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WORD LID VAN DE NAV
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WAAROM EEN ACADEMIE?

WAAROM ZOU JE LID WORDEN?

De NAV is een platform van en voor Nederlandse voedingswetenschappers. De NAV wil het belang van de voedingswetenschap voor de volksgezondheid duidelijk voor het
voetlicht brengen door wetenschappelijk onderbouwde
beroepsuitoefening en ethisch verantwoord handelen.

Door lid te worden van de NAV kunnen we een gezamenlijk wetenschappelijk onderbouwd geluid laten
horen op het gebied van voeding in Nederland. De
kwaliteit van de voedingswetenschappers wordt door
de NAV gewaarborgd door alleen mensen met een
relevante afgeronde masteropleiding de mogelijkheid
te bieden zich als voedingwetenschapper te laten
registreren. Bovendien geeft het NAV lidmaatschap, dus
erkenning als geregistreerd voedingswetenschapper,
belangrijke meerwaarde op het CV. Daarnaast biedt de
NAV een laagdrempelige en gezellige ontmoetings- en
netwerkplaats voor zowel de meer ervaren als de
jongere wetenschappers. Alle leden hebben de
mogelijkheid om zich op verschillende niveaus in te
zetten voor de NAV.

WAT ZIJN DE DOELEN VAN DE ACADEMIE?
De NAV streeft naar:
• verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van
de voedingswetenschapper;
• multidisciplinaire samenwerking;
• verbreding van (inter)nationale contacten op het vakgebied;
• versterking van de maatschappelijke profilering;
• het functioneren als actief netwerk.
De NAV wil een stem kunnen inbrengen bij o.a. overheid, bedrijfsleven, subsidie-instellingen en consumentenorganisaties.

HOE WERKT DE NAV?
De NAV organiseert:
• voedingsfora en lezingen met actuele en aansprekende
onderwerpen;
• symposia en congressen;
• uitgebreide mogelijkheden om te netwerken.
De NAV publiceert:
• een website met o.a. een actuele vacaturebank en een
‘smoelenboek’;
• een digitale nieuwsbrief als intern communicatiemiddel;
• door leden geschreven columns in voedingsbladen.

LID WORDEN
De NAV heeft ervoor gekozen om lidmaatschap te
koppelen aan een registratie. Je moet je dus eerst laten
registreren als voedingswetenschapper. Er is een A- en
B-niveau van registratie waarvoor gelijke rechten en
plichten binnen de NAV gelden. De B-registratie is gekoppeld aan een erkenning door de Stichting voor opleiding
tot Medisch Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker
(SMBWO) en accepteert alleen gepromoveerde wetenschappers met meerdere wetenschappelijke publicaties.
Voor de A-registratie is een afgeronde masteropleiding
vereist waarin de voedingswetenschap centraal staat. De
kosten voor registratie en lidmaatschap en de benodigde
formulieren zijn te vinden op de NAV website:
www.voedingsacademie.nl. We hopen je binnenkort bij
de NAV te kunnen begroeten!

