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Hoofdstuk 1, MEDEDELINGEN 
Het scherm Mededelingen is het startscherm van Voedselbank.nu. Hier vind je het Rooster van de intakes en 

herindicaties. Dit rooster geeft aan welke intakers er waar dienst hebben. 
 

Onder het rooster van de intakers vind je ook het rooster van de administratieve beheerders. Hierin kun je 

zien welke beheerder er in een bepaalde week dienst heeft. De dienstdoende beheerder verwerkt de 

wijzigingen die de uitdeelpunten of de intakers aangeven in het systeem. 
 

 

Het is mogelijk om in de toekomst dit scherm met andere mededelingen uit te breiden. 
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Hoofdstuk 2, INTAKE 
Om een nieuw dossier aan te maken gaan we naar het Intakescherm. In dit hoofdstuk vind je de tabbladen: 

 

 Persoonsgegevens 

 Kinderen 

 Huisdieren 

 Inkomsten 

 Uitgaven 

 Verwijzer 

 Communicatie 

 Meer Dan Voedsel Alleen (MDVA) 

 Besluit 
 

Daarnaast vind je in dit document nog de volgende kopjes: 
 

 Wat je verder moet weten (hoe gebruiken we het veld Toelichting besluit) 

 Wat te doen bij (boven norm, geen papieren bij herindicatie en niet verschijnen bij 

herindicatie) 
 

Blad 1: PERSOONSGEGEVENS 

Vertel de cliënt dat de gegevens die wij invoeren in een bestand komen te staan. Dit zijn voor ons vertrouwelijke 

gegevens en deze worden niet doorgespeeld naar andere instanties. Daarna bij Privacy vinkje aanklikken. 

N.B. Het vakje “Toestemming verstrekking kinderen aan Stichting Jarige Job” staat automatisch aangevinkt. Je 

kunt de cliënt over de bedoeling van Jarige Job vertellen. 

Vul in: 
 

Achternaam: Vul de achternaam volledig in. 
 

Voornamen: Zet hier niet de hele voornaam neer, maar alleen de voorletters. Gebruik altijd hoofdletters 

en zet na elke letter een punt. Bijv: J.H. 
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Voorvoegsel: Vul deze volledig in met kleine letters. Bijv: van der, van de, ter, de, van etc. 
 

Geslacht: Gebruik hiervoor altijd het rolmenu. 
 

Geboortedatum: Als volgt invullen: dd-mm-jjjj 
 

Straatnaam: Volledig invullen. Bijvoorbeeld: Van der Stadtstraat 
 

Huisnummer: Alleen cijfers invullen. 
 

Toevoeging: Invullen zoals op papieren aangegeven. Dit kunnen zowel hoofdletters, kleine letters, romeinse 

cijfers etc. zijn. 
 

Postcode: bestaat altijd uit vier cijfers en aangesloten twee hoofdletters. Bijv: 1509GD 
 

Plaats: Voor de eerste letter een hoofdletter gebruiken en aansluitend kleine letters. Bijv. Zaandam. 
 

Burgelijke staat: Gebruik hiervoor altijd het rolmenu 
 

 

 

Partnergegevens 
Gebruik hiervoor dezelfde techniek als voor de persoonsgegevens. Als er geen partner is, vul hier dan ook niets 

in. 
 

 

 

Contact 
Telefoonnummer: Als volgt: 075-1111111 (bestaat altijd uit 10 cijfers) 

Mobiel: 06-11111111 (bestaat altijd uit 10 cijfers) 

Email: vbz-adm6@hotmail.nl 
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Blad 2: KINDEREN 

Voeg de voornamen van alle thuiswonende kinderen in. 
 

Gebruik voor het invullen van kinderen de tab Toevoegen en vul in: 
 

Naam: De volledige voornamen van het kind. Begin elke nieuwe naam met een hoofdletter gevolgd door kleine 

letters. Bijv: Marie José 
 

Geslacht: Gebruik hiervoor het rolmenu. 
 

Geboortedatum: Als bij persoonsgegevens van blad 1, dd-mm-jjjj 
 

Meetellen in norm: Gebruik hiervoor het rolmenu. Ook thuiswonende studerende kinderen tellen wij mee in 

de norm, omdat zij meestal gewoon thuis eten (maar: zij betalen geen kostgeld en hun uitgaven en inkomen 

(studiefinanciering) tellen we niet mee). Verder zetten we ook ‘nee’ als er kinderen uit huis geplaatst zijn. 

Wanneer er sprake is van co-ouderschap tellen we de kinderen voor de helft mee. 
 

Bij co-ouderschap tellen we deze kinderen voor 50% mee in de norm (gebruik rolmenu). 
 

Met een druk op de knop “opslaan” staat het opgevoerde kind in het blad. Elk 

volgende kind wordt op dezelfde manier toegevoegd. 

 
 

Verandert er iets in de situatie dan kan je met de knop Wijzigen veranderingen aanbrengen.  

Met de knop verwijderen verdwijnt het kind van het blad. 
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Blad 3: INKOMSTEN 

Links op het scherm staat een checklist. Dit is een hulpmiddel dat langsgelopen kan worden. 
 

 

Vul op dit scherm alle inkomsten van de cliënt apart in. Hiervoor gebruik je de knop toevoegen. Kies 

vervolgens één van de opties uit het rolmenu. 
 

 

Kies je voor “overige inkomsten” vul dan bij opmerkingen in om wat voor inkomsten het gaat. Vermeldt elk 

inkomen apart, dit kan door steeds opnieuw de tab toevoegen te gebruiken. 
 

Let op: 
 

 Inkomsten kunnen per 4 weken of per maand uitbetaald worden. 

 Kinderalimentatie is altijd netto. 

 Ouderalimentatie is altijd bruto. Er moet een netto bedrag worden ingevuld. Als cliënt nog ander 

inkomen heeft is dit ongeveer 2/3 deel van het bruto bedrag. Als hij/zij geen ander inkomen heeft 

kan het bruto bedrag worden verminderd met 20%. 

 Van inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan 

het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt standaard een bedrag van € 200,- per 

maand gerekend, ongeachte of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende 

verdienende ouder, broer / zus of meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een 

bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald door de intaker, maar zal 

minimaal € 200,- per persoon per maand bedragen. 
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Wanneer er beslag gelegd is op bijvoorbeeld de zorg- (of huur-)toeslag, voer die dan wel op en zet het op nul. 

Zet dan in het vak opmerkingen: Beslag. 
 

Als cliënten in budgetbeheer zitten, hoef je alleen maar het weekbedrag in te vullen. Het is van belang dat je een 

overzicht van het budgetbeheer inziet, met name om te checken of er niet gespaard wordt, waardoor er extra 

leefgeld uitgekeerd wordt. 
 

 Je kunt bij het invoeren van inkomsten ook weekgeld invullen. Het systeem vult dan het 

maandbedrag in. 
 

 

De volgende inkomsten worden niet meegerekend: 

Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en kleine 

inkomsten uit hobby. 

Vakantietoeslag. 

Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje. 

Persoonsgebonden budget (PGB). 

Studiefinanciering inwonende kinderen. 

Kinderbijslag hoeft niet te worden opgegeven. Deze laatste inkomsten zijn doeluitkeringen. Het betekent wel dat 

bij de uitgaven geen posten hiervoor (zoals school, sport, reiskosten) mogen worden opgevoerd. Uitzonderingen 

hierop worden alleen toegekend als hier een goede reden voor is. Dit is ter beoordeling van de intakers. Dit moet 

wel vermeld worden in MDVA. 
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Blad 4: UITGAVEN 

Vul alle uitgaven van de cliënt hier apart in. Dat geldt ook voor de schulden. Gebruik hiervoor de knop 

toevoegen. Met het rolmenu maak je een keuze. 
 

 

 
Let op dat je elke schuld apart opvoert. 

Hierbij zet je in het opmerkingenveld wat de 

schuld betreft en het restant van de 

betreffende schuld. We vullen hier alleen in 

wat daadwerkelijk wordt betaald. Dit moet 

op de bankafschriften te zien zijn. 

 

 
Met wijzigen en verwijderen kun je bij herindicatie uitgaven aanpassen of weghalen. 

 

De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: 
 

 Huur. De werkelijke kosten. 

 Rente en aflossing hypotheek; conform de bankafschriften. 

 Belastingen Waterschap (voor zover die daadwerkelijk worden betaald). 

 Energie en water; conform de bankafschriften. Bedenk dat de rekening voor water meestal per kwartaal 

wordt berekend door PWN. Net als op het vorige blad “Inkomsten” kun je dit ook hier door het systeem laten 

berekenen. 

 Premies 

o Zorgverzekering (basis en aanvullend). Voor al deze premies geldt: conform de 

bankafschriften en de werkelijke total kosten tot een maximum van :zie toekenningscriteria . 

o Overige verzekeringen (zoals: aansprakelijkheids-, inboedel- en uitvaartzerzekering). Let 

erop dat het altijd om reële bedragen gaat. Bijvoorbeeld: als een cliënt € 20,-- opgeeft voor een 

WA verzekering dan is er iets mis. 
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 Alleen medicijnen op recept die niet vergoed worden, mogen als kostenpost worden 

opgevoerd, dus geen zelfmedicatie of huisapotheek. 

 Persoonlijke verzorging: zie toekenningscriteria.  

 Vervoerskosten” : zie toekenningscriteria. 

 In principe nemen we geen autokosten mee in de uitgaven. Afwijkend van de criteria van VB- 

Nederland maakt VB-Zaanstreek de volgende uitzonderdingen hierop: 

- Woon-werkverkeer, in dat geval maandelijks niet meer dan € 0,25 per gemaakte km. 

- Medische noodzaak, in dat geval maandelijks niet meer dan € 40,00 (incl verzekering, 

onderhoud en benzine) 

 Telefoon, TV en Internet (: zie toekenningscriteria.). 

 Gebruik je in het rolmenu “overige uitgaven”, dan moet dit gespecificeerd worden. 
 

Blad 5: VERWIJZER 

Vraag bij de intake altijd of de cliënt door een instantie is verwezen naar de Voedselbank. Het is voor de 

voedselbank handig om contactpersonen te kunnen benaderen. Indien hier sprake van is dan voer je de gegevens 

als volgt op: 
 

Gebruik de knop toevoegen en het rolmenu om de verwijzende instantie te selecteren. 
 

Staat de verwijzende instantie er niet bij kies dan voor overig. Vul achter het veld Contactpersoon naam en 

verwijzende instantie in. 
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Adviseer je tijdens het (her)intakegesprek voor hulp naar een andere instantie voer dat dan ook in op dit blad. 

Vul die gegevens in, waarover je beschikt en gebruik daarvoor dezelfde methode als het opvoeren van een 

verwijzende instantie. 
 

 

Blad 6: COMMUNICATIE 

Dit scherm is bedoeld om brieven of andere documenten die van belang zijn voor de cliënt in te plaatsen. 

Medewerkers die cliënten nabellen over probleemsituaties kunnen documenten in dit scherm zetten. 
 

Verder kan het voorkomen dat we geen tekst meer kunnen plaatsen in het tabblad MDVA (zie ook hierna). In 

dat geval kan een deel van de geschiedenis uit MDVA worden opgeslagen in een Word- document en kan dit 

document vervolgens hier in Communicatie geplaatst worden. 
 

Andere medewerkers als intakers of telefoondienst, mogen de documenten alleen inzien. 
 

Met de knop toevoegen bestand zet je documenten die van belang zijn in het dossier. Met de knop inzien 

kunnen de bestanden die in dit blad staan worden geopend. 
 

Met de knoppen wijzigen en verwijderen kan de cliëntencoördinator documenten veranderen of 

weghalen. 
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Blad 7: MDVA (MEER DAN VOEDSEL ALLEEN) 

Geef hier in het kort de situatie en de prognose aan. Het uitgangspunt voor de voedselbank is dat er ook 

daadwerkelijk wordt gewerkt aan een verbetering van de situatie van de cliënt. Dus zo mogelijk een plan van 

aanpak aangeven. 
 

In onderstaande velden geef je aan of het voedselpakket thuis bezorgd moet worden en of er schulden zijn. 

Voor beide velden gebruik je het rolmenu. Bezorgen van het voedselpakket kan alleen als daar een zeer 

dringende reden voor is. 
 

 

Als er schulden worden gemeld in het uitgavenscherm, dan moet ook hier de hoogte van alle schulden bij elkaar 

opgeteld worden vermeld. Ook hiervoor gebruik je het rolmenu. 
 

 

In het opmerkingen veld vermeld je die zaken die voor collega’s ook van belang zijn om te weten. Hierbij 

vermeld je altijd de datum van de aantekening en de namen van de (her)intakers. 
 

 

Notabene: 

In het tekstveld van MDVA kan een redelijke hoeveelheid informatie geschreven worden, maar op een gegeven 

moment verschijnt de tekst: “Opmerking kan maximaal 4000 karakters bevatten.” Het veld is vol. In dat geval moet 

een deel van de geschiedenis (middels de functies knippen en plakken) in een Word-document opgeslagen 

worden. IN MDVA schrijven we dan: “Voor de geschiedenis van (bv.) 2013-2015: zie tabblad Communicatie”. 

Op het tabblad Communicatie voegen we het Word-bestand in middels de knop “toevoegen”. 
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Op het tabblad Communicatie zien we dan: 

 
 
 

Blad 8: BESLUIT 

Het systeem geeft aan hoeveel geld er beschikbaar is. Dit moet onder het normbedrag liggen. Als er een kleine 

overschrijding is, kunnen de intakers beslissen of hiervan afgeweken wordt. Dit moet dan wel in MDVA 

gemotiveerd worden. 
 

Vervolgens vul je de startdatum uitgifte in. Deze is bij ons altijd gelijk aan de datum van (her)intake. Daarna 

het aantal maanden (minimaal 1 maand). Voor het selecteren van het pakketsoort en het uitgiftepunt 

gebruiken we het rolmenu. De toekenning is als volgt: 

A-pakket is bestemd voor 1, 2 personen 

B-pakket is bestemd voor 3, 4 en5 personen 

C-pakket voor gezinnen met 6 en meer personen. 

(N.B.1.  voor elke pakketsoort  is er ook de variant “geen varkensvlees”) 

(N.B.2. kinderen die voor 50% meetellen in de norm, tellen wel voor 100% meetellen in de grootte van het pakket. 
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Daarna geef je het uitgiftepunt aan: 
 

 

 
Betreft het een intakegesprek met een nieuwe cliënt dan zet je in het veld “Bericht voor uitgifte” : Nieuwe cliënt. Het 

uitdeelpunt krijgt op die manier te zien dat het een nieuwe cliënt betreft. Zij kunnen dan navragen hoeveel 

brood een cliënt nodig heeft en dit door het ICT team in het dossier laten verwerken. 
 

 

Wanneer – bij herindicatie - een cliënt boven de norm komt en er een “ontvoedselbank”periode wordt afgesproken, dan bij 

“Bericht voor uitgifte” ook graag aangeven “laatste pakket op datum dd-mm-jjjj”. Zo weet het uitdeelpunt dat er een 

einddatum is voor deze cliënt. We hanteren de regel dat iemand nor 4 keer een pakket mag ophalen alshij/zij dit 

wil. 
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Voor het veld “Datum stopzetting” wordt de datum altijd op drie jaar na het (Her-)intakegesprek gezet. Als een cliënt 

langer dan 3 jaar cliënt is, dan is het aan de herintakers om een besluit te nemen om het pakket al dan niet te 

verlengen. Bij verlenging altijd de reden goed aangeven in MDVA. De datum voor stopzetting blijft steeds: 3 

jaar na het her-intakegesprek. 
 

Reden stopzetting: daarvoor gebruik je het rolmenu. Bij verlening van een pakket zal dit zijn “Einde pakket”. 

(Bij stopzetting gebruik je de daarvoor in aanmerking komende reden – zie hierna). 

 

 
 

 

 
De status zet je met het rolmenu op Actief 

 

 

N.B.: de mogelijkheden “pending” en “afgewezen” worden niet door ons gebruikt . 
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Gebruik veld “Bericht voor uitgifte” 

Bij het selecteren van cliënten voor een herindicatie zet de planner altijd de geplande herindicatie in het veld 

“Bericht voor uitgifte”. Bij de herindicatie halen de (her)intakers dit bericht altijd weg. Ook van cliënten die 

afbericht hebben gegeven of die niet zijn geweest. De intaker laat in dat geval een bericht achter in MDVA en 

meldt het in zijn rapportage aan de cliënten coördinator. 
 

 

Andere berichten die in “Bericht voor uitgifte” staan vermeld (bv.” Babytasje” – of “Sintkado”) laten we ongemoeid. 

Degene die deze mededeling heeft geplaats zal deze ook zelf weer weghalen als een actie voorbij is. 
 

Boven de norm 

Als bij herindicatie blijkt dat de cliënt boven de norm is dan gaan we meestal “ontvoedselbanken”. Dat 

vullen we als volgt in. 
 

Toegekend: Ja 
 

Aantal maanden: 1 – Maar let op bij (komende) feestdagen (Kerstmis, Pasen); dan mag pakket verlengd 

worden tot na deze feestdagen. Dus niet stoppen per 15 dec. maar verlengen tot 31 dec. 
 

Startdatum uitgifte, Pakketsoort en Uitgiftepunt vullen we gewoon in. 

Bij bericht voor uitgifte vullen we achter het aantal broden toe: laatste pakket op dd-mm-jjjj. Bij 
toelichting afwijking vullen we de 1e Intake-datum in. 

Datum stopzetting zetten we op de zaterdag na het verstrekken van het laatste voedselpakket. De status blijft op 

Actief staan. En we zetten even een berichtje in MDVA. Klantencoördinator zorgt ervoor dat na de laatste 

pakketverstrekking het pakket op stopgezet wordt. 
 

Reden stopzetting: Boven norm selecteren. Melden in de eindrapportage van de herindicaties. 
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Geen papieren mee bij herindicatie 

Cliënten die geen papieren hebben opgestuurd worden op stop gezet. Zij moeten dan een afspraak maken bij 

het telefoonteam om een her-intake te krijgen op de eerst beschikbare dinsdag. 

Ook in dat geval voeren wij een herindicatie in en maken wij een aantekening in het dossier. Zoek hiervoor 

het dossier van betreffende cliënt op. Druk op de knop inzien en in het volgend veld op de knop Herintake. 
 

 

Toegekend: Ja 

Aantal maanden: 1 

Startdatum uitgifte, Pakketsoort en Uitgiftepunt vullen we gewoon in. Haal 

bij “Bericht voor uitgifte” de datum van herindicatie weg. 
 

Zet bij datum stopzetting de datum van herindicatie. 

Zet de status op Stop. 

Zet bij reden stopzetting: Niet op herindicatie verschenen (geen papieren her staat niet in het rolmenu). 
 

Meld het in de rapportage van de herindicaties. 
 

Niet op herindicatie telefonisch te bereiken. 

Ook in dit geval voeren wij een “herindicatie” uit en maken wij een aantekening in het dossier.  

De cliënt moet dan het telefoonteam bellen om een afspraak te maken voor een her-intakegesprek op de eerst 

beschikbare dinsdag. 
 

Zoek het dossier van betreffende cliënt op. Druk op de knop inzien en in het volgend veld op de knop 

Herintake. Verder zoals bij “Geen papieren her”. 

Zet een aantekening in MDVA. 

Haal bij toelichting afwijking besluit de datum van herindicatie weg. 

Zet bij reden stopzetting: Niet op herindicatie verschenen. 

Meld het in de rapportage van de herindicaties. 

 

 
En dan ook nog dit: 

Wat te doen als een cliënt wel te bereiken is maar niet weet hoe de papieren op te sturen. 
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In dit geval bekijken we de situatie per geval. We kunnen dan uitleg geven hoe te handelen en het pakket naar 
onze bevinding met 3 maanden verlengen. Sonja roept deze cliënt op korte termijn op voor een nieuwe 

herintake.  

 

 

Wat te doen als cliënt afbelt voor een geplande herindicatie? 

a. In het geval dat cliënt met het Telefoonteam (TT) gebeld heeft – dan wordt dit door het TT gemeld 

aan onze planner (Sonja) en aan de intakers-van-dienst. Sonja zet dit in het dossier; plant de cliënt 

opnieuw in en zet de nieuwe datum in “Bericht voor uitgifte”. 

b. In het geval dat de cliënt telefonisch niet bereikbaar is zie boven. 

 

 
 

c. Sonja krijgt dus bericht Het is dan aan Sonja om een nieuwe datum te bepalen en die dan weer in 

“Bericht voor uitgifte” te zetten. 
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Hoofdstuk 3, ZOEK 
Om een bestaande intake op te zoeken kies je voor de menuoptie “zoek”. Hierna verschijnt onderstaand 

scherm. Voor het zoeken moet minimaal één van de criteria als Kaartnummer, Achternaam of Geboortedatum 

worden ingevuld. Na een druk op de knop “zoeken”worden alle intakes getoond, die aan de ingevoerde 

zoekcriteria voldoen. Voor een achternaam zijn twee karakters al voldoende. 
 

 

Als het zoeken intakes heeft opgeleverd, kun je met de muis de betreffende intake selecteren en vervolgens 

op de knop “inzien” drukken. 
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Het aanbrengen van een wijziging 

Wil je alleen een wijziging aanbrengen dan kan dat met de knop Wijzigen aan de linkerkant van het scherm. 

 
 

De Herindicatie 

Wanneer er een herindicatie moet plaatsvinden gebruik de knop Herintake. Vervolgens krijg je onderstaand 

scherm te zien en druk je nogmaals op Herintake. Er zal dan automatisch een nieuwe intake worden 

aangemaakt en zullen de gegevens van de vorige intake worden overgenomen. 
 

 

Met de knop wijzigen kun je de ingevulde gegevens van eerdere intake/herindicaties naar de nieuwe situatie 

van de cliënt aanpassen. Met de knop toevoegen kun je nieuwe gegevens opvoeren en met de knop 

verwijderen haal je gegevens die niet meer van toepassing zijn weg. 
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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, e-mailen of afdrukken.
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