
 
 

 
 
 

www.vredevoordestad.nl 

 
 

Nieuwsbrief nr. 122 – mei 2019 
 
 
 

Bestuur: 
 

Voedselbank: De Voedselbank Spijkenisse en de arbeidsomstandigheden (vervolg). 
 
Wat houden veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in ? 
In het algemeen komt dit er op neer, dat vrijwilligers veilige toegang tot de werkplek hebben en deze, ook in 
geval van nood, veilig kunnen verlaten, dat de werkplek zodanig is ingericht dat er veilig en gezond gewerkt 
kan worden en dat er voorlichting en veiligheidsinstructies worden gegeven zodat materiaal en werktuigen 
veilig gebruikt worden. Ook de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbrillen 
en beschermende kleding vallen hieronder.  
De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 

De risico’s bij het werken in de loods zijn in kaart gebracht. De volgende stap is het nemen van maatregelen 
om die risico’s te vermijden. Dat gebeurt aan de hand van een Plan van Aanpak. Daarin wordt de urgentie 
bepaald voor het uitvoeren van de maatregelen. Die uitvoering kan zich over meerdere jaren uitspreiden.  
Intussen 

In de inventarisatie zitten veel onderwerpen die nu al opgepakt kunnen worden door het geven van 
voorlichting. Vrijwilligers moeten immers goed op de hoogte zijn van eventuele risico’s en weten hoe zij 
moeten omgaan met de beschikbare hulp- en beschermingsmiddelen. Daarvoor gaan we eenvoudig 
voorlichtingsmateriaal gebruiken. Vervolgens worden de risico’s besproken. Zo’n bijeenkomst, ook wel een 
“tool box meeting” genoemd, duurt maximaal 10 minuten. Het bestuur van de Voedselbank Spijkenisse 
hecht veel waarde aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en is voornemens om deze manier van 
voorlichting regelmatig in te roosteren. 
Bijeenkomst 
De jaarlijkse “vrijwilligersmaaltijd” in de loods is dit jaar een mooie gelegenheid om alle betrokkenen op 
informele wijze te informeren over deze aanpak. Die bijeenkomst is op 4 juni a.s. en begint om 17.30 uur met 
een inloop. Om 18.00 uur staat het buffet klaar voor een gezamenlijke maaltijd. De bijeenkomst wordt 
afgesloten met de gebruikelijke verkoop en loterij van non-food-artikelen. 
 
Hanns van Kruijl 

  
BudgetMaatjes: Topteam! 
 

Het is druk bij Budgetmaatjes. De afgelopen verslagperiode ontvingen we vijf aanmeldingen van nieuwe 
hulpvragers. Vanuit verschillende organisaties. Allemaal hulpvragers die onze hulp goed kunnen gebruiken. 
Een hele puzzel voor de coördinatoren om ze allemaal te koppelen. In het werkveld werken we nauw samen 
met nog een organisatie welke hulpvragers op financieel gebied ook kan helpen. Helaas zaten zij vol, dus 
daar konden we in deze geen extra handjes van verwachten.  
Maar hoe los je het dan zo goed mogelijk op? Het was bij ons bekend dat er binnenkort een koppeling zou 
worden beëindigd (met een positieve afronding). Maar dat biedt voor dit moment geen oplossing. We zouden 
als coördinatoren ons werk ook slecht hebben gedaan wanneer we zonder problemen dit aantal direct 
hadden kunnen koppelen. 
Bellen, mailen en WhatsApp zijn dan nog je enige hulplijnen. Zo ook deze keer weer. Contact met de 
doorverwijzers leverde al snel wat lucht. Niet bij elke doorverwijzing is direct een koppeling nodig. Een deel 
van het probleem dus opgelost. 
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De beste mogelijkheden kwamen echter vanuit de maatjes. Een aantal van hen gaf aan dat ze gezien de 
situatie wel aan een extra hulpvrager gekoppeld wilden worden. Fijn om met zo’n team samen te werken. 
Probleem dus opgelost. We zitten nu echter wel vol.  
 
Wil je ook onderdeel uitmaken van zo’n topteam bel dan gerust met 06 27146876. 
 
 

Colofon: 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad en Stichting Voedselbank Spijkenisse 
en omstreken.  
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
Kopij inleveren voor 10 juni  2019  

De  Voedselbank wordt gesteund door het Oranje Fonds.  
De stichtingen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en omstreken hebben de ANBI-status 
waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.  

- ING-rekening NL60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 
- Rabobankrekening NL42Rabo0121484912 t.n.v. Voedselbank Spijkenisse eo. 
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Voedselbank aantallen 
 

Hieronder vindt u de aantallen per eind maart 2019 over deelnemers, voedselpakketten, 
gezinssamenstelling en hoe lang huishoudens aangewezen zijn op de Voedselbank. 
Deze informatie komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard ter verantwoording voor 
de verstrekte subsidie. 
Evenals in het vorige kwartaal is er weer een lichte stijging van het aantal gezinnen in Nissewaard, dat is 
aangewezen op de Voedselbank.  
Het bestuur is heel blij met de wekelijkse inzet van alle vrijwilligers in de Voedselbank.  
 
Aantal deelnemers 
 

 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 31-03-2019 

 Het aantal personen in Nissewaard in 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

751 696 736 772 

 Het aantal personen in Nissewaard buiten 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

71 68 73 67 

 Het totaal aantal personen in Nissewaard dat 
een pakket ophaalt 

822 764 809 839 

 Het totaal aantal pakketten in Nissewaard 333 317 334 343 

 Het totaal aantal pakketten wat naar de 
andere gemeenten op de Zuid-Hollandse  
eilanden gaat 

59 57 58 64 

 
 
Gezinssamenstelling van deelnemers uit Nissewaard 

 

 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 31-03-2019 

 Alleenstaanden 121 123 126 126 

 Eenoudergezinnen 134 128 137 139 

 Overige gezinnen 78 66 71 78 

Totalen 333 317 334 343 

% kwartaal -2,3% -4,8% 5,4% 2,7% 

% jaar    0,6% 

 
Gemiddelde gezinsgrootte is 1 tot 2 kinderen per gezin        
 
 
Aantal huishoudens bij de Voedselbank 
 

 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 31-03-2019 

 Korter dan 3 maanden                                                                             24 32 56 60 

 Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

32 16 24 39 

 Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

54 49 37 31 

 Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 71 76 69 63 

 Langer dan 2 jaar 152 144 148 150 

Totalen 333 317 334 343 

% kwartaal -2,3% -4,8% 5,4% 2,7% 

% jaar    0,6% 
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