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Gezocht: Vrijwilliger voor de Commissie Voeding 

 

De Commissie Voeding is een geëngageerde en diverse groep van diëtisten binnen de Diabetes Liga. 

Diëtisten uit de eerste, tweede en derde lijn werken actief samen aan projecten rond voeding voor 

personen met diabetes. Enkele recent gerealiseerde projecten zijn de update van het Voedingsprotocol bij 

diabetes voor professionelen, het kookboek ‘Lekker koken met diabetes’, criteria gezonde voeding voor 

personen met diabetes, artikels voor Diabetes Info (ledentijdschrift Diabetes Liga) en Vlaams tijdschrift 

voor Diabetologie (tijdschrift v+/oor professionele leden Diabetes Liga) en educatiemateriaal voor 

anderstaligen.  

 

Deze enthousiaste groep is op zoek naar collega-diëtisten om de Commissie Voeding te versterken. Er 

wordt met de Commissie Voeding een 4-tal keer per jaar vergaderd, zowel online als in het Diabeteshuis 

te Gent. Tijdens deze vergaderingen worden projecten uitgewerkt en besproken in overleg met het 

Kenniscentrum van de Diabetes Liga. De Commissie Voeding is eveneens een moment van netwerking 

waar werkervaring kan worden uitgewisseld.  

 

 

Profiel: 
• Je bent een diëtist-diabeteseducator die ook in de praktijk personen met diabetes begeleidt of 

werkt rond diabetes.  

• Je kan in teamverband werken en je bent leergierig. 

• Je zet je vrijwillig in voor de Diabetes Liga en helpt actief bij het verwezenlijken van projecten 

rond gezonde voeding voor personen met diabetes. 

• Je bent bereid kennis en ervaringen uit te wisselen. 

• Je maakt je enkele malen per jaar vrij om de vergaderingen van de Commissie Voeding bij te 

wonen. Deze gaan gewoonlijk door op een maandag in maart, juni, september en december van 

19u30-21u30. 

 

 

 

Wat bieden wij: 

• Je breidt je netwerk uit met een enthousiaste groep collega-diëtisten.  

• Je hoort uit eerste hand nieuwe informatie en wisselt praktische inzichten met collega’s uit.  

• Je inzet, samen met deze van anderen, resulteert in een afgewerkt product, waar je terecht fier 

op kan zijn.  

• Je krijgt een kilometervergoeding, vrijwilligersverzekering en de mogelijkheid tot gratis deelname 

aan relevante bijscholingen die de Diabetes Liga organiseert.  

• Je ontvangt waardering in de vorm van een jaarlijks vrijwilligersfeest en tonnen appreciatie.  

 

Heb je er zin in? 
Stuur dan tegen 20 augustus 2021 een mailtje naar vrijwilliger@diabetes.be, met bijgevoegd je CV en 

motivatiebrief waarin je aangeeft waarom je graag deel zou uitmaken van de Commissie Voeding en wat 

jouw inbreng kan zijn. Ook bij eventuele vragen of vrijblijvende interesse kan je zeker contact opnemen.  
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