
                         

 
 
 
Het Regionaal Distributiecentrum (RDC) Voedselbanken Fryslân, aan De Hemmen 79 in Drachten, is 
verantwoordelijk voor het verdelen van voedsel over alle Friese voedselbanken. Het RDC ontvangt het 
voedsel onder andere van distributiecentra van supermarkten en van groente- en fruitkwekers. Het 
distributiecentrum koopt in principe geen voedsel in, maar wil vooral de verspilling van voedsel 
tegengaan. Het werk wordt uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd.  
 
Bij het RDC Fryslân is een vacature voor een 
 

ACQUISITEUR/VOEDSELVERWERVER 
 

TAKEN 
1. Inventariseren en actueel houden: 

 Welke bedrijven leveren rechtstreeks aan de voedselbanken in Fryslân (productsoorten, 
volumes en frequenties)? 

 Aan welke producten hebben de voedselbanken vooral behoefte?  
 Hoe kan in die behoefte worden voorzien bij fabrikanten, distributiecentra, winkelbedrijven, 

via inzamelingen, etc.? 
2. Contacten leggen met mogelijke, nieuwe leveranciers voor het verkrijgen van reststromen. 
3. In overleg met de bedrijfsleiding voorbereidingen treffen over een adequate ontvangst van 

deze goederen. 
4. Contacten onderhouden met voedselverwervers bij omliggende distributiecentra, om 

uitwisseling van goederen verder te optimaliseren. 
5. Deelname aan het Landelijk Overleg Voedselverwervers. 

 
WERKUITVOERING 
Bij deze functie is er veel vrijheid om tijd en dagen zelf in te delen. Het RDC is open van maandag t/m 
donderdag, van 9 tot 12 uur. De werkzaamheden kunnen ook vanuit huis worden verricht of in een 
combinatie van beide. Dat laatste heeft onze voorkeur, omdat wij het van belang vinden dat de 
voedselverwerver regelmatig contact heeft met de uitvoerder op de werkvloer van het RDC. 
 
COMPETENTIES 
De functie van Voedselverwerver bij ons RDC is nieuw. Wij vragen iemand die gemakkelijk netwerken 
kan opbouwen en nieuwe contacten kan aangaan en kan onderhouden. Iemand die initiatieven durft te 
ontplooien, een teamplayer is, accuraat, maar vooral communicatief vaardig. Ervaring in een 
soortgelijke functie is natuurlijk een pré, maar geen vereiste. 
 
WAT HEEFT HET RDC U TE BIEDEN 
U komt terecht in een team van vrijwilligers dat enthousiast en nauw met elkaar samenwerkt en bijdraagt 
aan een belangrijk maatschappelijk doel. Verder is er voor alle vrijwilligers van het RDC een  
bedrijfsongevallenverzekering, afgesloten via Voedselbanken Nederland (VBN). Cursussen en 
opleidingen die voor deze functie van belang zijn, worden meestal georganiseerd door VBN en kunnen 
op kosten van het RDC/VBN worden gevolgd. Woon-werkverkeer (mits het traject langer is dan 7 km 
enkele reis), wordt vergoed á € 0,19 per kilometer. Voor het maken van dienstreizen geldt een 
onkostenvergoeding van € 0,30 per gereden kilometer. 
 
GEÏNTERESSEERD? 
Voor meer informatie en sollicitatie met CV kunt u terecht bij Wim Visser, Coördinator RDC, e-mail: 
coordinator-rdc@voedselbankenfriesland.nl.  


