel 

dan is het traject afgelopen en die zie je niet meer terug. 

LL: Is dat iets wat ook nog beter geregistreerd zou kunnen worden of is het gewoon het traject 

is afgelopen en dat is het? 

AM: Daar komt het wel op neer dat is wel de praktijk. 

LL: Een ideale situatie zou natuurlijk zijn als de Voedselbank niet meer nodig is, maar de duur 

van de aanmelding van het traject. Hoe lang zou dat volgens u gemiddeld kunnen zijn? 

AM: Drie jaar is heel lang, maar drie jaar is ook de periode van de schuldsanering dus dat loopt 

dan mooi parallel, dat loopt dan gelijk op dat is een goede zaak. Bij anderen weten we gewoon 

van, dat is niet vanuit de Voedselbank uit maar dat is gewoon in het algemeen, dat het voor 

die groepering mensen heel moeilijk is om uit het budgetbeheer te stappen. Men blijft 

afhankelijk van een uitkering en zicht op werk is er niet voor die groepering, die blijven dan 

gewoon gebruik maken van de Voedselbank.  
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LL: Als je kijkt naar risico’s in het hele proces, welke risico’s ziet u naar voren komen? 

AM: Een risico is dat er misbruik wordt gemaakt van de Voedselbank. Als men bijvoorbeeld 

een traject heeft en men krijgt inkomsten en dat niet doorgeeft. In principe kom je dan normaal 

gesproken niet meer in aanmerking voor een voedselpakket, maar dat zijn uitzonderingen. Het 

allergrootste gedeelte van het aantal cliënten heeft gewoon recht op de Voedselbank. 

Praktisch zijn er niet echt risico’s, ja er kan misbruik gemaakt worden maar dat gebeurt overal. 

LL: En hoe zou je dit kunnen beheersen? 

AM: Moeilijk, af en toe krijgen we een melding binnen. Wat ik al zei als iemand drie keer niet 

komt achter elkaar hoe noodzakelijk is het dan. In principe zou het moeten zijn dat elk 

voedselpakket elke week gewoon hartstikke nodig is. Als men drie keer of langer soms, er zijn 

ook wel mensen die komen gewoon niet en waarom probeer je dan te achterhalen door een 

bericht te sturen naar de hulpverlenende organisatie, maar die respons is ook praktisch nihil. 

Maar de vraag is of dat ook een van de Voedselbank die toch bestaat uit vrijwilligers, we zijn 

geen professionele organisatie. 

LL: En dat de Voedselbank alleen door vrijwilligers gerund wordt zou dat ook als risico gezien 

kunnen worden? 

AM: Je bent en blijft afhankelijk van vrijwilligers, dat betekend niet dat het allemaal vrijblijvend 

is zo niet je hebt wel verantwoordelijkheden natuurlijk. Maar ja je bent afhankelijk van de inzet 

en kennis van vrijwilligers. Dat kan zijn beperkingen hebben omdat je niet met professionele 

mensen werkt, dan ben je afhankelijk van de kennis die er is bij de aanwezige vrijwilligers.  

LL: In hoeverre is het duidelijk bij de cliënten dat de Voedselbank een noodvoorziening is? 

AM: Het wordt elke keer wel vermeld, er wordt altijd vermeld het pakket dat je krijgt is een 

aanvulling. Maar de mensen krijgen soms zoveel mee dat ze daar een week op kunnen teren. 

Ik zeg altijd als ik mensen hier heb voor de eerste keer ga ervan uit dat het voedselpakket voor 

twee à drie dagen kan gelden. Het is een aanvulling het is extra, het vervangt niet de hele 

voedselbehoefte van een week. Absoluut niet, het is een extra maar sommige mensen 

beschouwen het niet zo. Die klagen niet, maar die zeggen vorige week kreeg ik drie boden en 

nou maar een. We leggen wel uit we zijn afhankelijk van de aanvoer die we krijgen elke dag 

weer, van tevoren weten wij dat niet. Dat wordt elke keer wel vermeld als men hier komt voor 

de eerste keer, maar sommige mensen kunnen dat wel onthouden en andere mensen die 

gaan ervan uit dat zij inderdaad altijd zoveel meekrijgen dat ze daar een week mee kunnen. 

LL: Zou daar ook nog iets aan gedaan kunnen worden zodat het duidelijker is dat de 

Voedselbank echt een noodvoorziening is en blijft? 

AM: Het wordt vermeld als men hier voor de eerste keer komt dat zou eigenlijk voldoende 

moeten zijn. Je kunt ze er wel op blijven wijzen maar het is ook een verantwoordelijkheid van 

de cliënt zelf, je moet ook niet alle verantwoordelijkheden bij de cliënt weghalen. Wat een 

beleid is van de afgelopen tientallen jaren, wat natuurlijk gebeurt is dat men in een soort 

verzorgingsstaat terecht is gekomen die je van de wieg tot aan het graf volledig verzorgt. 

Daardoor is ook het initiatief bij mensen weggenomen. Het is ook een verantwoordelijkheid 

van de mensen zelf, ze worden erop gewezen, ze moeten het maar onthouden. Je kunt het 

blijven vermelden bij publicaties ofzo maar uiteindelijk is het toch een verantwoordelijkheid van 

de mensen zelf. 


