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Alle data zijn gemeten op 31 december van het in de tabellen genoemde jaar. 

 

 2016 2017 2018  

# Voedselbanken        167       168 169 lid van Voedselbanken Nederland 

# Uitgiftepunten         535 530 523 Daling wegens ombouw naar 
supermarktmodel 

# Gemeenten waarin 
voedselbanken actief zijn 

       387  365         365 in 2018 waren voedselbanken in 
96 % van gemeenten (totaal 380) 
aanwezig. Daling heeft te maken 
met gemeentelijk herindelingen. 

# Distributiecentra            8            8 10 Nieuw: DC Groningen en 
Drachten 

% Voedselbanken met 
supermarkt model voor uitgifte 

  12%  

% Voedselbanken dat werkt 
met “geen pakket zonder 
traject” 

  87%  

# Voedselbanken dat ook non-
food uitdeelt  

  58%  

# Vrijwilligers    11.000   11.000 11.700 Dit is inclusief alle (onbetaalde) 
bestuursleden 

Totale omzet   Ca. € 74 M Geschatte commerciële waarde 
van de geleverde producten 

Totale kosten    € 10 M Cumulatieve kosten van alle 169 
voedselbanken, 10 DC’s en 
servicecentrum  
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Fig. 1 Ontwikkeling aantal bij Voedselbanken Nederland aangesloten voedselbanken. 
Peildatum 31.12.  
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2016 

           
2017 

 
2018 

 
Opmerking 

Aantal geholpen personen      135.000    132.500 
(- 2%) 

140.000 
(+6 %) 

Totaal aantal personen dat in 
2018 voedselhulp kreeg.  

Aantal klanten 

(peildatum 31.12 van elk jaar) 

    80.000 
    (-10%) 

  79.000 
    (-1%) 

83.500 
(+6%) 

Totaal # mensen dat leeft onder 
armoedegrens: 
1,1miljoen mensen (CBS1) 
980.000 niet-veel-maar-
toereikend criterium (SCP 2) 

• Waarvan < dan 18 jaar3 
(% van totaal) 

30.000 
(38%) 

29.000 
(37%) 

32.000 
(38%) 

In 2017 leefden 276.800 
kinderen in huishoudens met 
laag inkomen (8,2 %) .(CBS) 
1 op de 12 kinderen in NL 
groeit op in armoede.  

• Waarvan aanvrager vrouw 52% 52% 52%  

• Waarvan leeftijd 
aanvrager >=30 en < 50 
jaar  

• Waarvan >= 50 jaar 

53% 

34% 

52% 

 37% 

51% 
 

38% 

 

• Alleenstaanden 
• Eénouder gezin 
• Gezinnen 

40% 
30% 
24% 

42% 
30% 
23% 

43% 
30% 
22% 

 
 
 

• Waarvan < 1 jaar weg 
• Waarvan na 3 jaar nog 

klant  

59% 
9% 

57% 
12% 

56% 
14% 

 
 

Aantal huishoudens 30.500 
(-10%) 

30.500 
(0%) 

33.000 
(+8%) 

Groei in alle regio’s van 
Nederland 

 

																																																													
1	Bron:	CBS	cijfers	2017.	598.500	huishoudens	met	daarin	1.070.300	personen.	
2	Bron:	SCP	Armoede	in	kaart.	Cijfers	per	2016	
3	Bron:	Klantenregistratieprogramma	in	gebruik	bij	107	voedselbanken	
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Fig. 2 Ontwikkeling van het totale aantal mensen dat geholpen werd gedurende het jaar. Omdat 
veel mensen slechts een paar maanden afhankelijk zijn van voedselhulp, ligt dit totale aantal 
hoger dan het aantal klanten op de peildatum. 

 

Fig. 3 Ontwikkeling aantal klanten bij Voedselbanken Nederland. Peildatum 31.12.  
Het totale aantal mensen dat geholpen werd ligt hoger dan op de peildatum, omdat veel klanten 
korter dan een jaar afhankelijk zijn van voedselhulp. 
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Aantal uitgedeelde producten 

(consumenteneenheden): 

   per week 

   per jaar 

 
 
 

ca.850.000 
ca. 44 miljoen 

Geschatte waarde:  
 
 
 

Ca. € 74 miljoen  

Gem. aantal uitgereikte 
consumenten eenheden per week 

26 stuks Uitersten schommelen tussen 
(10-15) en >35 stuks 

Gem. waarde van het voedsel per 
week 

Ca. € 43 Waarde van de pakketten is in 
2018 toegenomen. Steeds vaker 

wordt er vlees uitgedeeld. 

Gem. kosten om één klant te 
helpen (uitgifte via pakket of 
supermarktmodel) 

Ca. € 5,00 per 
pakket 

Operationele kosten om producten 
in te zamelen en via 

voedselbanken te distribueren.  

 
 

 
 
 kilo euro 

Totale verspilling in Nl in 
2014 

1.9– 2.6 miljoen ton4 ± € 5 miljard 

Verspilling door consumenten  
(kg/€ per persoon per jaar) 
2014 

114-157 kilo € 287  

Geschatte winkelwaarde van 
2 miljoen voedselbank 
pakketten 

 € 74 miljoen 

Percentage voedsel dat 
voedselbanken redden van 
verspilling 

 1,5% 

 
 

																																																													
4	Bron:	Voedselverspilling	monitor	update	2009-2014	
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Aantal voedselbanken dat 
ondersteuning krijgt van 
gemeente 

76% 
 

Varieert van het voor de 
rekening nemen van de 
huisvestingskosten, 
energierekening tot een 
subsidie. (2017) 

 
  


