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Voedselbank Leiden e.o. (Leiderdorp, 
Oegstgeest en Zoeterwoude)

• Motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen” 

• Waarom een voedselbank? 
- 2002 eerste voedselbank in Nederland opgericht (Rotterdam)

- Burgers voor burgers

- Voedselverspilling tegengaan

• Wat kenmerkt de voedselbank? 
- We verstrekken gratis voedsel

- Aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben

- We werken alleen met vrijwilligers

- We zijn neutraal en onafhankelijk

- We behandelen onze klanten en elkaar met respect
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• Wie zijn de klanten van de voedselbank? 
- Iedereen die voldoet aan de (financiële) criteria

- Criteria gelden landelijk; periodiek bijgesteld aan de hand van NIBUD normen

- We vragen niet naar achtergronden

- Zowel uitkeringen als werk of eigen zaak; het gaat om het besteedbaar inkomen

- Ongeveer een kwart heeft grote schulden

- 80% Leiden, 10% Leiderdorp, 8% Oegstgeest, 2% Zoeterwoude

• Hoe werkt de voedselbank? 
- Stichting met bestuur en platte structuur

- Lid van Vereniging Voedselbanken Nederland (faciliteert en coördineert)

- Voedselwerving: via regionaal Distributie Centrum (VBNL) en lokaal (groothandel, middenstand, supermarkten, kerken, scholen, bedrijven, 
stichtingen, buurten, particulieren) en Groentepark Bontekoe

- Donaties (particulieren, fondsen, bedrijven) en subsidies (gemeenten)

- Voedsel ophalen, sorteren en opslaan; onder toezicht NVWA

- (Her)intake klanten (ruimte voor maatwerk)

- Voedsel uitdelen, inclusief bezorgdienst

- Streven: pakket voor 3 á 4 dagen

Klanten & werking voedselbank
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• Cijfers
- Begroting ca 200K

- Aankoop voedsel ca 100K

- Waarde uitgedeeld voedsel: ca 1.2 mln

- Aantal klanten: Op 1-2-23: net geen 600 (bijna 1600 personen)

- Aantal vrijwilligers: ca 100

- 3 uitdeeldagen, 2 locaties

• Samenwerking met andere organisaties
- Schuldhulpmaatje

- St. Urgente Noden

- Sport en Cultuur

- Uitdeelpunt voor St. Jarige Job

- Sint voor iedereen 

- Armoede Fonds: schoolpassen, menstruatie middelen

- Het Warenhuis (fietsen met korting)

- Diverse bedrijven of organisaties die iets willen doen voor onze klanten

Cijfers & samenwerking andere 
organisaties
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Recente ontwikkelingen

❖ Koppeling uitdelen en anti-verspilling minder strak

❖ We kopen meer/vaker voedsel i.v.m schijf van vijf maar ook bijv. halal

❖ > 40% groei aantal klanten 

❖ Webwinkel en crowdfunding

❖ Tweede schil van vrijwilligers
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Hoe zien wij onze rol in de bestrijding 
van armoede in regio Leiden

❖ Geen onderdeel van reguliere armoedebestrijding 

❖ Het gaat om tijdelijke hulp: ‘geen pakket zonder traject’

❖ We proberen een veilige omgeving te zijn

❖ Graag bereid om met andere organisaties samen te werken

❖ We willen ons wel zoveel mogelijk tot onze “core business” beperken 

❖ Als we onszelf morgen kunnen opheffen….
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