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1 Inleiding 
ASolutions b.v. stelt de webapplicatie Voedselbank.nu kosteloos ter beschikking aan 
alle voedselbanken in Nederland. Ook de kosten voor de hardware, hosting, backup 
etc. van de webapplicatie komen volledig voor rekening van ASolutions. 
 
In de ‘Hoe te beginnen – Intake’ wordt in het kort beschreven welke functionaliteiten 
tot uw beschikking staan. Voor een uitvoeriger beschrijving wordt verwezen naar de 
handleiding. Op dit moment zijn zowel de handleiding als de online-help nog niet 
beschikbaar.  

1.1 Doel  
De webapplicatie Voedselbank.nu ondersteunt het administratieve proces van uw 
voedselbank.  

1.2 Structuur  
Een voedselbank in voedselbank.nu bestaat uit één of meerdere distributiepunten en 
een distributiepunt bestaat uit één of meerdere uitgiftepunten. Gebruikers kunnen 
rechten krijgen op één of meer distributiepunten met de daarbij behorende 
uitgiftepunten of op specifieke uitgiftepunten. 
 
Een distributiepunt is de plaats waar de voedselpakketten worden samengesteld. Op 
de uitgiftepunten worden intake en herintake gesprekken gevoerd en worden de 
voedselpakketten uitgedeeld. 
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2 Voedselbank.nu 
Uw voedselbank.nu beheerder heeft een account voor u aangemaakt met de rol 
intaker. Als gevolg hiervan heeft u van voedselbank.nu een email ontvangen met 
daarin een gebruikersnaam en een wachtwoord. Dit document geeft een korte 
beschrijving van functionaliteiten die u heeft binnen voedselbank.nu 

2.1 Aanmelden  
U kunt de webapplicatie voedselbank.nu opstarten door in een browser naar de URL 
https://www.voedselbank.nu te gaan. U krijgt dan het onderstaande scherm te zien. 
 

 
 
Voer hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Indien dit de eerste keer is dat u 
zich aanmeldt bij voedselbank.nu, komt u automatisch in het wijzigen wachtwoord 
scherm terecht. U moet nu een eigen wachtwoord opgeven. 
 

 
 

Als u zich juist heeft aangemeld, zult u het scherm Mededelingen te zien krijgen. 
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2.2 Scherm mededelingen 
In het scherm ‘Mededelingen’ worden de mededelingen automatisch verdeeld in drie 
groepen:  

• mededelingen van deze week 
• van vorige week  
• van oudere datum.  

 
De mededelingen van deze week worden automatisch getoond. Mededelingen van 
Vorige week en van Ouder kunt u zien door op de juiste knop aan de linkerkant van 
het scherm te drukken. 
 

 
 
Aan de bovenkant van het scherm vindt u het hoofdmenu met daarin de volgende 
opties: 

• mededeling 
Dit is het startscherm van voedselbank.nu 
 

• intake 
Hiermee kunt u een nieuwe intake registreren 
 

• zoeken 
Bestaande intakes zoeken, wijzigen/herintakes en afdrukken intakes 
 

• rapportages 
Onder rapportages treft u de rapportages: herintakelijst, kinderenlijst, 
productielijst en uitgiftelijst aan 
 

• informatie 
In dit menu vindt u informatie over voedselbank.nu 
 

• vrijwilliger 
Via dit scherm kunt u uw eigen gegevens aanpassen, uw afwezigheid 
invoeren en uw wachtwoord wijzigen 
 

• afmelden 
Hiermee verlaat u voedselbank.nu 
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2.3 Scherm nieuwe intake 
In dit scherm staan aan de linkerkant de knoppen ‘Opslaan, ‘Opslaan en sluiten’ en 
‘Annuleren’. Onder deze knoppen kunnen een aantal links staan naar externe 
websites. De beheerder van uw voedselbank kan deze links aanmaken. 
 

 
 
Daarnaast staat de kolom ‘Checklist’. De Checklist is een hulpmiddel tijdens het 
intakegesprek, zodat de meest belangrijke inkomsten, voorzieningen en uitgaven 
niet per ongeluk worden vergeten. 
  
Het overige deel van het scherm bestaat uit de tabbladen: 

• Persoonsgegevens 
• Kinderen 
• Inkomsten 
• Uitgaven 
• Verwijzer 
• Meer Dan Voedsel Alleen (MDVA) 
• Besluit 

 
In de volgende paragrafen zullen de tabbladen beschreven worden. Velden 
gemarkeerd met een * zijn verplichte velden en moeten ingevuld worden, voordat de 
intake kan worden bewaard. Als de verplichte velden zijn ingevuld, kan op ieder 
moment op de knop ‘Opslaan’ worden gedrukt om ook tussentijds de ingevoerde 
gegevens vast te leggen. 
 
Als u alles heeft ingevoerd of wilt stoppen met een intake, dan kunt u op de knop 
‘Opslaan en sluiten’ drukken. De ingevoerde gegevens worden vastgelegd en het 
invoer scherm wordt afgesloten. 
 
Door op de knop ‘Annuleren’ te drukken, wordt het invoeren beëindigd en zullen de 
aanpassingen na de laatste keer opslaan verloren gaan. 
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2.4 Tabblad Persoonsgegevens 
Hieronder ziet u het tabblad persoonsgegevens 
 

 
 
In dit tabblad vult u de persoonsgegevens in van de aanvrager en de eventuele 
partner.  
 
Let op! 
Wanneer een partner wordt ingevoerd, zal de norm verhoogd worden met het 
partnerbedrag 
 
Een belangrijk onderdeel is de privacy bepaling, waarin u aangeeft dat u de 
aanvrager op de hoogte heeft gebracht dat de ingevoerde gegevens alleen door de 
voedselbank worden gebruikt en niet aan derden zullen worden verstrekt. 
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2.5 Tabblad Kinderen 
In het tabblad kinderen kunt u de kinderen van het huishouden registreren. 
 

 
 
Als u op de knop ‘Toevoegen’ drukt, zal aan de onderkant van het scherm het invoer 
gedeelte actief worden. Als de kindgegevens zijn ingevoerd, drukt u op de knop 
‘Naar overzicht’ om het kind in de lijst met kinderen toe te voegen. 
 
Door een kind in de lijst te selecteren en vervolgens op de knop ‘Wijzigen’  te 
drukken, kunt u in het invoer gedeelte de kindergegevens aanpassen. Druk 
vervolgens ook op de knop ‘Naar overzicht’ om de gewijzigde gegevens in de lijst op 
te nemen.  
 
Het is mogelijk om per kind aan te geven of deze moet meetellen voor de 
uiteindelijke berekening van het normbedrag. 
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2.6 Tabblad Inkomsten 
In het onderstaande scherm dient u alle inkomsten van de aanvrager in te voeren. 
 

 
 
Als u op de knop ‘Toevoegen’ drukt, zal aan de onderkant van het scherm het invoer 
gedeelte actief worden. Als de inkomst is ingevoerd, drukt u op de knop ‘Naar 
overzicht’ om de inkomst in de lijst met inkomsten toe te voegen. 
 
Door een inkomst in de lijst te selecteren en vervolgens op de knop ‘Wijzigen’  te 
drukken, kunt u in het invoer gedeelte de inkomst aanpassen. Druk vervolgens ook 
op de knop ‘Naar overzicht’ om de gewijzigde gegevens in de lijst op te nemen.  
 
Voor de berekening van het norm bedrag, is het noodzakelijk om alle inkomsten om 
te rekenen naar maandbedragen. Door bij de inkomst de periode aan te geven en 
het bedrag, zal automatisch het bedrag per maand worden uitgerekend. 
 
Het is mogelijk om per inkomst aan te geven of deze moet meetellen voor de 
uiteindelijke berekening van het normbedrag. 
 
Wanneer u een soort inkomen invoert, die ook is opgenomen in de Checklist dan 
krijgt de soort inkomen in de Checklist een vinkje. 
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2.7 Tabblad Uitgaven 
In het onderstaande scherm dient u alle uitgaven van de aanvrager in te voeren. 
 

 
 
Als u op de knop ‘Toevoegen’ drukt, zal aan de onderkant van het scherm het invoer 
gedeelte actief worden. Als de uitgave is ingevoerd, drukt u op de knop ‘Naar 
overzicht’ om de uitgave in de lijst met uitgaven toe te voegen. 
 
Door een uitgave in de lijst te selecteren en vervolgens op de knop ‘Wijzigen’  te 
drukken, kunt u in het invoer gedeelte de uitgave aanpassen. Druk vervolgens ook 
op de knop ‘Naar overzicht’ om de gewijzigde gegevens in de lijst op te nemen.  
 
Voor de berekening van het norm bedrag, is het noodzakelijk om alle uitgaven om te 
rekenen naar maandbedragen. Door bij de uitgave de periode aan te geven en het 
bedrag, zal automatisch het bedrag per maand worden uitgerekend. 
 
Het is mogelijk om per uitgave aan te geven of deze moet meetellen voor de 
uiteindelijke berekening van het normbedrag. 
 
Wanneer u een soort uitgave invoert, welke ook is opgenomen in de Checklist dan 
krijgt de soort uitgave in de Checklist een vinkje. 
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2.8 Tabblad Verwijzer 
Wanneer een aanvrager door een instantie naar de voedselbank is verwezen of u 
komt tijdens de intake erachter dat de aanvrager bij bepaalde instanties toeslagen / 
subsidies of hulp kan aanvragen, dan kunt u deze verwijzingen in het onderstaande 
scherm invoeren. 
 

 
 
Wanneer u de aanvrager tijdens een vorige intake naar een instantie heeft verwezen, 
kunt u tijdens de herintake het resultaat van deze verwijzing invoeren.  
 
In een volgende release van voedselbank.nu zal een management rapportage 
aanwezig zijn over de in- en uitstroom van aanvragers. Deze rapportage heeft alleen 
waarde als het tabblad ‘verwijzers’ goed is ingevuld. 
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2.9 Tabblad Meer Dan Voedsel Alleen (MDVA) 
In dit tabblad kunt u onder andere een situatie beschrijving invoeren. In een 
volgende release van voedselbank.nu zal in dit scherm ook de mogelijkheid komen 
om de hoogte van een eventuele schuld in te voeren.  
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2.10 Tabblad Besluit 
In het tabblad Besluit wordt aangegeven of de aanvrager wel of niet een 
voedselpakket krijgt toegewezen op basis van de berekende norm. Bij een positieve 
beslissing moet ook worden vastgelegd voor hoelang de toewijzing geldt. 
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3 Zoeken intake  
Om een bestaande intake op te zoeken kiest u de menuoptie ‘Zoeken’. Hierna 
verschijnt onderstaand scherm. Voor het zoeken moet minimaal één criterium 
ingevuld worden. Na een druk op de knop ‘Zoeken’ worden alle intakes getoond, die 
aan de ingevoerde zoekcriteria voldoen.  
 

 
 
Als het zoeken intakes heeft opgeleverd, kunt u met de muis een intake selecteren 
en vervolgens op de knop ‘Inzien’ drukken. 
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3.1 Scherm inzien intake 
Hieronder ziet u een voorbeeld van het inzien intake scherm.  
 

 
 
Aan de linkerkant staan de knoppen ‘Wijzigen’, ‘Herintake’ en ‘Afdrukken’. Daaronder 
staan de data van de vorige intakes gesorteerd van jong naar oud. Alleen de laatste 
intake kan gewijzigd of verwijderd worden.  

3.2 Herintake 
Op enig moment zal een aanvrager een herintake krijgen en zal moeten worden 
bepaald of de aanvrager nog recht heeft op een voedselpakket. Een herintake kan 
worden aangemaakt door de bestaande intake van de aanvrager op te zoeken en 
vervolgens via het inzien scherm op de knop ‘Herintake’ te drukken. Automatisch zal 
een nieuwe intake worden aangemaakt en zullen de gegevens van de vorige intake 
worden overgenomen. U hoeft op deze manier alleen nog maar de wijzigingen in te 
voeren. 

3.3 Afdrukken intake 
In het inzienscherm van een intake is het mogelijk om de getoonde intake op te 
vragen als PDF bestand. Het PDF bestand kunt u vervolgens opslaan, emailen of 
afdrukken. 
 
 



 
Voedselbank Hoe te beginnen - Intake Versie 1.0 
 

Copyright © ASolutions B.V.   Pagina 14  

4 Rapportages 
Met de menuoptie ‘Rapportages’ opent u het scherm Rapportages. Aan de linkerkant 
van het scherm treft u de verschillende rapportages aan.  
 

 

4.1 Rapportage herintakelijst 
In het onderstaande scherm krijgt u alle aanvragers te zien die in aanmerking komen 
voor een herintake gesprek. 
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4.2 Rapportage kinderenlijst  
Voor speciale gelegenheden is het wenselijk dat voor de geregistreerde kinderen van 
de lopende intakes per leeftijdscategorie een uitdraai gemaakt kan worden. Zie 
hieronder voor een voorbeeld. 
 

 
 

4.3 Rapportage productielijst  
Deze lijst geeft per distributiepunt een overzicht van de aantallen voedselpakketten 
per pakketsoort. 
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4.4 Rapportage uitgiftelijst  
Deze lijst toont per uitgiftepunt de aanvragers waaraan een voedselpakket 
uitgegeven moet worden.  
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5 Vrijwilliger 
Met de menuoptie ‘Vrijwilliger’ verschijnt onderstaand scherm.  
 

 
 
Aan de linkerkant van het scherm staan de knoppen ‘NAW’, ‘Afwezigheid’ en 
‘Wachtwoord’. 

5.1 NAW gegevens 
In het onderstaande scherm kunt u uw eigengegevens wijzigen. 
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5.2 Afwezigheid 
Via het afwezigheidscherm kunt aangeven wanneer u bijvoorbeeld op vakantie bent. 
Aan de module vrijwilliger wordt op dit moment nog gewerkt, maar in een volgende  
release zal via een rapportage inzichtelijk zijn welke vrijwilliger afwezig is. 
 

 

5.3 Wachtwoord 
Met behulp van onderstaand scherm kunt u uw wachtwoord wijzigen. Ter controle 
moet het nieuwe wachtwoord twee keer ingevuld worden. 
 

 



 
Voedselbank Hoe te beginnen - Intake Versie 1.0 
 

Copyright © ASolutions B.V.   Pagina 19  

6 Afmelden 
Via de menuoptie ‘Afmelden’ sluit u de webapplicatie voedselbank.nu af en keert u 
terug naar het aanmeldscherm. 
 
  


