
Inleiding
Na afloop van elk jaar wordt een enquête naar alle voed-
selbanken gestuurd om de stand van zaken rondom 
klanten, vrijwilligers e.d. per 31 december vast te stellen. 
Deze gegevens vormen ook de basis voor de financiële 
verdeling van de landelijke gelden naar de voedselban-
ken en regionale distributiecentra in 2023, zoals met de 
begroting door de Algemene Ledenvergadering eind 
vorig jaar is vastgesteld.

De enquêteresultaten worden met een tweetal nieuws-
flitsen met de voedselbanken gedeeld. In deze nieuws-
flits worden de kerncijfers opgenomen. Op korte termijn 
komen we met een tweede nieuwsflits met de  
antwoorden op de overige vragen die in de enquête 
waren opgenomen. 

Aantal Voedselbanken 
Ten opzichte van vorig jaar is er één voedselbank meer 
per het einde van het jaar (173 t.o.v. 172). De Voedsel-
bank Zuidoost Groningen is geen lid meer en er zijn twee 
nieuwe voedselbanken lid geworden in 2022 namelijk 
Stadswolde en Twenterand.  

Resultaten
Hierna volgen de totalen van de metingen per  
31 december 2021, 30 juni 2022 en 31 december 2022. 

De 1e kolom stijging/daling geeft de verandering aan 
van 31 december 2022 ten opzichte van 31 december 
2021. De tweede kolom stijging/daling geeft de verande-
ring aan van 31 december 2022 ten opzichte van  
30 juni 2022.

Samenvatting/ belangrijkste conclusies:
•  Er is sprake van een zeer stevige groei van de aantal-

len tot de hoogste aantallen ooit;
•  Aantal huishoudens per 31 december 2022 stijgt ten 

opzichte van 2021 met 34,9% tot 44.380 huis- 
houdens;

•  Aantal personen per 31 december 2022 stijgt ten 
opzichte van 2021 met 37,6% tot 114.614 monden;

 •  Aantal kinderen per 31 december 2022 stijgt ten 
opzichte van 2021 met 40,7% tot 45.413 kinderen;

•  Aantal vrijwilligers per 31 december 2022 stijgt ten 
opzichte van 2021 met met 6,9% tot 13.697;

•  Aantal uitgiftepunten per 31 december 2022 daalt 
ten opzichte van 2021 licht met 0,4% tot 519  
uitgiftepunten;

•  Het totaal aantal unieke personen in het kalenderjaar 
2022 stijgt tot 197.000 personen;

•  Vrijwel alle voedselbanken laat een grote stijging zien 
ten opzichte van 2021.
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Detailresultaten



Analyse aantal huishoudens:
Het aantal huishoudens is zeer fors gestegen ten opzichte 
van vorig jaar. Dat geldt voor alle regio’s en, op een enkele 
uitzondering na, voor alle voedselbanken. Ten opzichte 

van de overige regio’s kennen Groningen en  
Noord-Holland een relatief beperktere groei.  
Maar nog steeds boven de 20%.

Aantal personen:
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Aantal personen

Analyse aantal personen:
Het aantal personen is eveneens zeer fors gestegen ten 
opzichte van 31-12-21. En nog iets meer dan het aantal 
huishoudens. Dat geldt voor alle regio’s en, op een enkele 
uitzondering na, voor alle voedselbanken. 

Groningen is een uitschieter door “slechts” een groei van 
12,5%. Dit wordt echter veroorzaakt door een bijzonder 
hoog aantal personen dat in 2021 door één van de 
voedselbanken opgegeven was. Deze voedselbank is 
inmiddels geen lid meer.

Aantal kinderen t/m 17 jaar
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Analyse aantal kinderen:
Het aantal kinderen is eveneens zeer fors gestegen ten 
opzichte van vorig jaar. En nog iets meer dan het aantal 
huishoudens en aantal monden. Dat geldt voor alle 
regio’s en, op een enkele uitzondering na, voor alle 
voedselbanken. 
 

Totaalbeeld:

Kerngegevens in aantallen:
Stijging aantal huishoudens t.o.v. 2021 : 11.498
Stijging aantal personen t.o.v. 2021 : 31.334
Stijging aantal kinderen t.o.v. 2021 : 13.138

Basis verhoudingsgetallen:
Verhoudingsgetal aantal kinderen/ aantal huishoudens 2021: 0,99
Verhoudingsgetal aantal kinderen/ aantal huishoudens 2022: 1,02

Verhoudingsgetal aantal kinderen/ aantal personen 2021: 0,40
Verhoudingsgetal aantal kinderen/ aantal personen 2022: 0,40

Verhoudingsgetal aantal personen/ aantal huishoudens 2021: 2,55
Verhoudingsgetal aantal personen/ aantal huishoudens 2022: 2,58

Aantal vrijwilligers:
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Analyse aantal vrijwilligers:
Het aantal vrijwilligers is met ruim 7% gestegen tot  
ruim 13.700. Maar wel zeer sterk variërend per regio. 

Aantal uitgiftepunten:
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Analyse aantal uitgiftepunten:
Het aantal uitgiftepunten is vrijwel stabiel. Maar de daling 
en stijging is wel variërend per regio. In kleinere regio’s 
heeft de sluiting of opening van een uitgiftepunt wat meer 
effect op het percentage.

Aantal unieke personen in het kalenderjaar 2022
Ook dit jaar hebben we gevraagd aan te geven hoeveel 
unieke personen er totaal in 2022 geholpen zijn en hoe  
de voedselbanken aan deze gegevens gekomen zijn. 
Bij meerdere voedselbanken is deze vraag anders 
geïnterpreteerd dan bedoeld. Er zijn aantallen opgegeven, 
die alle personen betreffen in de gehele geschiedenis tot 
en met 2022. Bij de analyse van deze specifieke 
gegevens is dit uitgefilterd. Andere voedselbanken 
hebben een lager aantal unieke personen opgegeven dan 
het aantal personen op 31-12-2022, hetgeen natuurlijk 
niet mogelijk is. Ook deze zijn uitgefilterd. Het gaat bij 
deze vraag dus uitsluitend om het aantal unieke personen 
in het kalenderjaar 2022!

Het totaal aantal unieke personen dat in het jaar 2022 
door alle voedselbanken gezamenlijk werd geholpen is 
197.000. In 2021 waren dit 147.500 personen.


