
Beleidsplan  VoeDNet 2017-2020 

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 voeding en gezondheid 
Bijvoorbeeld: werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie, bij belangenorganisaties, in de 
catering, retail, onderwijs of als zelfstandig ondernemer in de voedingsmiddelenindustrie. 
 

Waar staat VoeDNet voor? 

Ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie en retail volgen elkaar steeds sneller op. De diëtist 
in het bedrijfsleven heeft hier direct mee te maken, denk aan vernieuwingen op het gebied van wet- 
en regelgeving, kwaliteitsnormen en veranderde voedingsgewoonten. Om op de hoogte te blijven 
van nieuwe ontwikkelingen hebben diëtisten/voedingskundigen behoefte aan onderling contact en 
het uitwisselen van kennis. Dit heeft in 1998 geleid tot het oprichten VoeDNet. Sinds 2004 is 
VoeDNet een erkend netwerk binnen de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. 

VoeDNet wil de  diversiteit en herkenning van het beroep van de diëtist zichtbaar maken. 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; zorg voor kwaliteit, juiste informatie, wetenschappelijke 
onderbouwing en veiligheid ten aanzien van de maatschappij. Ieder lid is betrokken en draagt bij aan 
het principe van ‘halen en brengen’ van o.a kennis. 

Doelstellingen 
1. Profilering van de diëtist/voedingskundige in het bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen. 
2. Een klankbord zijn voor de leden (elkaar stimuleren, vraagstukken delen en leren 
van elkaar). 
3. samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten om kennis te delen en krachten te 
bundelen, wat zorgt voor profilering van het netwerk. 
 

Wat biedt VoeDNet nog meer 

1. Zorgen voor erkenning als diëtist/voedingskundige binnen het werkveld. 
2. Concentratie van kennis en beroepsuitoefening van een deel van het 
vakgebied/vakkennis van de diëtist/voedingskundige (levensmiddelenleer, kwaliteitsnormen, 
consumentenbehoeften, voedselveiligheid, communicatie, enz.). 
4. Professioneel netwerk, up-to-date blijven, informatieoverdracht, externe deskundige sprekers. 



 

Organisatie 

- Regelmatige overlegstructuur: 3 maal per jaar een netwerkbijeenkomst en ca. 9 maal 
per jaar bestuursvergadering (op locatie of via telefonische vergadering). 
- Voltallig bestuur (4 leden) inclusief voorzitter, secretaris en penningmeester. 
- Website www.voednet.nl. Ieder lid heeft een profiel, waardoor leden elkaar 
kunnen vinden. 
- LinkedIn groep en een Whatsapp groep, waarop informatie kan worden gedeeld. 
- Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt, deze zijn voor alle 
leden opvraagbaar. 
- VoeDNet brengt een financieel jaaroverzicht en een begroting uit. 
- VoeDNet heeft een flyer voor het werven van nieuwe leden. 
- VoeDNet heeft een beleidsplan inclusief gedragscode 
- drie keer per jaar een nieuwsbrief 
 

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; 
2. de voedingsmiddelenindustrie, bij 
belangenorganisaties, in de catering, retail, onderwijs, kennisinstellingen of als zelfstandig 
ondernemer in de voedingsmiddelenindustrie. 
3. Indien de werksituatie van de leden wijzigt als gevolg van langdurige ziekte of ontslag , 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.  
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. Het bestuur 
registreert de aanwezigheid tijdens bijeenkomsten. 
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. 
 
Activiteiten 
VoeDNet organiseert drie 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. De onderwerpen sluiten aan bij actuele ontwikkelingen en het 
opleidingsniveau van de leden. Er wordt tijdens deze bijeenkomsten zoveel mogelijk ruimte geboden 
aan discussies over het betreffende onderwerp. 
De website, de LinkedIn groep, Whatsapp groep en de digitale nieuwsbrieven hebben een 
belangrijke functie in het overdragen van kennis. Leden kunnen hier elkaar vinden en 
vragen stellen, kennis of informatie ter beschikking stellen aan hun collega’s. 
 
Specifieke doelen en activiteiten voor 2017-2020  

- Profilering van het netwerk zowel binnen als buiten de voedingsmiddelenindustrie. 
- Grotere naamsbekendheid van VoeDNet richting de beroepsgroep met name gericht op 
diëtisten/voedingskundigen die werkzaam zijn binnen de voedingsindustrie en kennisinstellingen. 
-  Nieuwe leden zichtbaar maken binnen VoeDNet door middel van pitches en voorstellen in de 
nieuwsbrief. 
- Meer overleg met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en opleidingen om input te leveren 
vanuit VoeDNet. 
 

Overig 

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


