
1. Visie,  Missie en Strategie van Stichting Non Foodbank 
 

1.1 Visie 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Non Foolbank 
helpt degenen die daar volgens de landelijke vastgestelde normen in aanmerking komen 
door ze te voorzien van goederen uit de Non Foodbank.  We doen dat uitsluitend met 
vrijwilligers Om onze cliënten van voldoende te kunnen voorzien, werken wij samen met 
bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat 
armoede wordt bestreden en het milieu minder wordt belast. 
Wat we waarnemen is een toenemend aantal   dat langdurig in armoede verkeert, waaronder 
veel kinderen. Dit wordt ook bevestigd door onderzoeken van het kenniscentrum van de 
MSV ( Maassluis- Vlaardingen- Schiedam) gemeentes en door landelijke organisaties als het 
CBS. De overheid trekt zich terug, bezuinigt op sociale voorzieningen en laat steeds meer 
over aan niet-overheidsinstanties en vrijwilligers(organisaties). Wij willen enerzijds deze 
mensen hulp bieden, maar anderzijds de overheid blijven aanspreken op haar 
verantwoordelijkheden. 
De stichting heeft als visie dat huishoudens niet geholpen zijn met spullen alleen. Om de 
zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties 
die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Hulp zoals geboden moet immers 
altijd tijdelijk zijn. Er moet aandacht geschonken worden aan de achterliggende 
problematiek. Zo nodig wordt een cliënt doorverwezen naar professionele organisaties zoals 
VraagRaak en Careyn of vrijwilligersorganisaties zoals Stichting BOOM. Uitgangspunt is 
zelfredzaamheid, zelfverantwoordelijkheid en de eigen kracht. Vertegenwoordigers van 
diverse maatschappelijke organisaties zijn mede vanuit deze visie regelmatig aanwezig op 
de locatie van de Non-Foodbank. 
 
De hoofddoelstellingen zijn: 
Het bieden van directe hulp aan huisraad, kleding en speelgoed 
Het voorkomen van verspilling van goed voedsel 
Het voorkomen van verspilling van huisraad, kleding en speelgoed 
 
Een nevendoelstelling is  om sociale uitsluiting zien te voorkomen door actief samenwerking 
te zoeken met andere organisaties, denk daarbij bijvoorbeeld aan sprot en muziek ( 
intermediair fondsen). 
 
1.2 Missie 
De missie van de Stichting Non- Foodbank is om mensen in financiële nood zodanig hulp te 
bieden dat zij op den duur zelfstandig de weg naar een (beter) welzijn kunnen (gaan) vinden 
en volgen. Dit doen zij door gratis verstrekkingen van goederen. De hulp kan worden 
geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van 
schuldsanering.  Afwijking van deze regel is mogelijk, mits onderbouwd (zie Procedure 
intake) De hulp is bedoeld om rust te creëren in de thuissituatie, stress te verminderen, een 
impasse te doorbreken en vult aan waar andere hulpverleningsinstanties geen 
mogelijkheden hebben. 
 
 
 
 



1.3 Strategie 
De strategie is: 

• om laagdrempelig te zijn voor aanvragers, cliënten en hulpverleners 
• een herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor hulpverleners die ons benaderen 
• een verantwoorde intake te doen 
• een verantwoorde evaluatie te doen na maximaal 6 maanden en deze elke 6 

maanden te herhalen 
• actief verwijzen naar voorliggende voorzieningen en doorverwijzen naar 

hulpverlenende instanties 
• het bevorderen van de samenwerking tussen maatschappelijke en hulpverlenende  

instanties  en de Non-Foodbank 
• het organiseren van inloopspreekuren van instantíes uit sectoren die van wezenlijk 

belang zijn voor onze doelgroep zoals maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, 
sociaal domein, jeugdzorg en gezondheidszorg 

• het verstrekken op índicatie van een maatschappelijke instantie van meubels om niet 
• het zonder winstoogmerk tegen een zeer geringe prijs verkopen van tweedehands 

kleding 
• het verzorgen van trainingen voor vrouwen en kinderen onder de naam Plu .Deze 

trainingen passen in het activerende beleid. 
 

De beide stichtingen trachten hun doel te verwezenlijken door: 
• het promoten van de doelstelling van de stichting. Dit gebeurt zowel mondeling als 

via artikelen in de Maassluise Courant de Schakel, de WOS, Maassluis.nu en via 
sociale media (Facebook), via presentaties bij diverse organisaties en via de website 
www.voedselbankmaassluis.nl  

• het samenwerken met sociaal-maatschappelijke organisaties binnen de gemeente 
Maassluis 

• het samenwerken met kerken binnen de gemeente Maassluis 
• het werven van vrijwilligers 
• het werven van fondsen 
• Het inzamelen van gratis ter beschikking gestelde levensmiddelen via alle mogelijke 

kanalen 
• het inzamelen van gratis ter beschikking gesteld speelgoed, kleding, textiel en 

huisraad via alle mogelijke kanalen 
• het werven van bestuursleden  
• het selecteren van bestuursleden op basis van een functieprofiel 
• het noodzakelijke kennisniveau van medewerkers en bestuursleden actueel te 

houden 
• het aanvragen van subsidies 
• het aanbieden van de mogelijkheid aan particulieren, bedrijven en instanties om 

financiële ondersteuning te verlenen in de vorm van giften of donaties 
 
 
Activiteiten tot nu toe 
De Non Foodbank brengt vraag en aanbod bij elkaar. De vraag komt van mensen die van 
zeer weinig geld moeten rondkomen. Het aanbod komt van allerlei bedrijven en particulieren. 
Meestal is er – dankzij onze sponsoren – een  voldoende aanbod van goederen. Uiteraard 



zijn we altijd blij met initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere 
instanties en organisaties om het pakket voor cliënten completer te maken. Om de 
zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties 
die onze cliënten helpen om weer op eigen benen te staan. Hulp van de Non-Foodbank moet 
immers altijd tijdelijk zijn 
 
Cliënten    
De Non Foodbank wil bereiken dat men gezond leeft en zelfredzaam is. Dat men in staat is 
om  zo veel mogelijk mee te doen in onze samenleving. Door organisaties, werkzaam op 
gebied van welzijn en maatschappij, jeugd en gezondheid en schuldhulpverlening de 
mogelijkheid te bieden bij ons zichtbaar aanwezig te zijn, bieden wij de klanten 
laagdrempelige toegang  tools om kennis en vaardigheden te verwerven en wordt de 
mogelijkheid geboden om zelfstandig te kunnen functioneren. 
Uitgangspunten bij de toekenning zijn: 
• Onze hulp is noodhulp en is  een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen 

doen. 
• Soms is het belangrijk, dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij (weer) in 

contact worden gebracht met de professionele hulpverlening. Zij moeten niet voor hoge 
drempels geplaatst worden. We accepteren liever, dat er 
ook cliënten zullen zijn die eigenlijk niet in aanmerking komen dan dat mensen die wel in 
aanmerking komen zich niet durven te melden. 

• Van onze cliënten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het 
vinden van een oplossing voor hun financiële probleem.  
 

Aanmelden 
Inwoners uit Maassluis e.o., die voldoen aan de vastgestelde criteria kunnen in aanmerking 
komen voor ondersteuning door de Non-Foodbank. Om gratis artikelen uit te zoeken is een 
intake bij de het intaketeam van de Voedselbank of doorverwijzing van een hulpverlener 
verplicht 
 

 
 
 
1.1 Investeren in onze toekomst 
Steeds meer gezinnen in Nederland leven op of onder de armoedegrens en voeren 
maandelijks een strijd om rond te kunnen komen. Geld voor speelgoed is er meestal niet. 
Speelgoed is dan misschien geen eerste levensbehoefte, maar het is wel van wezenlijk 
belang voor de totale ontwikkeling van een kind. Denk hierbij aan de sociale en motorische, 
maar ook aan de taal- en intellectuele ontwikkeling. Daarnaast moet ieder kind ook kind 
kunnen zijn en heeft recht om onbezorgd te kunnen spelen! 
 
1.2 Doel 



Het doorgeven van nieuw en goed herbruikbaar tweedehands speelgoed aan kinderen van 
ouders en/of verzorgers die dit zelf (tijdelijk) niet kunnen betalen. Door speelgoed in te 
zamelen en uit te geven, wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd en sociale 
uitsluiting zo veel mogelijk voorkomen. Daarnaast draagt het bij aan de bevordering van de 
zelfredzaamheid en de gezondheid van kinderen en krijgen zij de mogelijkheid om 
onbezorgd te kunnen spelen.  Aan de andere kant maken we mensen bewust van de 
gezinnen die leven op of onder de armoedegrens en de consequenties hiervan. 
Volwassenen kunnen dit overbrengen op hun kinderen zodat zij leren dat niet alles 
vanzelfsprekend is en zij (meer) waardering en respect op kunnen brengen voor kinderen die 
het minder breed hebben. Bewustwording hiervan zorgt ook voor het tegen gaan van de 
wegwerpmaatschappij. 
 
 

2. Huisraadbank 

2.1 Doelstelling 
De huisraadbank wil mensen, die aantoonbaar (tijdelijk) niet meer financieel in staat zijn om 
huisraad te kopen, helpen. Na toegelaten te zijn  hebben de cliënten toegang tot de 
huisraadbank en kunnen daar goed en schoon serviesgoed, bestek, pannen, klein huisraad 
uitzoeken. 
De artikelen kunnen voor een heel klein prijsje gekocht worden. Denk hierbij aan bedragen 
van € 0,25, € 0,50 of €1,- Wanneer de situatie van een klant dermate slecht is dat men zich 
de aanschaf niet kan veroorloven krijgt  men de producten gratis. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan de Voedselbank. Met de opbrengst wordt wekelijks groente ingekocht 
 
. 
 

2.4 Ondersteuning 

De huisraadbank is geheel afhankelijk van de aanlevering via inwoners en bedrijven uit 
Maassluis. Gebruikte onbeschadigde artikelen krijgen een nieuwe kans door het schoon in te 
leveren.  

 

 

 

3.1 Doel en achtergrond 
De kledingbank Maassluis is onderdeel van de Stichting Non-Foodbank Maassluis. Dit is een 
stichting bij notariële akte en is aangemeld bij de Kamer van Koophandel. 

De kledingbank wil mensen, die aantoonbaar (tijdelijk) niet meer financieel in staat zijn om 
kleding of schoenen te kopen, helpen.  
Wij voorzien hen, dankzij geschonken kleding en schoenen, (deels) van een  nieuwe 
garderobe. 



Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden. Als gevolg van 
bijvoorbeeld ziekte, overlijden van de kostwinner, echtscheiding, werkloosheid etc. Kleding is 
een primaire levensbehoefte van de mens. De kledingbank wil inwoners van Maassluis, 
Maasland, Maasdijk en Hoek van Holland hiermee helpen..  
 
De Non-Foodbank  is  in maart 2009 opgericht en is een non-profit organisatie die geheel 
gerund wordt door vrijwilligers. Om deze stichting tot een succes te maken, werken wij nauw 
samen met diverse hulpverleningsinstanties uit Maassluis e.o. 
Ons gebouw is gevestigd aan de P.J. Troelstraweg 6, 3144CX in Maassluis. 

Inwoners uit Maassluis e.o., die voldoen aan de vastgestelde criteria kunnen in aanmerking 
komen voor ondersteuning door de Non-Foodbank, in dit geval de kledingbank.  
Na aangemeld te zijn door een hulpverleningsinstantie hebben onze cliënten toegang tot de 
kledingbank en kunnen daar goede en schone kleding uitzoeken. 
 
De kledingbank is geheel afhankelijk van de aanlevering van kleding via inwoners en 
bedrijven uit Maassluis. Particulieren kunnen gebruikte kleding een nieuwe kans geven door 
het schoon en gewassen in te leveren bij de kledingbank. Herbruikbare en nieuwe kleding, 
schoenen, accessoires, linnengoed en beddengoed, maar ook gordijnen en tafellakens zijn 
van harte welkom. In onze kledingbank is een gevarieerd aanbod nodig om onze klanten te 
voorzien van goede kleding.  
 
De kleding wordt gesorteerd en op kwaliteit bekeken, zodat wij in de kledingbank een leuk 
aanbod hebben van goede kleding voor jong en oud en van  textiel. 
De kledingbank selecteert de aangeboden kleding met zorg. Zij is echter niet 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kleding. Uitgezochte kleding die naderhand stuk 
gaat of na het wassen verkleurt kan niet worden geruild en geeft geen recht op nieuwe 
kleding. 
 
3.2 Aanmelden 
Om gratis kleding uit te zoeken bij de kledingbank is een doorverwijzing van een 
hulpverlener verplicht.. Deze verwijzing kan aangevraagd worden via de 
hulpverleningsinstantie, waar men is ingeschreven. Denk hierbij aan 
gemeentelijke instellingen, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, Centrum Jeugd en 
Gezin en de Voedselbank. 

 
Kleding, zoals die door de kledingbank ter beschikking wordt gesteld, is bedoeld als 
NOODHULP voor mensen, die voor korte of langere tijd, financieel echt niet rond kunnen 
komen. 

. 
Babyspullenbank 

 
4.1 Doelstelling 
De babyspullenbank wil mensen, die aantoonbaar (tijdelijk) niet meer financieel in staat zijn 
om babyartikelen te kopen, helpen. Na toegelaten te zijn  hebben de cliënten toegang tot de 
babyspullenbank en kunnen daar goede en schone artikelen uitzoeken. 
De artikelen kunnen voor een heel klein prijsje gekocht worden. Denk hierbij aan bedragen 
van € 0,25, € 0,50 of €1,- Wanneer de situatie van een cliënt dermate slecht is dat men zich 



de aanschaf niet kan veroorloven krijgt  men de producten gratis. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan de Voedselbank. Met de opbrengst wordt wekelijks groente ingekocht. 
 
 

5. Fietsenproject 
 

5.1 Doelstelling 
De fietsenbank wil mensen, die aantoonbaar (tijdelijk) niet meer financieel in staat zijn om 
fietsen te kopen, helpen. Na toegelaten te zijn  hebben de cliënten toegang tot de 
fietsenbank en kunnen daar een goede fiets uitzoeken. 
De fietsen kunnen voor een heel klein prijsje gekocht worden, te weten de aanschafkosten 
van de materialen nodig om de fiets rijklaar te maken. Wanneer de situatie van een cliënt 
dermate slecht is dat men zich de aanschaf niet kan veroorloven krijgt  men de fiets gratis. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan de Voedselbank. Met de opbrengst wordt wekelijks 
groente en indien nodig materialen om de fiets rijklaar te maken ingekocht. 
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