
   
 

Beleidsplan 2013-2016 
 

Algemeen 
 
Wat is VoeDNet? 

VoeDNet is een dynamisch en integer netwerk van een gevarieerde groep professionele, 

‘commerciële’ diëtisten, waar zowel veel kennis als veel ervaring aanwezig is. Diëtisten 

kunnen bij VoeDNet terecht voor ondersteuning, informatie, onderling contact, inspiratie 

en ontspanning. 

VoeDNet is een door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten erkend netwerk voor de 

diëtisten die werkzaam zijn in of voor de levensmiddelenindustrie, (detail)handel of 

andere organisaties waarvan de activiteiten direct zijn gerelateerd aan 

voedingsmiddelen. 

Bijvoorbeeld: werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie, bij belangenorganisaties, in de 

catering, retail of als zelfstandig ondernemer in de voedingsmiddelenindustrie. 

Waar staat VoeDNet voor? 

VoeDNet staat voor diversiteit en herkenning. Door de diversiteit in werkveld, functies, 

bedrijven en ambities inspireren we elkaar. Herkenning wordt gevonden in de 

commerciële inslag waarmee de meesten werken, maar wel altijd met de integriteit van 

het oorspronkelijke beroep van diëtist: kwaliteit, juiste informatie, wetenschappelijke 

onderbouwing en veiligheid ten aanzien van de maatschappij. Ieder lid is betrokken en 

draagt bij aan het principe van ‘halen & brengen’ van o.a kennis.  

 

Doelstellingen   

1. Profilering van de diëtist in het bedrijfsleven. 

2. Een klankbord zijn voor de leden (elkaar stimuleren, vraagstukken delen en leren 

van elkaar). 

 

Wat biedt VoeDNet nog meer 

1. Zorgen voor erkenning als diëtist binnen het werkveld. 

2. Concentratie van kennis en beroepsuitoefening van een deel van het 

vakgebied/vakkennis van de diëtist (levensmiddelenleer, kwaliteitsnormen, 

consumentenbehoeften, voedselveiligheid, communicatie, enz.). 

3. Verbijzondering van het beroep; verantwoordelijke vertaling van de voedings- en 

of informatiebehoefte richting consument of opdrachtgever. Dit komt uiteindelijk 

ten goede van de cliënt (lees consument). 

4. Professioneel netwerk, up-to-date blijven, informatieoverdracht, externe 

deskundige sprekers. 

  



   
 

 

Organisatie  

- Regelmatige overlegstructuur: 3 maal per jaar een netwerkbijeenkomst en 9 maal 

per jaar bestuursvergadering.  
- Voltallig bestuur (5 leden) inclusief voorzitter, secretaris en penningmeester. 

- Website www.voednet.nl. Ieder lid heeft een profiel, waardoor leden elkaar 

kunnen vinden. 

- LinkedIn groep, waarop informatie kan worden gedeeld. 

- Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt, deze zijn voor alle 

leden toegankelijk.  

- VoeDNet brengt een financieel jaaroverzicht en een begroting uit.  

- VoeDNet heeft een brochure voor het werven van nieuwe leden.  
- VoeDNet heeft een beleidsplan inclusief gedragscode  

- 3 keer per jaar een nieuwsbrief  

- 3 keer per jaar een nieuwsflits  

 
Het bestuur 

 

Het bestuur vertegenwoordigt het netwerk, draagt verantwoording voor de inhoud, de 

coördinatie en de uitvoering van het beleid van VoeDNet en heeft als taak het activeren 

en stimuleren van de leden en het nemen van initiatieven. De bestuursleden zijn leden 

van VoeDNet. 

 

De leden 

 

Het bepalen van activiteiten en inhoud van bijeenkomsten vindt plaats onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur. Van de leden wordt een actieve houding gevraagd: 

tonen van initiatief, deelnemen aan discussies en het geven van hun mening. De leden 

wordt gevraagd hun bedrijf ter beschikking te stellen voor het organiseren van een van 

de bijeenkomsten (ruimte, catering). 

 

Gedragscode Voednet 

 

1. Voorwaarde voor lidmaatschap van VoeDNet is: in het bezit zijn van het diploma 

Voeding & Diëtetiek en minimaal 1 jaar werkzaam zijn in het commerciële werkveld. 

 

2. De leden van VoeDNet zijn diëtisten die ongeveer 700 uur per jaar (ca. 15 uur per 

week) werkzaam zijn in bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie, bij 

belangenorganisaties, in de catering, retail of als zelfstandig ondernemer in de 

voedingsmiddelenindustrie. 

 

3. Indien de werksituatie van de leden zodanig wijzigt dat niet meer kan worden 

gesproken van de onder punt 1 en 2 gestelde voorwaarde, is deelname aan VoeDNet 

nog mogelijk tot maximaal 12 maanden na deze wijziging. Het belang van het 

netwerk wordt zo goed mogelijk gediend wanneer de leden actief werkzaam zijn op 

de onder punt 1 enz. genoemd terreinen. 

 

4. De leden vermelden hun gegevens in hun profiel op de website van VoeDNet. De 

leden zijn zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van de informatie en voeren zelf 

relevante wijzigingen door.  

 



   
 
5. De leden dienen tenminste eenmaal per jaar een netwerkbijeenkomst bij te wonen.  

 

6. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar aan collega’s, 

al dan niet diëtist.   

 

7. De kosten voor deelname aan VoeDNet zijn € 30 per jaar. 

 

8. Indien een lid werkzaam is bij een organisatie zonder winstoogmerk, maar met een 

duidelijke relatie met de voedingsmiddelenindustrie mogen per organisatie 2 

personen lid zijn.  

Activiteiten 

 

VoeDNet organiseert 3 keer per jaar een bijeenkomst. De data van de bijeenkomsten 

worden ruim van te voren aangekondigd. Het betreft informatie/themabijeenkomsten of 

workshops. De onderwerpen worden bepaald op basis van vragen, verzoeken en 

behoeften van de leden. Tijdens de bijeenkomsten kunnen ook bedrijfspresentaties door 

leden gehouden worden.  

Enige diepgang in bovenstaande activiteiten is een vereiste. Er wordt tijdens deze 

bijeenkomsten zoveel mogelijk ruimte geboden aan discussies over het betreffende 

onderwerp.  

De website, de LinkedIn groep en de digitale nieuwsbrieven/nieuwsflitsen hebben een 

belangrijke functie in het overdragen van kennis. Leden kunnen hier elkaar vinden en 

vragen, kennis of informatie ter beschikking stellen voor hun collega-diëtisten.  

 

 

Specifieke doelen en activiteiten voor 2013-2016 

 

- Profilering van het netwerk zowel binnen als buiten de industrie: 

- Grotere naamsbekendheid van VoeDNet richting de beroepsgroep diëtist en met name 

diëtisten die werkzaam binnen de industrie.  

 

Subdoelen (gebaseerd op enquête, gehouden onder de leden van VoeDNet begin 2013, 

N=47) 

Communicatie: 

- Lancering nieuwe website begin 2013 

- 3 keer per jaar een nieuwsbrief 

- 3 keer per jaar een nieuwsflits 

- Gebruik maken van LinkedIn om kennis te delen en te discussiëren.  

 

Netwerken: 

- (nieuwe) leden zichtbaar maken 

- Netwerken regisseren (nieuwe leden betrekken) 

 

Inhoud: 

- Op staan voor suggesties van leden via de digitale ideeënbus (mailen naar 

info@voednet.nl) 

 

Aan het einde van 2015 wordt opnieuw een enquête gehouden onder de VoeDNetleden. 

De resultaten worden vergeleken met die van 2013 en vormen de basis voor het 

beleidsplan 2016-2019.  

mailto:info@voednet.nl


   
 

-  

Evaluatie 

 

Jaarlijks evalueert het bestuur de activiteiten van het afgelopen jaar en deelt dit met de 
leden.  

Overige 

 

VoeDNet heeft een logo dat uniek is voor het netwerk. Het logo mag alleen door de leden 
in overleg met het bestuur worden gebruikt. 

 


