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Jaarverslag 2021 
NAV 

Tel. 06 5083 5993 

www.voedingsacademie.nl  

info@voedingsacademie.nl 

 

Inleiding 

In het jaar 2021 hadden we nog te maken met de CORONA-crisis. In de loop van mei/ juni werden 

de beperkingen steeds meer opgeheven. In november werden de maatregelen weer aangescherpt 

waardoor we dit jaar geen fysieke meetings hebben kunnen plannen.  

Leden 

Op 1 januari 2021 had de NAV 309 leden. De NAV verwelkomde in 2021 17 (A)+ 6 (B) nieuwe 

leden. Per 31-12-2021 hebben 14 leden bedankt voor verder lidmaatschap. Dit resulteert in 316 

leden per 1-1-2022.  

Overzicht registraties 

Lid A: (n=17) Gerlinde Jordaan, Desiree Lucassen, Irene de Winter, Samantha Heerschop, Monique 

Daanje, Sandra van Krimpen, Lotte Dopheide, Monique Reijnders, Marlijne de Graaf, Linde 

Goedhart, Fabian Rood, Isabelle Groenstege, Lisa Dorsman, Rosanne Eertman, Gilian Larik en 

Tysha Vos 

Lid B (met SMBWO registratie): (n=7) Timme van der Lugt, Guido Camps, Eva Fechner (was al A-

lid), Lenie van Rossem, Ellen van Dongen, Barbara van der Meij, Merel van Veen 

Opzeggingen 

In 2021 zijn 14 mensen lid-af geworden: Andre Siemensma, Astrid Meewisse-Takkenberg, Bert van 

de Heijning, Fred Brouns, Hante Meester, Ilja Arts, Jasmijn van der Linde, Lisbeth Mathus-Vliegen, 

Lotte Smolders, Marit Navis, Marleen van Baak, Reggy van der Wielen, Sylvie van den Assum en 

Tommy Visscher 

Redenen om het lidmaatschap op te zeggen waren: uit voedingswetenschap (7x), geen tijd (1x), 

activiteiten spreken niet aan (1x), emiraat/pensioen (4x), geen reden opgegeven (1x)  

 

Bestuur 

Het Bestuur heeft in 2021 acht maal vergaderd via Zoom. Daarnaast wisselden de bestuursleden 

frequent informatie uit met behulp van e-mail correspondentie.  

 

In 2021 hebben Karin van het Hof (voorzitter), Peter Joris (vice-voorzitter) en Roelinka 

Broekhuizen (secretariaat) een tweewekelijks overleg gehad voor de lopende zaken. 
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Bestuurssamenstelling  

Na 9 maart 2021 was de samenstelling van het NAV- Bestuur:  

 

In 2021 heeft het bestuur het in 2020 ontwikkelde beleidsplan voorgelegd aan de ALV en gestart 

met de uitvoer hiervan. 

 

In 2021 hebben Karin van het Hof, Peter Joris (vice)voorzitter) en Roelinka Broekhuizen elke 3 

maanden overleg gehad met de directeur van het Voedingscentrum, Gerda Feunekes. De reden 

hiervoor was het versterken van de banden en verkenning van eventuele verdere samenwerking.  

 

 

Secretariaat 

Er is gemiddeld 41,2 uur per maand (494,5 uur in totaal) besteed aan secretariële werkzaamheden 

waaronder afhandelen registratieaanvragen, beheer website, nieuwsbrieven, organiseren van 

activiteiten, beleggen van vergaderingen, notuleren en financieel beheer. Binnen deze uren heeft 

Roelinka 9,75 uur gewerkt voor Platform Voeding Nederland (PVN). Deze kosten zijn verdeeld over 

de partners van PVN. Voor de NAV heeft Roelinka dus 484,75 uur gewerkt. Roelinka Broekhuizen 

voert deze werkzaamheden uit als ZZP’er. De NAV is daartoe met Roelinka een overeenkomst 

aangegaan (ter inzage voor wie dat wil) van september tot september. Deze opdracht wordt 

jaarlijks stilzwijgend verlengd. Van beide kanten geldt een opzegtermijn van 1 maand. 

 

 

 

  

Naam Bestuurslid per Einde termijn Rol 

Karin van het Hof (ZZP, WUR en 

Nutrileads) 

10-06-2020 Maart 2022 Voorzitter 

Peter Joris (Universiteit 

Maastricht) 

08-03-2018 Maart 2024 (2e 

termijn) 

Vice-voorzitter 

vertegenwoordiger 

verkenningscommissie 

Johan de Vogel (Danone) 10-06-2020 Maart 2023 Secretaris 

vertegenwoordiging 

Integriteitscommissie 

Monica Mars (WUR) 10-06-2020 Maart 2023 Penningmeester 

vertegenwoordiging 

sponsor-cie 

Jessica Kiefte (LUMC) 10-06-2020 Maart 2023 Congres VoedingNL 

Coosje Dijkstra (Vrije Universiteit 

Amsterdam) 

30-01-2019 Maart 2022 vertegenwoordiging 

Engagement Cie, PVN 

Lydia Afman (WUR) 08-03-2018 Maart 2022 vertegenwoordiging 

Wevingscommissie 

Kim Braun (Haagse Hogeschool) 09-03-2021 Maart 2024 vertegenwoordiging 

Jong-NAV 

Peter Zock (ZZP) 08-03-2018 Maart 2022 PVN, ENA, 

evaluatiecommissie 

Roelinka Broekhuizen (NAV, ZZP)    
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Commissies 

Jong-NAV  

Jong-NAV bestond in 2021 uit Kim Braun (voorzitter), Charlotte Michielsen, Marjolein Harbers, 

Sophie van der Krieken, José van den Driessche, Reina Vellinga en Kevin Nijssen. Kim Braun nam 

namens Jong-NAV zitting in het bestuur.  

Jong-NAV organiseerde dit jaar de volgende drie activiteiten:   

- Werkveldoriëntatiemiddag voor toekomstige voedingswetenschappers (27 mei):154 

deelnemers 

- netwerkmeeting voor jonge NAVers (22 juni): 18 deelnemers 

- Najaarsforum: Voedselomgeving (georganiseerd door Jong-NAV) 

 (30 november): 67 deelnemers 

Bij al de activiteiten die Jong-NAV organiseert wordt veel aandacht besteed aan het bekend maken 

en ledenwerving onder de ‘nieuwe’ generatie voedingswetenschappers, zodat ook deze generatie 

deel uitmaakt van de NAV.  

Jong NAV heeft 6 keer vergaderd dit jaar. 

 
 

PR-commissie  

In 2021 is de PR-commissie is onder dankzegging opgeheven in verband met het nieuwe 

beleidsplan. De bijdrage voor de column “de Passie van” in Voeding Nu zijn wel doorgegaan, 

gefaciliteerd door Liesbeth Smit. 

Sponsorcommissie / fundingcommissie 

De sponsorcommissie bestond in 2021 uit: Monica Mars (penningmeester bestuur), Susan Vermunt 

(voorzitter, gestopt met commissie in mei 2021), Nikkie van der Wielen (vanaf oktober 2021 met 

verlof) en Vincent van Buul (sinds april 2021). Roelinka Broekhuizen blijft vanuit het bestuur de 

sponsorcommissie vergaderingen bijwonen en neemt taken over waar nodig. 

Vanwege nieuwe beleid van NAV is de focus verlegd naar het binnenhalen subsidies voor specifieke 

activiteiten. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor subsidies voor de publiekslezing 

bekeken. Onder andere de volgende mogelijkheden zijn onderzocht: NWO (zowel de 

wetenschapscommunicatie als via programma manager Voeding en Gezondheid), Health Holland, 

EU en KLV alumni fonds. De laatste was succesvol: in oktober 2021 is een subsidieaanvraag 

uitgegaan naar het KLV fonds voor subsidie van de publiekslezing 2022. Deze is in december 

goedgekeurd voor €3500. 

Daarnaast is er contact gezocht met andere Europese verenigingen via de FENS om te kijken hoe 

en waar zij hun fondsen werven. Er is overlegt met de organisaties uit het Verenigd Koninkrijk en 

Duitsland. 

Tenslotte was het doel voor 2021 was de huidige sponsorcontacten te onderhouden  
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De volgende activiteiten heeft de sponsorcommissie in 2021 ondernomen: 

• De sponsorcommissie heeft in 2021 5 keer vergaderd.  

• Er is minimaal 1x contact geweest met elke sponsor, per email of per telefoon (aantal 
contactmomenten afhankelijk van voorkeur van de sponsor).  

• Daarnaast zijn sponsoren ook per e-mail op de hoogte gehouden van activiteiten van de 
NAV. 

In 2021 hadden we 8 sponsoren:  

• 3 gouden (vanaf €2000) sponsoren, namelijk Upfield R&D, Unilever en Mondelēz 
International  

• 4 zilveren (€1000 – €1999) sponsoren, namelijk Alpro Soja Nederland, Nederlandse Zuivel 
Organisatie, Royal FrieslandCampina en VLAG. 

• 1 bronzen (tot €1000) sponsor, namelijk Nestlé Nederland  

 

 

Tijdelijke Commissie evaluatie Gedragscode 

In deze commissie zaten Peter Joris/ Karin van het Hof, Margreet Olthof, Peter Zock, Jogchum Plat, 

Ellen Kampman en Nicole Vervaet. Het doel was de gedragscode updaten naar de huidige situatie. 

Uit deze herschrijving is naar voren gekomen dat er meer op het gebied van integriteit doorlopende 

aandacht binnen de NAV wenselijk is. Vanuit deze wens is de Integriteitscommissie ontstaan. De 

gedragscode is herschreven en zal aan de ALV 2022 worden gepresenteerd. Na deze presentatie 

wordt deze commissie weer opgeheven. 

 

Integriteitscommissie 

In deze commissie wordt bekeken welke procedure er moet komen bij de NAV voor 

integriteitskwesties, waar kunnen leden terecht? Daarnaast zijn de speerpunten voor de commissie 

de vijf kernwaarden van integriteit: zorgvuldigheid, transparantie, eerlijkheid, verantwoordelijkheid 

en onafhankelijkheid. 

In deze commissie zitten Trudy Voortman (voorzitter), Maud Theelen (secretaris), Jogchum Plat, 

Nicole Vervaet, Johan de Vogel en Jan de Vries. In 2021 is de commissie begonnen met kernpunt 

transparantie, waarbij leden werden opgeroepen om een belangenverklaring op de NAV website te 

zetten. Daarnaast is er gewerkt aan een procedure: wat kunnen leden met een integriteitskwestie 

doen binnen NAV? Bij wie kunnen ze terecht, wat kunnen ze verwachten en welke stappen zullen 

dan worden gezet. 

 

Wervingscommissie 

De wervingscommissie in 2021 bestond uit: Lydia Afman, Tessa van Elten, Ellen Smeets en Guido 

Camps. Aan het einde van 2021 heeft Lieve van Brakel zich aangesloten bij de commissie. Omdat 

NAV de wens heeft uitgesproken in ledenaantal te willen groeien, is de taak van deze commissie 

om nieuwe mensen aan te trekken. Dit doet de commissie enerzijds door de naamsbekendheid van 

NAV bij voedingswetenschappers te verhogen, anderzijds door het lidmaatschap an sich 

aantrekkelijker te maken. Naast de al lopende wervingsactiviteiten (column in VoedingNU, 

uitreiking NAV informatie folder bij de diploma-uitreiking aan WUR en activiteiten zoals 

publiekslezing, congres VoedingNL, carrièredagen en het geven van een korting aan pas-

afgestudeerden), heeft de commissie in 2021 actief naamsbekendheid willen verhogen via  
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- Het plaatsen van een bericht op de LinkedInpagina van Alumni Nutrition and Health. 

- Een maandelijkse bijdrage in de nieuwsbrief van Di-et-tri  

- Het geven van een introductie van de NAV bij de NUTRIM PhD introductiedagen van de 

Universiteit Maastricht  

- Het geven van een follow-up aan de informatie folder die uitgereikt is aan pas 

afgestudeerde MSc studenten van de WUR d.m.v een online meeting om informatie te 

geven over de NAV (met als spreker Gerda Feunekes). 

- Het aanbieden van gratis tickets voor de Publiekslezing aan studenten 

- Gesprekken met studiebegeleiders van de WUR om de NAV bekender te maken  

 
Engagementcommissie 

Sinds 2021 kent de NAV een aparte commissie met als doel de leden zich meer betrokken te laten 
voelen bij de vereniging. Het bestuur heeft voor deze aparte commissie gekozen in de hoop dat 
een bredere groep leden naar de activiteiten komt, dat er meer verschillende leden actief zijn in 
commissies (van alle leeftijden en werkvelden), dat nieuwe leden in de vereniging veilig hun plek 
vinden en dat er daardoor uiteindelijk ook meer leden bij de vereniging blijven.  
 
De engagementcommissie bestond in 2021 uit: Manon van Eijsden (voorzitter), Ester de Jonge 

(secretaris), Coosje Dijkstra, Gert Jan Hiddink en Gerda Pot. 
 
In 2021 heeft de commissie een jaarplan opgesteld en een survey gemaakt en uitgezet onder de 
leden. Deze survey is uitgezet om inzicht te krijgen in de waardering van de leden voor de huidige 
activiteiten en communicatiemiddelen en in wensen t.a.v. nieuwe activiteiten. Onder de 65 mensen 

die op deze survey hebben gereageerd, zijn drie gratis jaarlidmaatschappen verloot. De resultaten 

van de survey zullen worden gepresenteerd op de ALV van 2022. Op basis van deze resultaten 
zullen de activiteiten van de engagementcie worden aangepast. 
 
Naast het uitzetten van de survey hebben de leden van de commissie ook een aantal niet actieve 
leden benaderd met vragen over waarom ze niet komen. Deze activiteit zal worden voortgezet in 
2022. 
 

Communicatie 

 

NAV nieuwsbrief/ mailings 

De NAV nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel naar de leden met korte berichtgeving 

over activiteiten en andere zaken. In 2021 zijn er 40 nieuwsbrieven/ mailings (activiteiten, 

inloggegevens en persbericht) verstuurd. 

Leden kunnen zaken voor de nieuwsbrief aandragen via  info@voedingsacademie.nl  

NAV website 

De website heeft als doel om niet-leden te informeren wat en wie de NAV is/zijn. Daarnaast heeft 

het als doel om de leden van informatie te voorzien m.b.t. activiteiten en, achter een login, 

medeleden (smoelenboek) en vertrouwelijkere informatie, zoals ALV stukken. In 2021 zijn alle 

activiteiten vermeld op de website. Daarnaast is actief beleid gevoerd om de leden op de website 

zijn/haar belangenverklaring in te laten vullen (zie integriteitscommissie). 

LinkedIn  

Momenteel zijn 268 leden aan elkaar gelinkt op LinkedIn. Er is actief beleid gevoerd om meer 

mensen in deze NAV LinkedIn groep te krijgen. Naast vacatures worden de NAV activiteiten ook 

gedeeld op LinkedIn waarin leden werden getagd om deel te nemen. 

mailto:info@voedingsacademie.nl
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Twitter  

NAV@NAVvoeding: 31-12-2021: 911 volgers. Op Twitter worden met name vacatures en de 

nieuwsbrief gedeeld. Het NAV Twitter account is openbaar. 

Facebook 

https://www.facebook.com/pages/NAV/183348731801840: Het facebook account wordt niet meer 

gebruikt. 

Persberichten 

Er is dit jaar geen persbericht uitgegaan. 

 

Financiën 

In 2021 waren de totale inkomsten € 41.702,90. De contributie voor leden is € 90 gebleven voor 

2021. De totale uitgaven waren in 2021 € 36.904,55. Het werkelijk resultaat van het boekjaar, met 

correcties voor openstaande facturen, was € 3.204,04. De balans laat zien dat de NAV op 31-12-

2021 een eigen vermogen heeft van € 71.920,40. De financiën van de NAV zijn gezond. De 

kascommissie van het jaar 2021 bestond uit Wilrike Pasman en Jan de Vries. 

 

NAV Activiteiten 

Nieuwjaarsborrel 

Ivm de lockdown was het niet mogelijk om dit jaar een publiekslezing te organiseren. Daarom 

hebben we op 14 januari 2021 een nieuwjaarsborrel georganiseerd om het nieuwe jaar in te 

luiden. Er waren 48 leden aanwezig die hebben geluisterd naar de nieuwjaarstoespraak van 

voorzitter Karin van het Hof en samen een pubquiz hebben gedaan. Het was een ontspannen, 

informele meeting. 

Lecture door Philip Calder 

Op 5 februari 2021 heeft Philip Calder een online lecture gegeven met de titel “Nutrition, 

immunity & COVID-19”. Deze lecture is opgenomen en op de website gezet. Er waren 86 leden 

aanwezig. 

Algemene ledenvergadering  

Op 9 maart 2021 heeft de 20e ALV plaats gevonden d.m.v. Zoom. Totaal waren 38 NAV leden 

aanwezig (incl bestuur). Tijdens deze vergadering werd het jaarverslag en de financiën van 2021 

en de begroting van 2021 behandeld en goedgekeurd (zie financiën). Daarnaast heeft het bestuur 

het beleidsplan 2021-2025 met de leden besproken en zijn er nieuwe commissies opgezet. 

Tijdens deze vergadering is Kim Braun toegetreden tot het bestuur als vertegenwoordiger van 

Jong-NAV. 

Voorjaarsforum 

Op 17 maart 2021 is tevens het voorjaarsvoedingsforum (online) georganiseerd over 

Wetenschappelijke Integriteit. Marianne Geleijnse en Astrid Mars (WUR) hebben over dit onderwerp 

ervaringen gedeeld en casuïstiek behandeld. Er was een levendige discussie zowel mondeling als 

via de chat. Er waren 46 mensen aanwezig.  

https://www.facebook.com/pages/NAV/183348731801840
https://www.voedingsacademie.nl/activities/nutrition-immunity-covid-19-by-philip-calder/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/nutrition-immunity-covid-19-by-philip-calder/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/voorjaarsforum-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/voorjaarsforum-2021/
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VoedingNL 

Pitactief heeft i.s.m. de NAV, de Alliantie Voeding Gelderse Vallei, de Diëtisten Coöperatie 

Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, NVVL en PitActief het Congres 

VoedingNederland 2021: “Vet en metabole gezondheid” georganiseerd op 10 juni 2021.  

Werkveldorientatieavond voor Masterstudenten door Jong-NAV (Di-et-tri en UM) 

Op 27 mei 2021 vond een digitale werkveldoriëntatie avond plaats voor toekomstige voedings-

wetenschappers. Deze avond was in samenwerking met de studievereniging Di-et-tri van de 

opleiding Voeding en Gezondheid van de Wageningen Universiteit georganiseerd. Daarnaast 

konden ook dit jaar ook studenten uit Maastricht en Amsterdam deelnemen.  

Voor eerste sessie waren er 154 deelnemers van de 190 aanmeldingen (incl organisatie en 

sprekers, incl 4 afmeldingen). De affiliaties waren als volgt opgegeven: 

 # % 

VU 24 12,9 

WUR 104 55,9 

Maas 28 15,1 

RUG 5 2,7 

Uni Reading, UK  1 0,5 

werkt al* 24 12,9 

 186** 92 

* incl sprekers en organisatie 

** niet iedereen heeft affiliatie opgegeven 

Voor tweede sessie 142 deelnemers, na tweede sessie bleven hier nog 119 deelnemers van over. 

Deelnemers konden zelf kiezen naar welke spreker ze wilden gaan d.m.v. 11 break-out rooms. De 

volgende NAV leden hebben tijdens deze middag over hun loopbaan verteld:  

Femke Hoevenaars 
Vincent van Buul 

Rianne Weggemans 
Alie de Boer 

Alice Mathijssen 
Annelies Goris 
Maud Theelen 
Manon van Eijsden 
Linde Floris 

Arienne de Jong 
Joost Linschoten 

 

De sprekers hebben allen een presentatie gegeven over hoe hun werkdag eruit ziet en hoe zij op 

hun huidige werkplek terecht zijn gekomen. Via de chat werden vele vragen gesteld door de 

studenten. Tijdens deze avond hebben we aanstaande voedingsprofessionals weten te 

enthousiasmeren over de mogelijkheden binnen het voedingswerkveld.  
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NAV op locatie – ging niet door ivm CORONA 

 

NSD 
In 2021 is tijdens de ALV besloten om NSD onder NAV te laten vallen. NSD houdt voorlopig haar 
eigen rekeningnummer, waarbij de financiële stromen gescheiden blijven. 
Op 7 oktober was de Nutritional Science Day. Hier deden 100 mensen aan mee. Desiree Lucassen 
heeft de Foppe ten Hoorprijs gewonnen met haar presentatie: “Development and evaluation of an 

innovative 2-hour recall smartphone app for (near) real-time dietary assessment”. 

 

Lezing tijdens de Nutritional Science Days (voorheen NWO-voedingsdagen) – ging niet door ivm 

CORONA 

Activiteiten 

Datum Aantal 

aanwezigen 

Onderwerp 

14 januari 48 Nieuwjaarsborrel met pubquiz en toespraak voorzitter 

5 feb 86 Lezing Philip Calder 

9 maart 38 ALV 

17 maart 46 Voedingsforum 

7 april 19 Mini-workshop onderzoeksresultaten delen op sociale media 

12 mei 19 Mini-workshop: Hoe presenteer je professioneel in Zoom? 

17 juni 25 Oud versus jong: Hoe is de voedingswetenschap veranderd? Met Jo 

Hautvast en Fenna Hinssen 

22 juni 18 Jong-NAV Netwerkmeeting – Hoe netwerk je jezelf door je carrière 

heen? 

9 sept 15 Brainstormen over integriteit 

13 okt 25 “Gedrag, leefstijl en voedselzekerheid: heeft de coronacrisis iets 

veranderd?” met Jessica Kiefte en Laura van der Velde 

9 nov 22 In gesprek met Corné van Dooren, werkzaam bij het WNF 

30 nov 67 Voedingsforum: Voedselomgeving 

De online netwerkmeetings werden over het algemeen als leuk ervaren en hebben ook meerwaarde 

ten opzichte van de fysieke meetings. Het voordeel van deze online meeting ten opzichte van de 

fysieke bijeenkomsten is dat je random wordt ingedeeld in kleine groepjes (meestal 3 deelnemers), 

waardoor je echt nieuwe mensen leert kennen. 

https://www.voedingsacademie.nl/nieuws/desiree-lucassen-wins-foppe-ten-hoor-price-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/nieuws/desiree-lucassen-wins-foppe-ten-hoor-price-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/nav-nieuwjaarsborrel/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/nutrition-immunity-covid-19-by-philip-calder/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/algemene-ledenvergadering-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/voorjaarsforum-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/online-netwerkbijeenkomst-april-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/online-netwerkbijeenkomst-mei-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/online-netwerkbijeenkomst-juni-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/jong-nav-netwerkmeeting-hoe-netwerk-je-jezelf-door-je-carriere-heen/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/jong-nav-netwerkmeeting-hoe-netwerk-je-jezelf-door-je-carriere-heen/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/online-netwerkbijeenkomst-september-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/online-netwerkbijeenkomst-oktober-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/online-netwerkbijeenkomst-oktober-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/online-netwerkbijeenkomst-november-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/activities/najaarsforum-2021/
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Najaarsforum: Voedselomgeving (georganiseerd door Jong-NAV) 

Op 30 november 2021 vond het Najaarsforum met het thema Voedselomgeving plaats. De 

middag vond door de omstandigheden rondom het coronavirus online plaats via Zoom. De 

volgende sprekers waren aanwezig: 

• Maartje Poelman (Wageningen University and Research) 

• Miriam Mühl (JOGG) 

• Arienne de Jong (Albert Heijn)  

Naast presentaties van de sprekers waren er korte interactieve momenten aan de hand van polls 

en werd de groep opgesplitst in break-out rooms. Als laatste werd er plenair en in break-out rooms 

gediscussieerd over de voedselomgeving en de belangen van wetenschap, beleid en consument. Er 

waren 67 NAV leden aanwezig.  

Publicatieprijs 2021 (publicatiejaar 2020) 

Deze prijs is uitgereikt op 30 november aan de beste publicatie op voedingsgebied in 2020 

(gebaseerd op E-publicatie). In totaal waren er 10 inzendingen. De jury bestond uit: Ronald 

Mensink (voorzitter), Edith Feskens, Jessica Kiefte, Ingeborg Brouwer, Peter Zock en Lydia Afman. 

Deze juryleden waren zo uitgekozen dat er uit de diverse disciplines een vertegenwoordiger was. 

Voor het jaar 2020, uitgereikt in 2021, heeft Ellen van Dongen de eerste prijs gewonnen met de 

publicatie: “Effectiveness of a Diet and Resistance Exercise Intervention on Muscle Health in Older 

Adults: ProMuscle in Practice”. Op de tweede plek is geëindigd Laura van der Velde met het artikel: 

“The interplay between fast-food outlet exposure, household food insecurity and diet quality in 

disadvantaged districts“. Judith Neter met het artikel: “Improving the dietary quality of food 

parcels leads to improved dietary intake in Dutch food bank recipients—effects of a randomized 

controlled trial” is geëindigd op de derde plek. 

 
Mediaworkshop 

De mediaworkshop is dit jaar niet doorgegeven wegens CORONA  

 

Samenwerkingsverbanden 

Platform Voeding Nederland 

De in 2017-18 opgezette stakeholder meetings met Arts en Leefstijl, Voedingscentrum, 

Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN), 

Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) en Alliantie Voeding in de Zorg. Dit 

platform heeft de naam aangenomen: Platform Voeding Nederland en heeft als doel verwarring in 

de media voor de consumenten te voorkomen en een bijdrage te leveren aan het gezonder maken 

van de bevolking d.m.v. voeding en leefstijl. Eén van de speerpunten is hierbij het incorporeren 

van Voeding in curriculum geneeskunde. We zijn dit jaar drie maal online bijeen gekomen.  

 
  

https://www.voedingsacademie.nl/activities/najaarsforum-2021/
https://www.voedingsacademie.nl/nieuws/ellen-van-dongen-wint-de-nav-publicatieprijs-2020-2021/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1525861019308357
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1525861019308357
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/interplay-between-fastfood-outlet-exposure-household-food-insecurity-and-diet-quality-in-disadvantaged-districts/6D7C64352296C61F886DB361C43174D5
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/interplay-between-fastfood-outlet-exposure-household-food-insecurity-and-diet-quality-in-disadvantaged-districts/6D7C64352296C61F886DB361C43174D5
https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-020-02182-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-020-02182-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-020-02182-8
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Zusterverenigingen 
Vanuit Oostenrijk is in 2017 een initiatief gestart om een Europees registratiesysteem voor 
“Nutritionists” op te zetten. Hieraan deden mee: 
 

• AUSTRIA (VEÖ - Association for Nutritional Scientists Austria) 

• SWEDEN (SNF) 
• UK (Association for Nutrition - AfN) 
• GERMANY (VDOE – Berufsverband Ökotrophologie e.V.) 
• Netherlands (NAV) 

• NORWAY (NFE – Norwegian Association for Nutritionists) en NORWAY (NEFF – 
Norwegian Nutrition Association) 

• PORTUGAL (Portuguese Association of Nutrition) 
 
In 2019 is besloten door deze groep om een zusterverband op te zetten: European Nutrition 
Association. ENA heeft in 2021 zesmaal contact gehad via skype. Tijdens deze meetings is verkend 
op welke manier dit zusterverband kan worden opgezet en op welke manier de registratie zou 
moeten verlopen. Eind 2021 heeft NAV een officiële uitnodiging gekregen om deel te nemen in de 
op te richten vereniging/stichting. In de bestuursvergadering van 8 december is besloten hier niet 

op in te gaan en onze samenwerking voor nu te verbreken. Reden hiervoor is dat het NAV bestuur 
weinig toegevoegde waarde ziet tegenover een aanzienlijke tijdsinvestering. 
 
IUNS 
In 2020 heeft het NAV bestuur 4 mensen genomineerd voor een plek in de IUNS council: Hans 
Verhagen, Jan de Vries, Edith Feskens en Marlou Lasschuijt. Het IUNS congres zou in 2021 
plaatsvinden maar is verzet naar 2022 i.v.m. COVID-19. Om voor te bereiden op een eventuele 

nominatie hebben de genomineerden samen met Karin van het Hof, Jessica Kiefte en Peter Joris 3 
online IUNS meetings gehad om een plan te maken. Hans Verhagen heeft zich i.v.m. eigen 
werkzaamheden terug getrokken als kandidaat en Hinke Haisma heeft zich aangesloten bij het 
overleg om strategisch mee te kunnen denken 
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Bijlage 1 Overzicht Activiteiten 2021: 

14 januari:  nieuwjaarsborrel met pubquiz 

5 februari: Philip Calder 

10 februari: Bestuursvergadering 

17 februari: Bestuursvergadering 

19 februari:  Conference call ENA: Europese zusterverenigingen  

23 februari:  FENS/ENA overleg 

1 maart: Conference call Platform Voeding Nederland (NVD, DCN, BGN, VC, A&L, Alliantie 

Voeding in de Zorg en NAV) 

9 maart:  Online ALV   

17 maart:  Voorjaarsforum  

6 april:  overleg Di-et-Tri 

7 april:  Online Netwerkmeeting 

14 april: Conference call bestuursvergadering  

15 april:  Conference call ENA: Europese zusterverenigingen  

3 mei:  Overleg VoedingNu 

10 mei:  Conference call voedingscentrum  

12 mei:  Online Netwerkmeeting 

17 mei:  Overleg VoedingNu 

27 mei:  Werkveld oriëntatie Studenten (Carrière avond) 

9 juni:  Conference call bestuursvergadering 

10 juni: VoedingNL 

17 juni: Online netwerkborrel 

17 juni: Overleg IUNS 

22 juni: Jong NAV netwerkmeeting 

23 juni:  Conference call Platform Voeding Nederland (NVD, DCN, BGN, VC, A&L, Alliantie 

Voeding in de Zorg en NAV) 

2 juli:   Conference call ENA: Europese zusterverenigingen  

12 juli:  Conference call voedingscentrum 

13 juli:  Conference call bestuursvergadering 

9 september: Online netwerkborrel  

15 september:  bestuursvergadering 

16 september:  Conference call ENA: Europese zusterverenigingen  

24 september: Overleg IUNS 

7 oktober: NSD 

24 september: Overleg IUNS 
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12 oktober: Conference call Platform Voeding Nederland (NVD, DCN, BGN, VC, A&L, Alliantie 
Voeding in de Zorg en NAV) 

13 oktober: bestuursvergadering 

13 oktober: online netwerkmeeting 

14 oktober:  Conference call ENA: Europese zusterverenigingen 

22 oktober: Online netwerklunch 

3 november: Voorlichting NAV bij MScers 

30 november:  najaarsforum 

8 december: bestuursvergadering 
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Bijlage 2 

 

Missie & Visie 

 

“Verbinding, kwaliteit en integriteit van de voedingswetenschappen” 

 

De Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV) is een vereniging voor en door 
geregistreerde voedingswetenschappers. Onze leden zijn academisch opgeleid, hebben 
verschillende achtergronden en expertises en werken allen op het gebied van voeding & 
gezondheid in diverse functies in de maatschappij. 

 

Wij staan voor de kwaliteit en integriteit van alle aspecten van de voedingswetenschap. We hebben 
hiervoor richtlijnen vastgelegd in de gedragscode en hebben vertrouwenspersonen voor onze 

leden. 

 

De NAV organiseert interne bijeenkomsten, lezingen en workshops over relevante thema’s rondom 
voeding en gezondheid. Hierbij zijn alle leden, ongeacht achtergrond of ervaring, welkom om deel 
te nemen. We stimuleren leden om kennis uit te wisselen, mee te doen aan de discussies en van 
elkaars expertise te leren. We kijken hierbij kritisch naar ons eigen vakgebied, staan open voor 
andere meningen en kunnen elkaar aanspreken op inhoudelijke en ethische normen van 
voedingsonderzoek en -communicatie. Daarnaast organiseren we een jaarlijkse openbare 

publiekslezing. 

 

De NAV werkt samen met nationale en internationale organisaties zoals het Platform Voeding 

Nederland, FENS, Nutrition in Transition en IUNS waarbij we actief meedoen aan discussies en 
activiteiten in het belang van voedingswetenschappers. 

 


