BELEIDSPLAN GROENTE & FRUITBRIGADE
Augustus 2018 – Augustus 2019
1. Probleemstelling & Doel
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen de
armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Het is voor voedselbanken een uitdaging
om de ca. 35.000 pakketten die wekelijks aan klanten worden uitgereikt, zo gezond en gevarieerd
mogelijk samen te stellen. Stichting Groente & Fruit voor Voedselbanken is opgericht om
voedselbankklanten (NB: voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland) te voorzien in
hun behoefte aan groente en fruit. Daartoe is in samenwerking met bedrijven uit het Westland in
Poeldijk een verzamel- en distributiepunt opgezet: De Groente & Fruitbrigade. Bedrijven kunnen hier
producten aanbieden die prima geschikt zijn voor menselijke consumptie, maar niet aan reguliere
afnemers kunnen worden geleverd. Het gaat om producten met een afwijkende vorm of formaat,
een kleurverschil of ze zijn licht beschadigd. Deze producten worden geselecteerd en daarna voor
verzending gereed gemaakt voor de Distributiecentra van Voedselbanken Nederland. Met deze
werkwijze wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan vermindering van voedselverspilling en
voedselbankklanten de kans te geven gezonder te eten.
2. Randvoorwaarden











Opbouwen van duurzame, lange termijn samenwerking met telers, telersverenigingen,
coöperaties en AGF handelaren
Zorgen voor constante afname (zodat teler/handelaar daarop kan rekenen)
Benadrukken dat producten niet door voedselbanken worden verkocht
Duidelijke uitleg wat de fiscale voordelen zijn van donatie
Beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde vrijwilligers
Effectieve logistieke samenwerking met Leveranciers en Distributiecentra van
Voedselbanken Nederland
Zorgen voor financiële middelen ten behoeve van opstart en structurele dekking van
jaarlijkse exploitatiekosten
Zoveel mogelijk CO2 neutraal opereren
Opereren op basis van de geldende normen op het gebied van voedselveiligheid
Bescherming van vrijwilligers en milieu

3. Missie
Meer groente en fruit voor voedselbankklanten en het tegengaan van voedselverspilling.
4. Visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen
de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Gezond eten van verse en pure
producten zoals groente en fruit is vaak lastig, vooral voor mensen die weinig geld hebben. De
Groente & Fruitbrigade helpt voedselbankklanten gezonder te eten door groente en fruit te leveren
aan voedselbanken (voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland). Zo zorgen we er voor
dat voedselbankklanten gezonder kunnen eten, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu
minder wordt belast.
5. Kernwaarden
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De Groente- & Fruitbrigade hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor haar handelen:
 We werken uitsluitend met vrijwilligers
 We verstrekken groente en fruit dat door anderen gedoneerd wordt
 We verstrekken uitsluitend gratis groente en fruit
 We verdelen groente en fruit zo eerlijk mogelijk
 Wij voldoen aan alle geldende voedselveiligheidsnormen
 We proberen het milieu zo min mogelijk te belasten (zoveel mogelijk CO2 neutraal)
 We zijn neutraal en onafhankelijk
 We zijn transparant in onze verantwoording
6. Doelstellingen
Alle klanten van Voedselbanken Nederland op termijn wekelijks voorzien van groente en fruit 
 output per week: ca.35.000 kg
 totaal volume op jaarbasis ca. 2000 ton
Bij realisatie van deze doelstellingen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan vermindering van
voedselverspilling.
7. Organisatie
De activiteiten van de Groente & Fruitbrigade vallen onder ‘Stichting Groente & Fruit voor
Voedselbanken’. Voor samenstelling van het bestuur zie www.groentefruitbrigade.nl
De operationele uitvoering is in handen van een team coördinatoren. Het team is verantwoordelijk
voor alle dagelijkse activiteiten, zoals logistiek, planning van medewerkers, uitvoering van Kwaliteiten Veiligheidsbeleid, administratie en rapportage.
De volgende functies worden onderscheiden:
 Dagcoördinator (en op termijn evt. een Algemeen coördinator)
 HR-coördinator
 medewerker logistiek en planning
 sorteerder/inpakker
 chauffeur
 financieel administratief medewerker
 PR en communicatiecoördinator
 PR en communicatiemedewerker
Principes
 We werken uitsluitend met vrijwilligers
 Onkosten worden vergoed
 Creëren van een vast, hecht team
 Vrijwilligers worden getraind
 Vrijwillig is niet vrijblijvend
Voor alle functies wordt gestreefd naar tenminste dubbele bezetting. Voor de functie van
inpakker/sorteerder is op termijn een bezetting van tenminste 20 vrijwilligers noodzakelijk.
8. Kwaliteitsbeleid
De Groente & Fruitbrigade werkt op basis van een eigen ‘Handboek Voedselveiligheid’, alsmede
Infoblad 76 van de NVWA. De Groente & Fruitbrigade wordt aangemeld bij een geaccrediteerd
inspectiebedrijf, dat tenminste 1x per jaar inspectie zal uitvoeren.
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Het ‘Handboek Voedselveiligheid’ beschrijft onder meer de volgende onderwerpen:
• Inrichting voedselveiligheid in de organisatie
• Inrichting pand
• Kwaliteitsbeheer, waaronder koelketenbewaking
• Persoonlijke hygiëne
• Schoonmaak
• Plaagdierenbestrijding
• Recall
•Registraties en instructies
9. Financiën
Het bestuur van de stichting ziet erop toe dat een deugdelijke administratie wordt opgezet en
bijgehouden, die actueel inzicht biedt in de inkomsten en uitgaven van de organisatie en in de
voortgang van het project. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur de
balans en de staat van baten en lasten van de stichting op. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan
het kalenderjaar. De jaarrekening zal door een accountantskantoor worden gecontroleerd. Voor deze
activiteit worden door dit bedrijf geen kosten in rekening gebracht.
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