Memo
Aan
Datum
Betreft
Opsteller

:
:
:
:

Bestuur
10 oktober 2019
Rapportage resultaten enquête klanten van de voedselbanken 2019
Werkgroep Onder de Radar/Corné Kwakernaak

Inleiding
Vanuit de werkgroep Onder de Radar is er een onderzoek onder klanten van de voedselbank
gehouden. Klanten zijn dus diegenen die daadwerkelijk een pakket ontvangen. De enquête is
gemaakt in Survey Monkey, maar verstrekt en ingezameld op papier. Deze enquête is bij een
aantal VB gehouden, in de periode juni t/m augustus:
Resultaten
Er zijn in totaal 244 Vragenlijsten ingediend.
• Aalsmeer
: 10
• Amersfoort
: 27
• Boxtel
: 48
• Gooi en omstreken
: 142
• Leiden
: 10
• Noordwijk
: 7

Niet elke respondent heeft alle vragen beantwoord. Dit betekent dat per vraag een
verschillend aantal antwoorden gegeven is.
Samenvatting van de belangrijkste resultaten:
• Bijna 40% van de huidige klanten kent één of meerdere andere personen die wellicht klant
van de voedselbank zouden kunnen worden;
• Schaamte en trots zijn belangrijke redenen om niet naar de voedselbank te gaan;
• 34 % van de klanten kende de voedselbank al, veelal via een ander; bijna tweederde kende
de voedselbank vooraf niet of wist er weinig van;
• Bij de reden om klant te worden van de voedselbank worden schulden en baanverlies het
vaakst genoemd;
• De aanmeldprocedure bij de voedselbank is volgens 86% van de klanten niet moeilijk;
• Uit de toelichting blijkt dat mensen het moeilijk vinden inzage te moeten geven in de
problemen die ze hebben;
• Bijna 60% geeft aan geen drempel ervaren te hebben. Van de 40% die dat wel ervaren
heeft is schaamte verreweg het vaakst genoemd;
• Door klanten genoemde mogelijkheden om meer (mogelijke) klanten te bereiken is extra,
vooral lokaal gerichte, communicatie het meest genoemd; Vooral informatie via/door
gemeente, instanties, buurtvoorzieningen wordt genoemd. Ook social media is meerdere
keren genoemd;
• Veel klanten geven aan dankbaar te zijn voor hetgeen de vrijwilligers voor ze doen.

Hierna zijn per vraag de gegeven antwoorden weergegeven:
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1. Naam van de voedselbank (zie hier boven voor de aantallen)
Aalsmeer
Amersfoort
Boxtel
Gooi en omstreken
Leiden
Noordwijk

•
•
•
•
•
•

: 10
: 27
: 48
: 142
: 10
: 7

2.

Aantal mensen die in aanmerking zouden kunnen komen volgens respondenten:
• 1-5 personen : 66
• 6-10 personen : 8
Tekstueel gegeven antwoorden (letterlijke tekst respondenten):

•

1, al iemand uit soest bij u terecht gekomen. 1. uit baarn

•

4 a5

•

Meerdere ook mensen niet wel een betaalde baan

•

3 á 4 (antwoord 2 keer gegeven)

•

Stuk of 10 á 20

•

Minimaal 4

3

•

10 gezinnen

•

Maar wensen niet te komen

•

2 a 3 personen

•

Min. 1 dame van tachFg en 1 man

•

Paar

•

Best wel veel

•

Best wel wat mensen. Meeste voelen zich "te goed" ervoor

•

3 tot 5 personen

•

ongeveer 20 die ze vermoedt dat die een beroep kunnen doen op de Voedselbank.

•

Meneer kent drie broers van zijn broers die onder bewind staan en een beroep zouden
kunnen doen op de Voedselbank is zijn inschaKng.

•

meneer kent wel mensen, maar kan geen aantallen noemen

3.

4

Gegeven antwoorden bij “Overige” (letterlijke tekst respondenten):

•

Kunnen zelf hun pakket niet ophalen

•

Ze houd het wachten niet vol ivm zware copd

•

Niet terecht

•

Krijgen geen huur subsidi

•

Problemen met woning

•

Komen er net niet voor in aanmerking

•

Staat onder curatele ( kennelijk net genoeg inkomsten om rond te komen)

•

Net 1 á 2 euro te veel inkomen vallen tussen de wal en het schip

•

Ik had zelf deze situaFe in 2014

•

Worden afgewezen bij intake terwijl ze wel extra kosten hebben door ziekte etc.

•

ZiRen net €5,euro boven budget

•

En opFmaal Fjden

•

Net boven budget

•

Ze hebben net te veel om in aanmerking te komen

•

Net boven de grens

•

Denken dat ze er geen recht op hebben

•

Slecht ter been

•

Kent ze niet

•

Dit is dat ik denk voor mensen die niet komen

•

Twijfel
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4.

•

Weinig kennis over hoe je in aanmerking komt, weinig moFvaFe(schaamte) om
daarachter te komen

•

Omdat ze de mensen van de voedselbank niet mogen of mogen komen van hun

•

Bang voor oordelen van andere mensen. Ook zijn mensen vaak verslaafd waardoor ze
de weg naar de Voedselbank überhaupt niet weten te vinden.

•

Mevrouw is Koreaanse en spreekt naast Koreaanse gebrekkig Nederlands. De
taalbarrière speelt ook een rol. Dit verklaart ook haar antwoord dat mensen de
Voedselbank niet kennen. De informaFe in het Nederlands is immers niet te begrijpen
voor deze doelgroep.

•

Veel producten zijn tegen de datum aan. Dat is reden om geen klant te worden. Mensen
vinden dat ze er dan de week niet mee door kunnen komen.

•

Mevrouw geeZ aan dat angst en schaamte een grote rol spelen. Vooral bij de categorie
50 - 70 jarigen

•

Hoewel meneer geen andere mensen kent die mogelijk in aanmerking komen voor de
dienstverlening van de voedselbank, vermoedt hij dat dit samenhangt met schaamte en
trots.

•

Volgens mevrouw zien veel mensen het als een schande om naar de Voedselbank te
gaan.

•

Meneer verteld zelf uit schaamte ook liever niet aan de anderen over de voedselbank

•

Meneer werkte jarenlang als producFemedewerker bij Tata Steel. De afdeling werd in
2012 gesloten. Meneer vervolgens niet meer aan het werk gekomen en zit nu in de
bijstand.

•

Mevrouw ken mensen die qua inkomen net boven het bedrag ziRen dat iemand
maximaal mag hebben om van te leven.
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Gemaakte opmerkingen (letterlijke tekst respondenten):

•

Dat je graFs eten krijgt als het niet zo goed met mensen gaat

•

Ik weet dat de voedselbank hulp biedt aan mensen met weinig inkomen

•

InformaFe gezocht op internet

•

Heb zelf ooit in Amersfoort bij voedselbank vrijwilligerswerk gedaan

•

Jaren geleden had ik gehad via de gemeente

•

Je hoort het via via en het nieuws

•

Via andere

•

Van buren hoorde ik e.e.a. en via tv

•

Heb er zelf vroeger spullen moeten aﬂeveren voor programma steenrijk/ straatarm

•

Dat het er is om mensen te helpen die weinig geld hebben

•

Ik was eerder in Baarn bij de voedselbank

•

Ben blij met voedselbank he helpt wel goed

•

Door mijn ouders

•

Gehoord
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•

Dat je goed een week eten hebt

•

Ik wist wel dat bestond, alleen wanner je er voor in aanmerking komt geen idee.

•

Ik heb 2 -3 geleden ook er voedsel gekregen

•

via de OBIN

•

Heb al eerder gebruik moeten maken

•

Veel van andere mensen gehoort

•

Heb als vrijwilliger gewerkt bij de voedselbank Amsterdam op de administraFe

•

Voor mensen die om wat voor reden dan ook onder een besteedbaar maand geld
komen

•

Eerder geweest

•

Omdat ik in het verre verleden al klant was bij de voedselbank

•

Via Voedselbank Amersfoort

•

Via Via

•

mijn ouders hebben bij de Voedselbank gelopen in utrecht

•

Ik wist dat er een extra hulp was voor mensen met een laag loon

•

Alles

•

Dat het bestond

•

Door buurvrouw

•

Inzameling en verspreiding.

•

Wist van het bestaan.

•

Dat het bestond

•

Via René Froger (TV)

•

Ik had een kennis die al bij de Voedselbank liep. Ik dacht: misschien kom ik ook in
aanmerking en ik heb mij aangemeld.

•

Eerder klant geweest

•

Ik heb het van mijn vrienden gehoord

•

Via media

•

Het bestaan ervan.

•

Via de gemeente

•

Eigen piraten zenden gehad. Veel reclame voor VB gemaakt.
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•

Van bestaan op de hoogte

•

Bestaan + vriend was klant.

•

Wist wel over bestaan, maar kende de criteria niet. Via google uitgezocht.

•

Bestaan v.d. V.B. + Doelstelling

•

Ja, had er al van gehoord maar wist niet dat ik er zelf recht op had

•

Via mijn dochter

•

Dat ze mensen aan eten helpen. En gezelligheid bij het ophalen

•

Via de media

•

Me sFefvader

•

Dit i.v.m. enkele jaren geleden ook Voedselbank gehad.

•

Dat mensen met een laag inkomen recht hebben op de voedselbank (€50,- per
week)

•

Via de Media

•

Werk voor vrijwilligers

•

Weinig

•

Ging vaker met een buurvrouw mee en op school kids wordt er aandacht aan
besteedt

•

Via schuldsanering

•

Dat het bestaat

•

Wel eens van gehoord

•

Hoe het werkt, hoe je je aan moest melden

•

Mevrouw is doorverwezen via Stadsring 51.

•

Mevrouw wist dat het bestond. Mevrouw is vrijwilliger geweest bij Kwintus en wist
vanuit deze rol van het bestaan van de Voedselbank.

•

Mevrouw is via een vriend hier terecht gekomen.

•

DE casemanager van de gemeente Amersfoort heeZ mevrouw verwezen naar de
voedselbank

•

Mevrouw heeZ een ex-schoonmoeder die klant was in het verleden bij de
Voedselbank.

•

Van de acFes bij de supermarkten. En via vrienden.

•

Door mond op mond reclame in aanraking gekomen met de voedselbank
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•

Mevrouw is verwezen naar de Voedselbank door het wijkteam van de gemeente
Amersfoort.

•

Mevrouw is verwezen door de minima coache

•

Meneer was vrijwilliger bij de kledingbank. Dit zit in hetzelfde gebouw als de
voedselbank.

•

Mevrouw wist alleen van het bestaan van de voedselbank en had verder geen kennis
van de dienstverlening.

•

Mevrouw wist van het bestaan van de voedselbank, maar geen details over de
dienstverlening.

•

Mevrouw wist van het bestaan. Via vrienden etc.

•

Meneer wist van bestaan van de voedselbank. Verder Had hij geen kennis van de
aanmeldprocedure en de exacte dienstverlening.

•

Via een kennis kwam meneer te weten over het bestaan van de Voedselbank.

•

Mevrouw is door haar bewindvoerder verwezen

•

Meneer is verwezen door Stadring 51

•

Mevrouw wist al het nodige van de Voedselbank en is doorverwezen door stadsring
51

•

Mevrouw kende de Voedselbank vanuit de plubiciteit. Krant etc. In het verleden is
mevrouw klant geweest en nu sinds 14 weken opnieuw

•

Meneer wist niet van bestaan van de Voedselbank. En dat was het.

•

Mevrouw kende de Voedselbank wel van naam en van de acFes bij supermarkten
etc. Tijdens de intake leerde mevrouw de Voedselbank pas echt kennen

•

Via krant / Internet

•

Mevrouw is begonnen als vrijwilliger in 2006 bij de Voedselbank.
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5.
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6.

Gemaakte opmerkingen (letterlijke tekst respondenten):

•

Ben van mening dat de procedure sneller kan. Het duurt vrij lang

•

Werd voor mij gedaan

•

Ik ben beperkt in Nederlandse taal en ook lichamelijk niet gezond

•

Vond heel erg ik schaamde mij er voor.

•

EmoFoneel qua eisen

•

Schaamte

•

Schaamte duurde ook Fjd

•

De stap maken om mij aan te melden

•

Ik weet niet de manier om hier te komen.

•

Ik ging praten met Annemiek, maar dat duurde heel lang

•

Een beetje, schaamte
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7.

•

Ik woon op een plek waar je iet wamg wonen. Dan ben je wat instanFes betreZ een
nobody. Je bestaat niet. Gem. Weesp hielp niet. Uiteindelijk zelf bij de directeur v.d.
Voedselbank aangeklopt. Toen werd ik pas toegelaten.

•

Schaamte

•

EmoFoneel, wel maar prakFsch niet

•

Rij voor de deur

•

De stap moeilijk, daarna niet meer

•

Het is gewoon een gesprek en de zaken doorspreken

•

Toch schaamte

•

Je moet alles blootgeven

•

Toegeven (schaamte) voedselbank nodig te hebben + eerste paar keren is moeilijk

•

Maar ik heb hulp gehad.

•

Schaamte speelde een rol

•

VB ging niet akkoord met aangeleverde info door de ISD. Info die ik zelf niet had.

•

De aanmelding niet, maar de terugkerende check die elke drie maanden plaats vindt
wel.

•

Mevrouw was bang dat ze niet toegelaten werd. Bang dat mensen haar een aansteller
vonden. bang voor oordelen van mensen.

•

Veel formulieren en het feit dat je ﬁnancieel volledig openheid van zaken moet geven.
Mevrouw kreeg opmerkingen over haar roken. Dit kost geld. Mensen oordelen en dit
kan vernederend overkomen.
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Gemaakte opmerkingen (letterlijke tekst respondenten):

•

Ook schaamte. Schade amandeling na ongeval gestagneerd.

•

Trots

•

Weet ik niet. Regels, alle schuld, moetjes.

•

Schaamte en bureaucraFe

•

Schaamte

•

Schaamte

•

Trots en schaamte

•

Ik schaam me eigen

•

Schaamte

•

Je moet je hand op houden en schaamte

•

Dat het via een hulpverlener moet. Schaamte

•

AlFjd zelfstandig kunnen leven is nu veel beperkte heb daar wel moeite mee

•

Schaamte

•

Schaamte, omdat ik gewoon werk heb
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•

Er zijn alFjd mensen die het slechter hebben dan ik.

•

Ik vond het niets, wilde het zelf oplossen maar dat ging niet

•

Geloof dat er alFjd een drempel is voor de voedselbank omdat je je schaamt en niet
het eigenlijk wilt maar toch moet.

•

Schaamte en trots

•

Ik haalde het niet met eten te weinig geld

•

Schaamte, onwetendheid

•

Schaamte

•

Opnieuw een aanvraag doen terwijl ik er (eerder) uit was

•

Lange Fjd uitgesteld vanwege trots, maar uiteindelijk toch maar aangemeld

•

Schaamte

•

Gêne

•

Sociale fobie

•

Was niet ingelicht door gemeente consulente

•

Onwetendheid. Niet wetende hoe of wat. Geheel nieuwe situaFe in leven

•

In 1 ruimte met andere mensen jezelf blootgeven

•

Probeer alles (nog steeds) zelf op te lossen. Hulp vragen zit niet in de aard.

•

Schaamte

•

Van HBCM Laren aangemeld bij voedselbank

•

Schaamte/ trots

•

Ik weet het niet meer. Vorig jaar was het ongeveer +/_ € 200.00 euro ... of ruimer
denk ik.

•

Schaamte

•

Maar wilde toch eerst zelf proberen

•

Schaamte

•

Schaamte

•

Trots, Schaamte

•

Psychisch .trots, falen.

•

Schaamte

•

Nou ja, een beetje schaamte. Meer verder niet.
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•

Schaamte

•

Schaamte

•

Schaamte

•

Schaamte

•

Principes

•

Trots en angst, voor nog meer beschaamde toestanden met instanFes.

•

Schaamte

•

Ik vind hulp aanvaarden moeilijk. Heel lasFg proces als je niet meer voor jezelf kunt
zorgen.

•

Dat ik me schaam dat ik bij de armen hoor.

•

Schaamte, trots, eigen bedrijf gehad.

•

Eerst zelf proberen, kwam er niet uit. Toe aangemeld.

•

Beetje

•

schaamte, trots

•

Schaamte

•

Mijn trots moest opzij mijn bewindvoerder heeZ mij aangemeld. Nu blij dat ik mag
gaan.

•

Schaamte

•

Heel veel mensen denken negaFef over de voedselbank en hebben vooroordelen
maar daar geef ik niks om

•

Ik was in de veronderstelling dat men alleen in aanmerking kwam, als men een
uitkering krijgt.

•

Schaamte

•

Te trots

•

Omdat ik geen geld had en eten

•

Niet goed wist waar ik moest zijn. Schaamte

•

Schaamte, trots en of ik er wel recht op had

•

Schaamte

•

Zie vorig antwoord. Geen voedselbank geen eten

•

Toch gedaan, maar denk een soort trots
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•

Schaamte, gezichtsverlies

•

Schaamte

•

Schaamte en gevoel te falen

•

Of ik er wel voor in aanmerking kon komen

•

Schaamte

•

Vond mijzelf "niet arm genoeg" terwijl ik uitsluitend geld uit gaf aan eten, verder zo
goed als niet.

•

De opgave

•

Mevrouw heeZ een schuld opgebouwd. Ze voelt zich daar schuldig over.

•

Deze vraag was niet goed uit te leggen aan mevrouw. Ze spreekt namelijk ook geen
Engels.

•

PrakFsch gezien de afstand van de woning naar de Voedselbank. En ook schaamte.

•

In het begin had mevrouw veel schaamte. Daarna werd het minder. Mensen hebben
vaak vooroordelen, waardoor mevrouw niet alFjd vertelt dat ze gebruik maakt van
de Voedselbank.

•

Heel lang te goed gevoeld om te komen. mevrouw had veel schaamte dat ze hier
naar toe moest komen.

•

Zie vorige vraag.

•

Mevrouw had veel schaamte, maar heeZ zich door de situaFe er over heen gezet.

•

Schaamte

•

Mevrouw moest haar angst overwinnen. Dit had te maken met schaamte

•

In het begin had mevrouw schaamte. Daarna niet meer, omdat hulp echt
noodzakelijk was.

•

In het begin had mevrouw wat schaamte. Nu heeZ ,mevrouw geen schaamte meer.

•

In het begin was er schaamte. Inmiddels niet meer. Mevrouw heeZ de hulp hard
nodig en is alFjd blij als het weer woensdag is. dat is haar uitdeelmoment

•

In het begin was er schaamte. Inmiddels niet meer.

•

Meneer is blij met de hulp en kan van de besparing door de hulp van de
Voedselbank andere rekeningen voldoen.

•

Vooral de confrontaFe met de realiteit van zijn situaFe. Achteraf is meneer blij dat
hij dit gedaan heeZ.

•

Mevrouw vond het erg moeilijk om toe te geven dat ze het niet op eigen kracht redt.
Schaamte en trost komen dan om de hoek kijken.
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8. Hoe zouden wij het bij de voedselbank makkelijker kunnen maken om je te melden?
Gemaakte opmerkingen (letterlijke tekst respondenten):

•

Goede tekst ter instap bv: wij mogen het u aanbieden. U komt er voor in
aanmerking.

•

Door samenwerking en hard werken

•

Website met duidelijke criteria (of je wel of niet in aanmerking komt) en inschrijf
mogelijkheid

•

Meer erover hebben als iedereen het nodig heeZ

•

Via radio, tv, mensen informeren dat zo'n mogelijkheid bestaat

•

Meer "reclame"?

•

Ik ben van mening dat het jullie goed oppakken. Voor een eigenwijs persoon als ik
zelf heb jullie ook weten te bereiken

•

Het meer bespreekbaar maken, de schaamte er bij weghalen

•

Meer/ betere voorlichFng

•

Bekendheid aan geven

•

Misschien via hulpinstanFes

•

Gaat goed

•

Misschien een spotje op tv zodat mensen kunnen zien dat ze niet de enige zijn met
problemen

•

Duidelijkere uitleg --> veel regels geen overzicht

•

Dat het centraal geregeld wordt. Bijv. door gemeentehuis

•

Zou het niet weten

•

Dat het voor buitenlanders beter gemeld staat en dan in hun taal en dat mensen
goed weten als je een min. bedrag heb waar jullie toe kunnen

•

Website moet uitgebreider worden

•

Via internet + via kennissen

•

Vind dat het al heel goed en makkelijk gaat

•

Het werd voor me gedaan

•

Volgens mij doen jullie het al behoorlijk op niveau

•

Digitaal aanvraag mogelijk maken
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•

Geen idee

•

Via de gemeente of instanFe

•

Niet, eigen schaamte/ trots van de mens

•

Geen mening

•

Niets voor mij, makkelijk allemaal

•

Jullie doen het al fantasFsch

•

Facebook

•

Geen idee mijne was via bewind

•

Geen aanmerkingen

•

Zou niet weten

•

Minder drukte

•

Online

•

Vind het goed zoals het gaat

•

Iets verzinnen dat het bewindvoering betrokken hoeZ te worden

•

Consulente gemeente moeten uitkeringsgerechFgden beter inlichten

•

Niet is al goed geregeld

•

duidelijk de procedure naar buiten brengen

•

Meer bekendheid geven aan de regels

•

niet algemene regel/ per gezin de situaFe bekijken

•

Niet, loopt goed in Huizen

•

Bereikbaar en de informaFe telefonisch te geven om de stap te maken

•

Informeren aan mij

•

Een app en/of een Facebook pagina

•

Dit is goed

•

Online

•

Bij intake kortere wachKjden, duidelijker maken waar en hoe en bij telefonisch
contact vrijwilligers beter scholen.

•

Budget

•

Bij welzijn is makkelijker
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•

O.K

•

Meer kenbaarheid

•

Niet zoveel omwegen bewandelen

•

Groot verschil bij wie je je meldt

•

Gemeente moet er meer aan doen.

•

Extra publiciteit op posiFeve manier

•

Jullie doen het goed.

•

Misschien meer bekendheid?

•

informaFe

•

Door de schaamte te benoemen, denk ik.

•

Niet vind omwegen

•

Niet alles goed

•

Alles goed

•

Onderzoeken

•

Duidelijker zijn over toelaFngseisen

•

Internet

•

In de weesper nieuws zeRen

•

Inloop spreekuur

•

Het basis bedrag zou wat ruimer mogen. Het leven is duur een marge van +- 25 euro.
Dat je er boven want je redt het niet als je net boven het bedrag komt!

•

Geen idee

•

Misschien via de gemeente en de wijkteams? In mijn geval hebben ze me 3 jr. lang in
de steek gelaten. Ik kreeg zelfs geen thuiszorg, terwijl ik daar wel recht op had. Ze
mogen wel eens alerter worden en minder Wreed.

•

Meer reclame, meer verschillende voeding

•

Nee, zo is goed

•

De gemeente Aalsmeer zou de Voedselbank ook is de folder voor de minima kunnen
noemen, dat die mogelijk er is.

•

ICWA kleding moet ik ook van andere krijgen. B.V. de kerk.

•

Het is makkelijk en alleen je gegevens moeten in orde zijn.
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•

Geen idee

•

Gaat goed

•

Weet niet

•

Is makkelijk

•

Meer social media, communiceren dat het er is en de moeite waard. Je kunt er 4 of 5
dagen mee toe.

•

Meer bekendheid over hoe de aanmelding gaat, daardoor meer toegankelijk en
lagere drempel.

•

Aanmelden via Internet. Mogelijk maken lang niet iedereen heeZ een printer.

•

Geen idee heb mezelf niet aangemeld

•

Dat ze bij de gemeente meer bekendheid geven dat dit mogelijk is

•

Heb geen probleem mee ben dankbaar voor.

•

Geen idee

•

Drempel verlagen

•

Helaas is er geen opFe om het makkelijker te maken. Jullie hebben gewoon info
nodig en de mensen schamen zich vaak en dus ligt het probleem bij de klanten

•

Gaat goed dus houden zo

•

Meer duidelijkheid, wanneer er iemand rechts daar op heeZ.

•

Gewoon zo doorgaan

•

Wellicht via wijkkrant of gemeente.

•

Door vooraf meer duidelijkheid over de criteria te verspreiden.

•

Adverteren

•

Is goed zoals het is

•

Constante uitleg in huis aan huiskrant vAn boxtel

•

Via de gemeente

•

Adverteren

•

ik zou niet weten hoe

•

Mensen van de gemeente die hulp bieden -> mensen doorverwijzen

•

De drempel voor menen verlagen en meer 'reclame' maken bij instanFes

•

Geen idee
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•

Mond op Mond reclame. AdvertenFes

•

denk niet dat het makkelijker kan. Vaak vooral de trots bij mensen

•

Geen idee.

•

Uitstraling en benadering meer op een winkel laten lijken

•

Ik vind dit prima

•

Weet ik niet

•

Geen idee, want ik werd snel op mijn gemak gesteld.

•

Geen idee?

•

Weet niet

•

niets, goed zo

•

Jullie doen alles goed

•

Direct akkoord gaan met info ISD, wat is andere plaatsen veelal wel gebeurd. ( ook
ISD Bollenstreek)

•

Ik zou het niet weten. Ze doen het perfect.

•

Doen wat ze nodig vinden

•

Meer "Reclame"

•

Geen suggesFes.

•

Geen suggesFes.

•

Bekendheid geven aan de dienstverlening van de Voedselbank is goed denkt
mevrouw. De stap voor sommige mensen is gewoon te groot denkt mevrouw.
Misschien een idee om in koﬃehuizen reclame te maken

•

Buiten beschouwing gelaten van de taalbarrière.

•

Aanmelding is goed zoals deze nu is.

•

In winkels adverteren. Adverteren via huis aan huis bladen. Die krijgt iedereen.

•

Proberen de schaamte en trots zoveel mogelijk weg te nemen bij de mensen.

•

De intake heeZ mevrouw als preKg ervaren. De medewerker had geen oordeel en
was open. PosiFef. Een menselijk persoon.

•

geen suggesFes

•

De beeldvorming posiFef maken en houden. Aangeven dat iedereen in de posiFe
kan komen dat je naar de Voedselbank moet.

•

geen suggesFes
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•

Mevrouw heeZ geen verbeterpunten.

•

Geen suggesFes. Ook niet te makkelijk maken om misbruik te voorkomen.

•

Geen suggesFes. Ook niet te makkelijk maken om misbruik te voorkomen

•

Geen suggesFes. Ook niet makkelijk maken om misbruik te voorkomen.

•

Schaamte bij mensen proberen weg te halen.

•

Geen suggesFes

•

bekendheid geven aan website en de rekenhulp van de Voedselbank.

•

Mevrouw heeZ geen suggesFes

•

Meneer geeZ de suggesFes om te adverteren

•

Mevrouw adviseert mensen gewoon te doen en binnen te lopen.

•

Aanmeldprocedure is volgens meer goed genoeg.

•

Voor mevrouw is de huidige aanmeldingsprocedure goed genoeg.

•

Website is vrij helder. Misschien een rekenhulp op de site zodat mensen van te voren
een inschaKng kunnen maken. En dan wel een eenvoudige rekenhulp met duidelijke
instrucFe. Meneer erop geaRendeerd dat er een rekenhulp beschikbaar is op de site.

•

Mevrouw denkt dat de Voedselbank alles goed doet, maar dat het puur te maken
heeZ met de type persoon.

•

Volgens mevrouw moeten potenFële klanten zelf eventuele drempels overwinnen

9. Hoe zouden wij die andere mensen bereiken en motiveren om naar de voedselbank te
komen?
Gemaakte opmerkingen (letterlijke tekst respondenten):

•

Stukje in plaatselijke krant, folder, ﬂyer, gemeentehuis.pit

•

Misschien advertenFe in een huis aan huis blad?

•

Ik denk dat het gemakkelijker zal zijn door de gemeente omdat het veel van mensen
weet

•

InformaFe via schuldhulpverlening of sociale wijkteams van de gemeente

•

Goede info via gemeente of op website van de voedselbank

•

Meer publiekelijk maken

•

Reclame

•

Drempel lager maken
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•

Vooral aangeven dat het geen 'schaamte' hoeZ te zijn om hiervan gebruik te moeten
maken. Het is ﬁjn dat het er is!

•

Open dagen, meer adverteren

•

Promoten

•

Meer reclame maken

•

Social media

•

Facebook pagina misschien dat dat er nog niet is.

•

Door alle instanFes te benaderen

•

Denk bellen of een brief sturen

•

De site op internet uitgebreider maken

•

Dat meer instellingen uitgebreider moeten zijn met info van voedselbank

•

Via mensen die hier al komen

•

Meer reclame erover maken + info delen hoe meer mensen zich kunnen aanmelden

•

Geen idee

•

Via dames die al komen

•

Via via en hulp zoeken

•

Niet, gewoon doorgaan, eigen trots is moeilijk

•

Via social media

•

Praten met hun, meer aandacht geven

•

Facebook

•

Ze hebben het geprobeerd

•

Bij die mensen aanbellen en de regering moet de mensen met een uitkering meer
helpen

•

Coach meenemen

•

Uitnodigingen

•

Open dagen houden

•

Folders bij de gemeente neerleggen

•

Reclame gaan bestellen (zoals twiRer)

•

Facebook?

•

Meer "reclame"
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•

Wijkcentra? WMO?

•

Vragen aan de gemeente hoeveel en wie er in de bijstand ziRen

•

Via versa/ samenwerking Leger des Heils/ inkoophuizen

•

Misschien meer reclame, folders

•

Misschien voor hulp bij schulden betalen

•

Via UWV werkplein, als men WW of ZW aanvraagt gelijk een ﬂyer meegeven of
digitaal de link naar het aanvraag formulier van de voedselbank

•

Reclame

•

Geen idee

•

Meer reclame

•

Sociaal Media

•

Beter kijken hoe hun situaFe is, niet oordelen, geen sneren over schulden aﬂossen
terwijl er geen is etc. etc.

•

Reclame, mond op mond

•

Contact maken met welzijn

•

Tijden meer richFng namiddag.

•

Aantonen mensen zoals jij en ik

•

Via mij

•

Niet, willen niet.

•

Misschien een andere naam

•

bijv. info middag/avonden in buurthuis of scholen

•

Folders met informaFe verspreiden

•

Meer doen vertellen en Facebook

•

Meer reclame, mond op mond, pamﬂeRen

•

Meer reclame bijv. op tv zenders.

•

Regels, duidelijk en openen.

•

Ik ken geen andere mensen!

•

Via mij

•

Reclame

•

Reclame maken

25

•

De schaamte wegnemen

•

Reclame maken

•

gemeente laten helpen mensen door te sturen

•

Social media/ internet

•

LasFg en is nog veel schaamte net als bijschulden

•

Lokaal adverteren/aanspreekpunt.

•

Via via

•

Reclame en instanFes

•

Ik weet het

•

De Voedselbank is een goede instanFe. maar als het moet.

•

U hoeZ niets te doen. Als iemand hulp nodig heeZ moet zij/hij informaFe zoeken =
teveel schaamte denk ik.

•

Via sociale media

•

Dagje mee late draaien, als vrijwilligers om schaamte te over winnen. "dan wordt
het minder erg"

•

Mond op mond reclame. Vertellen watje nodig hebt om klant te worde

•

Krant etc

•

Folder bij FSD, gemeentehuis, huisartsen.

•

Veel reclame maken, folders.

•

Reclame, bekendheid

•

Als je weinig hebt is dit de ideale uitkomst, scheelt enorm qua kosten

•

Misschien de mensen die er gebruik van maken moFveren om bekendheid te laten
maken

•

Zal niet weten

•

Ook geen idee

•

PromoFe

•

Mond op mond reclame, mensen praten er toch wel over

•

Gemeente, maatschappelijk werk

•

Ze moeten ook zelf iets ondernemen

•

Maatschappelijk werk. Flyers

26

•

Reclame maken. Sommigen mensen vinden het voorschut

•

AdvertenFe en of uitleg stukje in de krant, ﬂyer met uitleg voorwaarden e.d.

•

Is drempel verlagend

•

Social media

•

Adverteren, bij het goed etc.

•

Mond op mond reclame door klanten

•

door vriendelijker te zijn

•

Markten, braderie bijv. op de weekmarkt een kraam

•

Reclame maken bij de instanFes waar mensen komen met een laag inkomen

•

Geen idee

•

Mond op Mond reclame. AdvertenFes Supermarkten adverteren

•

Meer 'reclame'

•

Misschien maandelijks in het plaatselijke krant een stukje/advertenFe, waarin het
minimum inkomen staat ofzo.

•

Meer over VoedselBanken en soort gelijke instanFes aan het licht brengen

•

Weet ik niet

•

Via weekkranten

•

Niet, zullen ze zelf moeten doen.

•

Via de gemeente, schuldhulp verlening?

•

Weet niet

•

Wijk aan Wijkblad en Facebook

•

Bij de gemeente meer informaFe geven.

•

Via gemeente berichten

•

Ze moeten zelf weten

•

Geen idee

•

Geen suggesFes

•

Misschien door meer te adverteren.

•

geen suggesFes

•

geen suggesFes
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•

Campagne voeren en richten op wegnemen van schaamte.

•

InzeRen op wegnemen taboes

•

geen suggesFes

•

Meer info over de producten en houdbaarheidsdata. Info geven over de deﬁniFes
die gebruikt worden op producten waarmee de houdbaarheid wordt aangeven.
"tenminste houdbaar tot "of "te gebruiken tot" of "best before"

•

Mevrouw heeZ geen suggesFes

•

Geen suggesFes

•

Geen suggesFes

•

Meneer is hier voor de eerste keer en heeZ zodoende nog geen ideeën.

•

Geen suggesFes

•

mensen uit de schaamte circuit halen. Dit is moeilijk, omdat dit in de mensen zelf zit.
Aldus mevrouw.

•

Sociale Media inzeRen

•

Meneer adviseert reclame te maken vanuit de gemeente Amersfoort

•

Mevrouw heeZ geen suggesFes

•

Meneer heeZ geen suggesFes

•

Mevrouw heeZ geen suggesFes.

•

Mond op mond reclame is daarvoor het beste middel volgens meneer. Zeker gezien
hun schaamte.

•

Mevrouw heeZ geen suggesFes

•

Vaak komen mensen al in contact met de Voedselbank via andere verwante
organisaFes zoals wijkteams etc. En ﬂyeren is laagdrempelig. Mensen hoeven niet op
internet hiervoor.

•

Collecte lopen voor de Voedselbank. Reclame maken bij aanverwante organisaFes.
Bijv: Kledingbank.

•

Mensen willen niet zeggen dat ze gebruik maken van de Voedselbank. Schaamte en
taboe spelen een grote rol.

•

Meer reclame maken middel ﬂyers en onder de mensen komen.

10. Heeft u nog andere ideeën of overige opmerkingen?
Gemaakte opmerkingen (letterlijke tekst respondenten):
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•

6. goed geholpen door lokaal team, ivm welke gegevens zij nodig hebben. Heel
ﬁjn mee te mogen doen. Vooral vers groente/fruit/vlees en broodbeleg. Bouwt
lichaam op. Suikersappen en snoep weer niet. Ik zie veel mensen met letsel of zijn
door ziekte/stress. De openheid en enthousiaste benadering helpt willen
aannemen en Vooral genieten thuis. (het mag). Een pluim voor u medewerkers!!
Special even xxxx, waard als medewerker over haar klankjes. De dames zijn
geweldig. Retourboer heeZ ﬁjne spullen over huis aankleden, met name
keukenspulletjes. Bijv: servies, glazen. Voor kinderen: boekjes knuﬀeltjes. Een
folder, verwijzing naar hen kan ook wonderen doen. met een tekst. U maar het
weer ﬁjn. Maak het gezellig, uw kind is er blij mee. Een mooi boekje, een kadootje
voor een ander. Opmerking: een billen spulletje is zo geweldig erbij te voegen,
deze zijn duur soms, maar sFmuleert goed. Douche en verzorging. Klasse.

•

Veel mensen kennen de Voedselbank. Echter de kledingbank is helemaal niet of
amper bekend onder de mensen. Beter informeren door hulpverleners. Die weten
vaak zelf de weg niet.

•

We bedanken de voedselbank heel erg omdat het alFjd mensen met te weinig
inkomen helpt

•

Er wordt nog steeds veel voedsel door winkeliers vernieFgd. Hier zouden
bedrijfsleven en gemeentes betere richtlijnen voor moeten krijgen om dit te
regelen.

•

Nee, dank je wel voor het vragen

•

Wij zijn ontzeRend blij met de voedselbank en met alle geweldige mensen die dit
mogelijk maken! Dank je wel!! Jullie zijn toppers

•

Wat moet iemand die alFjd in dezelfde situaFe blijZ doen als de voedselbank stop.
Want dat blijZ niet alFjd.

•

Ik ben blij met de pakkeRen en de vrijwilligers

•

Voedselbank Soest is geweldig! Je wordt goed opgevangen en er is echte interesse.
Gevoel voor schaamte nemen ze heel snel bij je weg.

•

Bij jullie gaat goed.

•

De vrijwilligers van de voedselbank laten zien dat je ook gewoon een mens bent.
Alle lof voor hen.

•

Nee, opmerking wel geen fruit invriezen en goed kijken naar de datum, soms over
datum.

•

Genoeg ideeën maar daar moet ook geld voor zijn. Vind ook dat er meer
gecommuniceerd moet worden met andere voedselbanken hoe hun te werk gaan.

•

Nee. Ik vind dat ik alFjd goed wordt geholpen + vriendelijke mensen

•

Misschien is het een idee om mensen dat voedsel hier halen een keer per jaar
langs gaan bij bedrijven om verhaal te doen en hulp te regelen voor meer
sponsoren.
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•

Ik ben erg gelukkig met jullie bestaan. Beetje dubbel

•

Facebook berichten over giZen sneller op Facebook zeRen

•

Geen opmerking. Mensen moeten hulp zoeken en niet voor schamen. Ik weet hoe
je voel de eerste keer dat ik hier binnen stapte.

•

De voedselbank laag drempeliger maken door bij de meenemer thuis te komen, dat
jullie ook kunnen concluderen hoe 'erg' het is. Ook al heeZ diegene een paar euro
meer dan de norm. Succes bedankt voor alles!

•

Ga zo door, ben dankbaar voor alles

•

Bedankt.

•

Antwoord vraag 6: Nee, Was juist erg dankbaar

•

Het is ziet er alsof je ergens zich bevindt dat echt strenge regels heeZ bijv.
verplichten om af te melden. het kan ook van jullie kant opgelost worden.

•

Nee zijn zeer tevreden

•

Vind de vrijwilligers van deze locaFe ( Van ghentlaan 47) ontzeRend vriendelijk!
Ben super blij dat de voedselbank er is. Mooi iniFaFef! <3

•

6. Ik had hulp

•

5. Overlijden partner (gehalveerd inkomen) 7. Enigszins trots Aanbod is
overvloedig voor 1 persoon. Wel erg blij mee.

•

Ben blij met de hulp. Soms zijn de producten een beetje te veel overdatum.

•

Meer privacy, niet alle mensen met elkaar vergelijken. Per situaFe bekijken.

•

De bereidwilligheid / De eerlijkheid / Oprechtheid van beiden kanten!! In take
gespreken heel belangrijk.

•

Als hier boven bij ALLE BEDRIJVEN die te maken krijgen met WANBETALERS. Zodat
er vanuit kan worden gegaan dat ze moeite hebben met rekeningen betalen. Deze
mensen een Fp doorgeven of de link.

•

Ja, dat ik vooral praten met Annemiek, het duurde erg lang wanneer ik aan de
beurt was. Ze praat 1 uur of zelfs nog langer met de mensen die voor mij waren. Ik
was er 1 uur en werd 3 uur geholpen, waren 2 mensen voor mij.

•

Meer halal vlees, suiker en vis en ook zonnebloem oil.

•

Wat mij steeds treZ is dat er veel onwetendheid is bij de vrijwilligers. Ze hebben
een denigrerende houding en bij aanspreken daarop is het excuus dat het
vrijwilligerswerk is. Daardoor schrikken mensen en laten het er bij ziRen

•

Ik werk ook bij de Voedselbank.
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•

Ik had nooit gedacht hier gebruik van te hoeven maken. Heb ook een Fjdje zelf
geprobeerd/ aangemodderd maar heb met mijn coach besloten toch de aanvraag
te doen. Ik ben heel blij met de voedselbank. Ik eet nu heel gevarieerd en creaFef!
Top! En de diverse verrassinkjes (theater, circus) zijn de kers op de taart!
Geweldig! <3

•

5. Uitkering 10. Ik ben dankbaar dat de Voedselbank bestaat.

•

Evt. enquête mee naar huis geven zodat er meer rust/ Fjd is om deze vraag goed te
beantwoorden. CreaFeve mensen kunnen goede ideeën bedenken. (Fjd)

•

6. Achteraf niet - de drempel over was lasFger 10. Ik zou graag willen zwemmen
in Weesp, maar ik heb er geen geld om dit te bekosFgen. Misschien als idee.

•

6. Onze bewindvoerder heeZ dit voor ons gedaan. 10. Wij zijn erg blij met de
voedselbank

•

Aanpassing antwoord vraag 5: Ik heb weinig inkomen i.p.v. Ik heb wel werk, maar
weinig inkomen.

•

Ja, het zou ﬁjn zijn als we een apart hoekje in de kerk zouden kunnen krijgen dat
we kunnen ziRen. gelukkig mag ik eerder naar binnen, maar er zijn meer mensen
die gezellig een praatje willen maken en willen vooral in de wintermaanden.

•

De Vrijwilligers bij Voedselbank een pluim gegeven. het zijn echt lieve mensen die
ons van eten voorzien.

•

Vaker acFes bij supermarkt voor spullen en bekendheid. Sinds januari gaat het
pakket achteruit. AH wilt proef afprijzen gaat ten koste van ons.

•

Nogmaals, meer andere voeding

•

Meer frisdrank en brood

•

Nee

•

Ik vind het erg genoeg dat ik van de Voedselbank moet eten. Als jullie € 50, euro
per week alles moet doen. oke dan niet. Dan val ik nog meer af, is dat jullie
bedoeling. Oke, dan maar jezus Suicide club. MoFveren dat luk niet. Ik heb niet
eens geld om ondergoed te kopen. Dag vakanFe geld, ik kan er niks van doen.

•

Ik moest mijn gegevens bij elkaar zeRen, en het ging prima. Nee, ik ben blij dat de
Voedselbank er is en dat ik gebruik kan maken lang leven de Voedselbank.

•

Flyeren, naambekendheid Schaam je niet.

•

Is tevreden, is blij dat het er is.

•

Contact met vrijwilligers heel preKg, warm.

•

Producten beter checken of schimmelen/ houdbaarheid. Mensen met lichamelijke
klachten helpen. Alleenstaande ouderen en/of alleenstaande ouders met meerdere
kinderen bezorgservice aanbieden. Vele tassen op de ﬁets is niet voor iedereen te
doen. Collega's vriendelijk om 15:00u maar ook om 18:00u
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•

Vind jammer dat ik maar 1 x in de 3 weken kan komen van wegen mijn werk.
Verder geen op of aanmerkingen.

•

Ik ben ontzeRend dankbaar voor het geen wat ik krijg, maar zou zelf graag zien dat
er meer drinken of melk in de pakkeRen zou ziRen. Eten in overvloed maar drinken
erg weinig.

•

Ze doen het goed, ben tevreden.

•

Antwoord 6: Nee, een vriendin nam me mee om dat ik slecht horend ben en via de
telefoon is moeilijk voor mij.

•

Nee, het is prima zo

•

Doe zo verder

•

Heb hulp van instanFes gekregen. Top, dat Voedselbank bestaat.

•

Ik ben blij dat ik er heb mogen komen

•

Ik ben enorm tevreden.

•

Ik werd vriendelijk begeleid. Ik denk dat er toch een 'taboe' op rust, behalve de
media zou ik ook niet weten wat daaraan te doen is. Bedankt voor alle hulp!

•

Het is allemaal goed geregeld. Toppie!

•

Ga zo door.

•

Antwoord vraag 6: Want heb ik niet zelf gedaan Vriendelijker zijn, dingen privé
houden, niet alles openbaar delen waar iedereen bij is

•

Neehoor, blijf een dankbaar en tevreden mensen :)

•

Ideeën genoeg, maar of ze haalbaar zijn is de vraag.

•

Moeilijk ivm bevooroordeling bijv.: Grote auto, toch geen voedselbank nodig? Tip:
sneller hulp laten toegeven om zo sneller bij voedselbank (c.q. gemeente) in zicht
te komen. En gemeente wat makkelijker maken om door gestuurd te worden.

•

Heel ﬁjn dat het er is.

•

Alleen weduwe

•

Geen, prima geregeld

•

Een super team. Ik ben er heel erg blij mee en wordt fantasFsch opgevangen. Mijn
dank hiervoor.

•

SFckers, van potjes halen. Bij ontdooien ruik je bederf.

•

Helemaal ﬁjn & Super dat dit mogelijk is.
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•

Meneer is 20 en heeZ auFsme. Dit maakt dat hij snel onrusFg wordt en het voor
hem moeilijk is om een plek in de samenleving te vinden. Ook Fjdens zijn begeleid
wonen heeZ hij dingen gedaan die niet door de beugel konden. Hierdoor is hij nu
zoekende en hoopt op een geschikte woonplek.

•

Mevrouw bestelde veel via internet maar betaalde niet. Daarnaast heeZ mevrouw
5 kinderen. haar man heeZ een Wajong-uitkering van een angststoornis. hij durZ
niet naar buiten. Mevrouw solliciteert naar schoonmaakwerk, maar heeZ
momenteel geen werk. Het gezin moet daarvoor leven van de uitkering van haar
man en dat is veel te weinig.

•

Mevrouw had een schuld bij de belasFngdienst. Deze schuld werd verrekend door
de belasFngdienst met de huur en zorgtoeslag. Mevrouw is hierdoor haar vast
lasten niet meer opbrengen. Mevrouw werkt als woonbegeleider op een groep bij
Kwintus. Het ﬁnancieel met de billen bloot gaan was erg vervelend, maar geeZ
ook inzicht in de ﬁnanciële situaFe. Vrijwilligers zijn aardig en de ontvangst is
goed.

•

Mevrouw is gevlucht uit Noord-Korea, omdat zij vervolgd werd vanwege haar
geloof als christen. Mevrouw is in eerste instanFe naar China gevlucht, maar daar
kun je ook geen christen zijn. Mevrouw heeZ inmiddels een verblijfvergunning en
woont zeven jaar in Nederland. Mevrouw geeZ aan dat het geld dat ze kreeg van
het COA (centraal opvang Asielzoekers) te weinig is om van te leven.

•

Mevrouw heeZ in het verleden uitgaven gedaan die niet verantwoord waren. De
ontvangst door de vrijwilligers was preKg. Vriendelijke mensen en gul wat betreZ
de uitgave van het eten.

Mevrouw heeZ alFjd gewerkt in respecFevelijk de horeca en daarna als vrachtwagen en
buschauﬀeur. Door ernsFge rugklachten is mevrouw helaas niet meer in staat om te
werken. Mevrouw is goed opgevangen. Mevrouw vond het preKg dat ze gelijk
boodschappen mee kreeg en een lijstje met daarop de gegevens die nodig zijn voor de
intake. Mevrouw is tevreden over de vrijwilligers en de bejegening.
Voor mevrouw is niet alFjd helemaal duidelijk waar ze recht op heeZ. dat geeZ een
ongemakkelijk gevoel.
Mevrouw heeZ een Wia uitkering en is teruggegaan hierin. Partner heeZ bijstand.
Mevrouw heeZ een psychische klanten. Mevrouw zou graag zien dat er uitgedeeld wordt
waar ze recht op heeZ. Mevrouw voelt zich nu vaak opgelaten.
Mevrouw is ernsFg slechtziend geworden op haar 12e levensjaar. Er bestaat twijfel over
de kwaliteit van vleeswaren. het zou ontdooid zijn geweest en weer worden ingevroren. Dit
hoort mevrouw terug in haar omgeving.
Mevrouw heeZ geïnvesteerd in bepaalde systemen voor banken, maar dit nooit op de
markt kunnen brengen. Volgens mevrouw waren de banken bevreesd dat dergelijke
systemen veel werkgelegenheid zouden kosten. Mevrouw heeZ uiteindelijk geen winst uit
kunnen halen. Ze kwaliﬁceert zichzelf als een klokkenluiden c.q. disrupter.
De medewerkers van de Voedselbank zijn heel vriendelijk en behulpzaam. dat vindt meneer
preKg.
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Ik heb wel werk, maar weinig inkomen. Mevrouw is ontvoerd geweest door haar ex, en
achtergelaten met schulden. Werken zit er niet meer in door traumaFsche ervaringen
Mevrouw vindt de medewerkers van de Voedselbank vriendelijk en behulpzaam. Ze is heel
posiFef over de aanmeldprocedure
Meneer heeZ ook een canabis-verslaving. Meneer is gevoelig voor mateloosheid. Er zit
geen rem op. Meneer is hierdoor in het verleden verslaafd geweest aan meerder dingen.
InformaFe was duidelijk. De noodzaak maakte dat er geen drempel was.
Geen opmerkingen
Mevrouw had een eigen bedrijf waarbij het ging om het importeren van paarden. Helaas
kreeg mevrouw een hersenbloeding en had mevrouw zich niet verzekerd tegen
arbeidsongeschiktheid. Hierdoor is het korte termijngeheugen ernsFg beschadigd en haar
armfuncFe niet meer intact. mevrouw heeZ de ontvangst als zeer hartelijk ervaren.
Mevrouw is verwezen en geholpen bij de aanmelding door stadsring 51. De
dienstverlening is goed volgens mevrouw. Ze is hier pas twee x geweest. Boeken die kunnen
worden geleend vind mevrouw heel ﬁjn.
Mevrouw heeZ Fjdens haar jeugd schulden opgebouwd. Inmiddels wel werk als
schoonmaker. En haar man als loodgieter. De budgetbeheerder van mevrouw heeZ
geholpen met het aanleveren van gegevens. Mevrouw is erg tevreden. Ze vindt de
medewerkers van de voedselbank ook heel vriendelijk.
Meneer werkte bij een taxibedrijf als chauﬀeur en dit bedrijf ging failliet. Het bedrijf werd
overgenomen, maar het contract van meneer werd niet verlengd. Meneer is nu zeven
maanden zonder werk en het blijkt lasFg om een nieuwe baan als chauﬀeur te vinden. De
partner van meneer heeZ allen een WAO uitkering, en kan niet meer inkomen genereren.
Meneer is tevreden over de dienstverlening.
Meneer is op zijn 20e ernsFg gewond geraakt ten gevolge van een botsing met een auto
tegen een boom in een straatrace. Ten gevolge hiervan is meer arbeidsongeschikt geraakt.
De bewindvoerder heeZ geholpen bij de aanmelding. De Klantmanager van de gemeente
Amersfoort zou kunnen wijzen op de dienstverlening van de Voedselbank en de bredere
dienstverlening.
Mevrouw haar kinderen gingen het huis uit en deze droegen voorheen ook bij aan het
gezinsinkomen. Mevrouw is 5 jaar geleden afgekeurd vanwege rugklachten en hoofdpijn.
Mevrouw heeZ een wia en uitkering met aanvulling vanuit de bijstand.
Meneer was orderpicker bij Van Gent en Loos en is door reorganisaFe zijn baan verloren en
uiteindelijk in de bijstand beland
Mevrouw is Tevreden over de Voedselbank behalve dat sommige producten wel erg op de
datum ziRen
Gewoon zorgen dat je de juiste papieren mee hebt en dan is het eenvoudig. Meneer zou
graag wat meer alledaagse producten zien in de pakkeRen als kaas
Er was geen drempel voor mij. Niemand komt voor zijn zweetvoeten bij de Voedselbank.
Dus geen schaamte. Mevrouw heeZ ook een zeer lange zoon en maakt extra kosten voor
kleding etc. Wel een nieuwe baan in vooruitzicht als maatschappelijke werker. Mevrouw
heeZ geen andere ideeën. Ze omschrijZ de dienstverlening van de Voedselbank als goed.
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Meneer vond het niet moeilijk, maar vond het wel lasFg om ﬁnancieel helemaal met de
billen bloot te moeten. Het nummertjes systeem vind meneer zeer posiFef. De rij is veel
korter en er is geen gedrang meer etc. ook posiFeve geluiden van andere klanten hoort
meneer.
Mevrouw vond de mensen en de intaker heel aardig. Mevrouw is vooral ontzeRend blij
met de Voedselbank.
Baanverlies: van zowel partner van de klant als de klant zelf. Door oudere leeZijd kwam
klant niet meer aan het werk. Klant werd snel geholpen. De mensen die werken bij de
Voedselbank zijn vriendelijk. Goede en duidelijk regels.
Reden van schaamte op de ﬂyer al wegnemen. Termijn dienstverlening VoedselBanken
gelijk trekken met termijn schuldhulpverlening. Maatwerk moet uitgangspunt blijven.

