
Coördinator Voedselwerving en Loodsbeheer Zoetermeer  
 
De huidige coördinator voor het beheer van de loods en de voedselwerving gaat stoppen per 
eind maart 2020. 
Voor deze taak wordt daarom een nieuwe persoon gezocht. 
 
Beschrijving organisatie 
De Voedselbank Haaglanden (VBH) biedt wekelijks via 26 uitgiftepunten in Den Haag, 
Zoetermeer en Rijswijk voedselhulp aan 1800 huishoudens. (Circa 3300 mensen waarvan 
1300 kinderen). De uitgiftepunten zijn gesitueerd in buurthuizen, kerken en zelfs via een 
rijdende supermarkt. 
Iedere Uitgiftepunt heeft een coördinator die verantwoordelijk is namens de VBH voor de 
hulp aan klanten, de vrijwilligers, voedselveiligheid en het gebouw. Dit is geregeld in het 
handboek uitgiftepunten.  
 
De (inmiddels) 6 uitgiftepunten in Zoetermeer van de Voedselbank Haaglanden zijn vanaf de 
start gericht geweest op het verkrijgen van voedsel van Zoetermeerse bedrijven, 
supermarkten, kerken, scholen en particulieren, dit naast de wekelijkse pakketten die in Den 
Haag worden gemaakt.  
Dit is door de jaren heen geleidelijk gegroeid, ook doordat in 2013 voor het eerst gebruik 
gemaakt kon worden van een (gratis) centrale opslagplaats. Per januari 2019 werd het 
gebruik van deze opslagplaats opgezegd in verband met sloopplannen. Sinds februari 2019 
wordt gebruik gemaakt van een (anti-kraak) ruimte in het oude Monuta gebouw, van 
Aalstlaan 24 in Zoetermeer. Hier wordt maandelijks huur voor betaald. 
 
Plaats in de organisatie in Zoetermeer 
De coördinator Voedselwerving en Loodsbeheer is een taak naast die van coördinator voor 
transport, de coördinatoren van de Uitgiftepunten, het algemene aanspreekpunt en 
websitebeheer en de penningmeester. 
 
Doel van de functie 
Een vast aanspreekpunt zijn voor leveranciers van voedsel, de opslag en verdeling van 
voedsel. 
 
Verantwoordelijkheden 
Is verantwoordelijk voor: 

• Het eerste aanspreekpunt voor alle partijen (leveranciers) die voedsel aanbieden 
• Verantwoordelijk voor het ophalen en/of het in ontvangst nemen van voedsel 
• Het opslaan en verdelen over de uitgiftepunten van het verkregen voedsel 
• Het omgaan met voedsel in overeenstemming met de voedselveiligheid normen van 

de Voedselbank (handboek voedselveiligheid) 
• Een goede communicatie met de coördinatoren van de uitgiftepunten 
• Stuurt de vrijwilligers aan die in de loods werken 
• Het afstemmen met de voedselwerving in Den Haag voor grotere partijen voedsel dat 

wordt aangeboden 
• Het beheer van de loods in overeenstemming met de voorwaarden van de 

verhuurder 
• Het beschikbaar zijn voor de pers 



 
Voor het vervoer van aangeboden voedsel wordt (naar verwachting) een transportmiddel 
aangeschaft in de loop van januari 2020. 
 
N.B. in overleg is het mogelijk bepaalde taken, of onderdelen er van, door een andere 
persoon te laten uitvoeren. 
 
Profiel 
Eigenschappen: betrouwbaar, kordaat handelend, ordelijk, praktische instelling. 
Vaardigheden: communicatief. 
 
Beschikbaar 
De coördinator is primair aanwezig in de loods op donderdag; daarnaast is er dagelijks tijd 
voor het telefonisch- , Watsapp- en Emailcontact  met leveranciers (al dan niet via voice-
mail) en het ophalen en/of in ontvangst nemen van producten op andere dagen in de week. 
Dit kan oplopen tot in totaal 2 – 2,5 dagen per week. In de periode voor Kerst vraagt het 
meer tijd. 
 
 
 
 


