
 

 

 

Informatie t.b.v. de maatschappelijke organisaties voor het  

AANMELDEN van klanten bij de Stichting Voedselbank Delft  

Geachte hulpverlener, 
 

De landelijke Vereniging van Voedselbanken in Nederland, waarbij wij zijn aangesloten, 
hanteert m.i.v. 1 januari 2023 verruimde criteria voor klanten die voor een voedselpakket in 
aanmerking willen komen. Onderstaand hebben wij onze werkwijze in verband met 
aanmeldingen van klanten nog eens samengevat.  
 
De hulp van Voedselbank Delft is bedoeld om personen/gezinnen tijdelijk een steuntje in de 
rug te geven voor de periode dat hun financiële problemen nog niet zijn opgelost. Het is dan 
ook de bedoeling dat wordt aangegeven hoelang hulp naar verwachting noodzakelijk is. Er 
moet immers naar gestreefd worden dat op korte termijn een oplossing voor de 
noodsituatie komt. 
  
Allereerst verzoeken wij U het aanmeldingsformulier (zie onze website 
www.voedselbankdelft.nl) zo volledig mogelijk ingevuld met de gevraagde bijlagen aan uw 
cliënt mee te geven of naar ons e-mailadres te sturen. In principe accepteren wij een door 
uw organisatie aangemelde klant voor de periode die U nodig acht om een oplossing aan te 
dragen. Indien gewenst kan eventuele nadere informatie per e-mail worden gevraagd c.q. 
worden verstrekt. 
Elke drie maanden verzoeken wij de klanten de volgende gegevens in te leveren: 
 

- kopie van de laatste loon- en/of uitkeringsspecificatie(s) 
- kopieën van alle bankafschriften van de laatste drie maanden óf,  
- indien sprake is van budgetbeheer, kopieën van de overzichten van de budgetbeheerder van  

de laatste drie maanden. 
 
Indien bij acute noodsituaties de gevraagde gegevens niet onmiddellijk beschikbaar zijn dan 
zijn wij bereid om op uw aangeven de betrokkene als klant voor de aangevraagde periode te 
accepteren. 
 
De normbedragen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen, na aftrek van de 
noodzakelijke vaste lasten, zoals huur, gas/water/licht, verzekeringen en actuele 
schuldbetalingen, wat overblijft voor voedsel, kleding en persoonlijke verzorging zijn als 
volgt:  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Basisbedrag per huishouden: € 190,-. 
Voor elke persoon in het huishouden komt daar € 110,- bij.  

  
Enkele reken voorbeelden:  
 
Toelatingsnorm (in euro’s per maand) Per 1.1.2023 

1-persoon € 300(190+110) 

2 volwassenen € 410 (190+2*110) 

1 volwassene en 1 kind € 350 (190+2*110) 

1 volwassene en 2 kinderen € 450 (190+3*110) 

2 volwassenen en 2 kinderen € 550 (190+4*110) 

1 volwassene en 3 kinderen € 550 (190+4*110) 

etc.  

 
Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. De grootte van het 
voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.   

  
Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt dat bedragen die betrekking hebben op een kortere 
of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.   Wekelijkse bedragen x 4,3333   
4-wekelijkse bedragen x 1,0833,  Kwartaalbedragen / 3,   Jaarbedragen / 12.  
Vervolgens toetsen onze adviseurs aan de hand van bovengenoemde criteria periodiek of hulp in de 
vorm van het verstrekken van een voedselpakket (nog steeds) noodzakelijk is. 
 
De ervaring leert dat bij klanten, die voor een voedselpakket in aanmerking komen, hun uitkering 
en/of toeslagen, waarop zij recht hebben (nog) niet in orde zijn, dan wel dat hun schulden zodanig 
uit de hand zijn gelopen dat van een noodsituatie sprake is. In dat geval helpen onze adviseurs de 
klanten door hen aan te moedigen om hulp te zoeken bij de relevante instanties. 

 
Intake gesprekken vinden tijdens de openingstijden op de uitdeellocaties. 
  
Wij maken u erop attent dat de klanten van Voedselbank Delft onder voorwaarden ook 
gebruik kunnen maken van: 
Non-Food Bank   www.nonfoodbankdelft.nl  
Vakantiebank     www.rkstadsdiaconaatdelft.nl/vakantiebank/ 
Kledingbank “de Buurvrouw”  www.kledingbankdebuurvrouwdelft.nl 


