
Beste teamleidsters, 

Met ingang van nu willen we het mogelijk maken dat de teamleidsters in het systeem van de 

Voedselbank kunnen kijken. 

Op die manier kan een ieder voor haar eigen uitdeelpunt de lijsten raadplegen en ook via de 

zoek functie naar het besluit kijken wat bij een cliënt behoort. 

Tevens kan een teamleidster via de mededelingen zien wanneer er een her-intake sessie is 

gepland in haar uitdeelpunt. 

Bijgevoegd vindt u een handleiding om in te loggen in het programma Voedselbank.nu.  We 

nodigen U graag uit ermee aan de slag te gaan.  

En laat ons weten of U hiermee kunt (en wilt) werken: djhnijland@planet.nl , 

giselahoeve@gmail.com 

 

HANDLEIDING.  

1.      Voedselbank.nu 

Uw voedselbank.nu beheerder heeft een account voor u aangemaakt met de rol "inzage". Als 

gevolg hiervan zult u van voedselbank.nu een email ontvangen met daarin een 

gebruikersnaam (= uw email-adres)  en een wachtwoord. Dit document geeft een korte 

beschrijving van de mogelijkheden die u heeft binnen voedselbank.nu  

2.      Aanmelden 

U kunt het programma voedselbank.nu opstarten door in te loggen op: 

https://www.voedselbank.nu . U krijgt dan het onderstaande scherm te zien. 
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Voer hier uw e-mailadres (= 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. 

 

  

    3.     Scherm mededelingen: 

Hierin vindt U: 

•          mededelingen voor de komende weken 

•          planning gespreken het-intake op de verschillende uitdeelpunten 

•          planning gesprekken in de Vuister 

 

            •          de personen-van-dienst voor administratie en back-up 

http://voedselbank.nu/


 

 

 

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

opties: 

•          rapportages 

Onder rapportages treft u de rapportage uitgiftelijst aan  

 

•          informatie 

In dit menu vindt u informatie over voedselbank.nu 

 

•          vrijwilliger 

Via dit scherm kunt u uw eigen gegevens aanpassen, en uw wachtwoord wijzigen 

 

•          afmelden 

Hiermee verlaat u voedselbank.nu 
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     4.    Rapportage uitgiftelijst 

Deze lijst toont per uitgiftepunt de aanvragers waaraan een voedselpakket uitgegeven moet 

worden. 

 

Met de knop “Genereer” kan de lijst worden opgeroepen Lay-out 1 is de lijst met de adres-

gegevens; Lay-out 3 is de lijst zoals deze wordt gebruikt tijdens het uitdelen. 

Er zijn totaal 7 soorten Lay-outs.  

Via het tabblad “Zoek” kan per cliënt het tabblad besluit worden opgeroepen.      

Dit kan gebeuren door ofwel het “Kaartnummer”  in te voeren of via “Achternaam”, waarbij 

drie karakters al voldoende zijn om te zoeken.  

 

 

 

 

 



Het systeem laat de gevonden cliënt zien klik onderaan het scherm op “inzien” 

 

 
 

Vervolgens zie u van die cliënt het blad besluit. 

 

 

Januari 2016.  

 


