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diëtistencafé 2010: ‘Zet jezelf op de kaart’

Rosanne Smilde

Diëtisten vertonen veel subassertief gedrag en hebben moeite om 
zichzelf te verkopen. Het door Yakult georganiseerde diëtistencafé 
moest hier verandering in brengen. 52 diëtisten gingen op 22 april 
in de Nonnerie in Maarssen aan de slag met een inspirerende 
workshop. Hier leerden zij hoe zij hun diensten op een effectieve 
manier onder de aandacht kunnen brengen, bij zowel patiënten als 
verwijzers. 

Ricky van Poppel, dagvoorzitter, leidde de dag in. Zij benadrukte dat 
de diëtetiek meer op de kaart gezet moet worden. ‘Jezelf promoten 
blijft moeilijk, maar brutaal zijn kan zijn vruchten afwerpen.’ Dit heeft 

zij zelf ervaren bij het solliciteren naar vacatures die buiten haar bereik 
leken. Inmiddels is zij general manager van de Diëtheek, die zestig 
vestigingen heeft. Van Poppel: ‘Het feit dat diëtisten moeite hebben 
om zichzelf op de kaart te zetten komt deels door het vrouw-zijn. 
Verder hebben zij voor dit beroep gekozen omdat zij bepaalde karak-
tereigenschappen bezitten, zoals zorgzaamheid. Ik zie dit bij mijn 
werknemers ook terug.’ 
Het programma begon met twee plenaire workshops. Rien de Boo, 
trainer van De Bode, ging in op de ‘harde criteria’ van communicatie: 
het doel, de taak en de procedure. Zachte criteria zijn kwaliteiten, 
persoonlijke opvattingen en onderlinge verhoudingen. Ook presen-
teerde hij de resultaten van de enquête die de deelnemers van tevoren 
hadden ingevuld. Uit hun SWOT-analyse (analyse van sterke en 
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zwakke punten) kwamen interessante zaken naar voren. Als sterk punt 
noemden de diëtisten veelal ‘goed luisteren’. Hun onderscheidend 
vermogen (Unique Selling Points) zit bijvoorbeeld in specialisaties 
en goede bereikbaarheid. Andere diëtisten in de omgeving en het 
internet werden als bedreigingen genoemd. Uit de enquêtes bleek 
dat tweederde subassertief gedrag vertoonde, eenderde assertief en 
dat niemand onder het kopje agressief ingedeeld kan worden. Met de 
opmerking: ‘De brutaliteit die Ricky van Poppel noemde, is in werke-
lijkheid assertiviteit’, illustreerde De Boo het subassertief denken van 
de deelnemers. 

InnerlIjke krachten ‘Zet je benen op heupbreedte, denk aan 
een tijger, doe je onderkaak iets naar voren en dan… Grrrrrrrr.’ Zo 
begon de workshop van Nicole Baars, met als titel: ‘Hoe kom ik over? 
Jouw zelfverzekerde uitstraling.’ Zij liet de deelnemers kennismaken 
met de ‘kritische ouder’, het ‘brave of rebelse kind’ en de ‘zelfbewuste 
volwassene’ die allen om aandacht vragen in iemands persoonlijk-
heid. Dit paste zij toe op situaties die de diëtisten zelf tegenkwamen 
in hun dagelijks leven. Wanneer iemand bijvoorbeeld heel vaak over-
werkt zegt de kritische ouder: ‘Je moet hard werken, aan luie mensen 
heb je niets’. Het brave kind zegt: ‘Als ik hard werk zijn ze tevreden 
over me, dan krijg ik geen straf.’ De zelfbewuste volwassene kent de 
mening van de innerlijke criticus en het innerlijk kind en weet hier een 
balans in te vinden. 
Na de lunch werden de deelnemers in kleinere groepen verdeeld om 
verschillende workshops te volgen. Bij ‘Wie je bent, bepaal je zelf!’ 
werden er rollenspellen gespeeld met een acteur. Die speelde bijvoor-
beeld een arts, of een van de innerlijke krachten van een deelnemer 
(ouder, kind, volwassene). Omdat er heel persoonlijke situaties 
gespeeld werden, was het heel leerzaam, maar soms ook emotioneel 
voor de deelnemers. Er kwamen praktische handreikingen naar voren, 
zoals: gebruik geen ‘twijfeltaal’ (‘misschien kunnen we een afspraak 
maken’ of ‘daar heb ik een beetje moeite mee’).
De workshop ‘In the mood’, door Jocelyn Rebbens van Rebbels Coa-
ching, was luchtiger. Na een korte uitleg over personal branding, het 
merk ‘ik’, gingen de deelnemers creatief aan de slag met een mood-
board. Na afloop werden er een aantal gepresenteerd, waarbij de rest 
moest aangeven of de inhoud van het moodboard overeenkwam met 
de eerste indruk die zij bij die persoon hadden.
Ook aan het uiterlijk werd aandacht besteed. Monique Valkenburg van 
The Image Company verzorgde tijdens de workshop ‘Beken kleur’ een 
kleuranalyse. Hierna konden de deelnemers met behulp van make-up, 
sieraden en zelfs pruiken ervaren wat kleuren kunnen doen voor hun 
uitstraling.  

In gesprek Deze dag heeft bewust de naam Diëtistencafé gekre-
gen. Iris van den Beld, voedingskundige bij Yakult en verantwoordelijk 
voor de organisatie: ‘Diëtisten zijn vaak vakinhoudelijk heel sterk, 
maar hebben moeite om zichzelf te verkopen. De nieuwe generatie 
diëtisten heeft dat enigszins in de opleiding meegekregen, maar 
voornamelijk oudere diëtisten kunnen op dit gebied nog veel leren. 
Na een succesvolle halve dag vorig jaar was er veel vraag om meer 
diepgang. Daarom is besloten dit jaar een hele dag te vullen. Ook heb-
ben we nu bewust gekozen voor een diëtist als dagvoorzitter, om de 
vertaalslag naar de praktijk te kunnen maken. Het is echt de bedoeling 
dat de deelnemers met elkaar in gesprek gaan, op een meer informele 
manier dan bij de gebruikelijke congressen. Het blijkt te werken, veel 
mensen blijven na afloop nog napraten bij de borrel.’
Het grootste gedeelte van de deelnemers is werkzaam in een zelfstan-
dige praktijk.
Deelnemer Lisette Kuik: ‘Deze dag is weer eens wat anders dan een 
congres met inhoudelijke vakkennis. Ik heb geen moeite om mezelf 
op de kaart te zetten, maar ik heb wel een aantal vernieuwende ideeën 
opgedaan.’ Esther den Boogert: ‘Ik kreeg van mijn werkgever te horen 
dat ik wel wat zekerder over mag komen. Met deze workshops wil ik 
dus echt wat aan mijn persoonlijke ontwikkeling doen. Ik heb vandaag 
veel praktische tips gekregen. Ook Marloes Hasenoot heeft wel eens 
moeite om assertief te zijn. ‘Vandaag heb ik veel geleerd over het 
promoten van mijn unique selling points en hoe ik aandacht kan vragen 
aan huisartsen. Al die zelfreflectie was wel heel confronterend.’ 
Of er een vervolg op deze geslaagde dag komt is nog niet zeker. Van 
den Beld: ‘Er wordt veel aangeboden voor diëtisten en dit gaat niet 
over vakinhoudelijke kennis. De evaluatie zal uit moeten wijzen of een 
volgende editie haalbaar is.’

‘Diëtisten zijn vaak vakinhoudelijk 
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