
3DE VOLKSKRANT 

VRIJDAG 2 JUNI 2017

Ten eerste
BEKERFINALE

De voetbalsters van PSV en Ajax
strijden in Den Haag om de
KNVBBeker. p30-31

JAPAN

Het parlement geeft keizer
Akihito vandaag toestemming
om af te treden. p18-19

Voedselbank wordt supermarkt, mét luxe

Gidi Pols
Vlaardingen

‘Wilt u proeven?’, vraagt Remco Hokke
een klant op de broodafdeling van Su-
per van  Lopik. Hij houdt een papieren
bord vast met warme uienpizza. Hokke
kookt in de winkelkeuken gerechten
van supermarktproducten die in de
aanbieding zijn. Deze week drijven de
geuren van uiensoep en uiencompote
door de super. 

Een winkel met een kok die verse
maaltijden staat te bereiden, dat moet
wel een chique delicatessenzaak zijn,
of een van die luxe aandoende vlaggen-
schipwinkels van Jumbo of Albert
Heijn. Maar Hokke staat klanten culi-
nair te verwennen in een buurtsuper
zonder veel opsmuk. Een supermarkt
bovendien die zich niet richt op klan-
ten met een goedgevulde portemon-
nee, maar juist op mensen die elk dub-
beltje moeten omdraaien. 

Super van Lopik is de eerste ‘sociale

supermarkt’ van Vlaardingen. Ieder-
een met een uitkering kan er een kor-
tingspas aanvragen, die recht geeft op
50procent korting op alle boodschap-
pen. Een maand na de opening heb-
ben al 700 gezinnen een pas aange-
vraagd. 

De Vlaardingse kruidenierswinkel is
de nieuwste sociale supermarkt in Ne-
derland. Deze voedselbanken-de-luxe
zijn een snel opkomend fenomeen. De
laatste anderhalf jaar openden vijf an-
dere zelfstandige sociale supermark-
ten hun deuren, er zijn er nu acht. In
Utrecht en Den Haag hebben initiatief-
nemers vergevorderde plannen.

‘Dit model heeft de toekomst’, zegt
Ulfert Molenhuis, voorzitter van Voed-
selbank Groningen. De sociale super-
markt geeft mensen meer keuzevrij-
heid. Rob uit de Bosch van Super van
Lopik: ‘Bij de klassieke voedselbank
moet je het doen met het krat dat je
krijgt. Daar kunnen vijf bloemkolen in
zitten. Als mensen die niet lusten
gooien ze die weg. Bij sociale super-
markten kunnen mensen kiezen wat
ze eten.’ Ook is een bezoek aan de soci-
ale supermarkt voor minima minder
vernederend. 

Twee jaar terug omarmde de Voed-
selbank Groningen het supermarkt-
model. ‘De laatste tijd komen geregeld
mensen van andere voedselbanken kij-
ken. Tussen nu en een jaar nemen
waarschijnlijk zo’n 25 voedselbanken
het supermarktmodel over.’

Het assortiment van Super van Lopik
is compleet maar sober. Geen tien mer-

ken jam, maar een beperkte selectie.
Super van Lopik koopt 95 procent van
het assortiment in bij levensmiddelen-
groothandel Boon. De overige 5 pro-
cent zijn schenkingen van bedrijven
die iets voor de samenleving willen
doen. Nu maakt de supermarkt nog
verlies op de klanten met een kortings-
pas. Uit de Bosch: ‘Klanten zonder pas

betalen de normale winkelprijs. Over
een half jaar moeten er genoeg van dat
soort klanten komen om het verlies op
te vangen.’ De enige luxe komt uit de
kleine winkelkeuken van Hokke. 

Antoinette Wijbrands (60) maakt
dat niks uit. ‘Ik kom hier voor de prij-
zen’, zegt ze terwijl ze een zak honden-
voer in haar mandje legt. Eens per week
rijdt Wijbrands met haar scootmobiel
een half uur door Vlaardingen naar Su-
per van Lopik. ‘Voor boodschappen die
normaal 40euro kosten, betaal ik hier
maar 20 euro.’ Voorheen ging ze naar
de Lidl in haar wijk. Ze kocht pot-

groente, want verse kon ze niet beta-
len. In plaats van warme maaltijden at
ze ’s avonds vaak brood. ‘Nu eet ik elke
dag warm, met verse groente.’

Bij de kassa wordt Wijbrands gehol-
pen door Marisetty Martina (37). De
vrouw in de paarse bedrijfspolo is een
van de werknemers van Super van Lo-
pik. Net als veel klanten heeft zij een
uitkering. ‘Ik snap hun situatie. In 2013
verloor ik mijn baan. Daarna heb ik
twee jaar door Rotterdam gezworven’,
vertelt Martina. Met behoud van uitke-
ring kan ze in de supermarkt weer
werkervaring opdoen. 

Vlaardingen Werkt, de coöperatie
achter Super van Lopik, wil met de so-
ciale supermarkt niet alleen armoede
bestrijden. In de supermarkt werken
acht mensen die weten wat het is om
van de bijstand te leven. Hokke en drie
anderen kregen een vast contract. Mar-
tina en de overige drie werken met be-
houd van uitkering. Na een aantal
maanden moeten ze doorstromen
naar een betaalde baan bij andere su-
permarkten in de regio. 

De term ‘sociale supermarkt’ dekt
niet overal dezelfde lading. De ene win-
kel richt zich op goedkoop eten ver-
strekken, de andere biedt schuldhulp-
verlening of helpt bij re-integratie op
de arbeidsmarkt. Zo zijn de projecten
eilandjes met elk hun manier van wer-
ken. Leefbaar Almere organiseerde in
mei met de lokale PvdA een minicon-
gres; alle sociale supermarkten waren
er. Pim Reinders: ‘We wilden kijken of
ze meer kunnen samenwerken.’ 

Dat blijkt niet zo eenvoudig. De
ideeënstrijd tussen de sociale super-
markten gaat onder andere over hoe-
veel de pasjeshouders zelf moeten bij-
dragen. In Helmond en Amsterdam
krijgen minima korting, maar moeten
ze betalen voor de boodschappen, net
als in Vlaardingen. De supers in Rotter-
dam en Almere geven hun klanten een
tegoed op een pas, waarmee ze gratis
boodschappen kunnen doen. 

‘Wij hebben er bewust voor gekozen
dat niets hier gratis is. Alles heeft een
waarde’, zegt Uit de Bosch terwijl hij
een verse smoothie uit de winkelkeu-
ken proeft. ‘Het is goed dat ook mensen
die weinig te besteden hebben zich dat
blijven realiseren. Anders is het moei-
lijker om met geld om te gaan als ze
weer uit de problemen komen.’ 

Ook over de doelgroep zijn de super-
markten het nog niet eens. Bij Super
van Lopik en de Rotterdamse Swing-
market zijn alle inkomensgroepen
welkom, bij de andere winkels alleen
sociale minima. 

De klanten die tegelijk met Antoi-
nette Wijbrands door de winkel lopen,
hebben een kortingspas. ‘We hebben
amper klanten zonder pas’, geeft Uit de
Bosch toe. Hij gaat ervan uit dat over
een half jaar rond eenderde van de
klanten de normale winkelprijzen be-
taalt. ‘Dan willen we ook betere afspra-
ken hebben gemaakt met leveranciers,
zodat we restpartijen voor minder geld
kunnen inkopen. Zo wordt de winkel
ook voor mensen zonder uitkering ex-
tra goedkoop.’

Bij Super van Lopik kunnen klanten met een sociale uitkering goedkoper terecht. Ook klanten zonder kortingspas zijn welkom. Foto Marcel van den Bergh / De Volkskrant
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Meer keuze en minder
vernedering: een nieuw
model dat supermarkten
omarmen richt zich op
klanten die weinig te
besteden hebben. ‘Let wel:
het is hier niet gratis.’

Verse groente kon ik
niet betalen, en ik at
vaak brood. Nu eet 
ik elke dag warm,
met verse groente

Antoinette Wijbrands
Klant van Super van Lopik


