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Doelstelling
Onze doelstelling is om wekelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen die op of onder
het bestaansminimum leven. Op die manier leveren we een bijdrage aan de vermindering
van (verborgen) armoede en aan de verspilling van levensmiddelen. We streven ernaar om
mensen in een financiële crisis met een voedselpakket te hulp te schieten en ze tegelijkertijd
te begeleiden en ondersteunen naar verbetering van hun situatie.
Het bevorderen van de (financiële) redzaamheid van de cliënten in samenwerking met de
hulpverleningsinstanties
Beleidsplan Stichting Voedselbank Maassluis
De Voedselbank maakt voedselpakketten voor huishoudens die onvoldoende geld
overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. We verstrekken uitsluitend gratis
voedsel dat door bedrijven en particulieren gedoneerd wordt. Wij proberen voor een goed en
verantwoord voedselpakket te zorgen, waarbij zoveel mogelijk gezond voedsel verstrekt
wordt volgens een eerlijke verdeling. Het is ons beleid de verspilling van voedsel tegen te
gaan door overschotten in te zamelen, waarbij we ons neutraal en onafhankelijk opstellen.

Iedereen die hulp nodig heeft en aan de gestelde landelijke eisen voldoet komt in
aanmerking.
De voedselverstrekking geschiedt uitsluitend aan bij onze stichting aangesloten klanten. Het
verkrijgen van een voedselpakket is van tijdelijke aard en moet gezien worden als een
overbrugging. Wij hanteren hierbij de door Voedselbanken Nederland vastgestelde financiële
criteria. Wij zijn een sociale, klantgerichte organisatie, die een constructieve en
resultaatgerichte samenwerking nastreeft. Daarbij verrichten al onze medewerkers onbetaald
en vrijwillig hun werkzaamheden. We zijn transparant in onze verantwoording. We houden
inzamelacties o.a. bij kerken en supermarkten, waarbij de burgersamenleving gestimuleerd
wordt ons de helpende hand te reiken.
Ons beleid is er eveneens op gericht om cliënten ( actief) door te verwijzen naar
hulpverlenende instanties. Samenwerken met ketenpartners op sociaal- maatschappelijk
terrein en op het terrein van schuldhulpverlening staat hoog in het vaandel en wordt daar
waar mogelijk gezocht en gepromoot. Vertegenwoordigers nemen deel aan diverse
overlegstructuren o.a. door de gemeente aangestuurd.
Het organiseren van inloopspreekuren van instantíes uit sectoren die van wezenlijk belang
zijn voor onze doelgroep zoals maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, afdeling sociale
zaken en jeugdzorg. In 2019 maakt een integrale aanpak in de vorm van een cursus
empowerment onderdeel van ons beleid.
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Beloningsbeleid
Binnen de Stichting Voedselbank Maassluis ontvangt geen enkele medewerker een beloning
voor zijn of haar werkzaamheden. Voor alle medewerkers zijn de activiteiten een vorm van
vrijwilligerswerk. Alle donaties komen rechtstreeks ten goede aan de Stichting Voedselbank
Maassluis.

