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Beste PHned leden,
Graag brengen wij jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en belangrijke data.
•

Neem je podium en deel jouw verhaal op onze vernieuwde website

Tijdens de ALV op 30 januari is de opzet van onze vernieuwde website gepresenteerd.
Onderdeel daarvan is dat we onze vereniging meer gezicht willen geven. De maand februari
gebruiken we om verhalen bij de leden op te halen.
Neem je podium en beantwoordt kort, max. 150 woorden, de volgende vragen:
1. Wat drijft jou om te werken als public health professional?
2. Wat vind jij het meest aansprekende voorbeeld van public health in jouw
werkveld?
3. Waar ben je het meest trots op als public health professional?
Vind je het lastig om te schrijven? Corinne Hinlopen helpt je graag op weg.
Graag ontvangen we jullie verhalen, uiterlijk 28 februari, in onze mailbox info@phned.nl
•

Werkbezoek Nijmegen op donderdag 12 maart a.s., vanaf 17 uur

Gerard Molleman, lid PHned, werkt met zijn team aan een interessant programma. Ingrediënten
zijn: gemeentelijke gezondheidsnota’s van Nijmegen in drie bestuurstermijnen, parallel daaraan
opbouwstructuur binnen de GGD voor Gezond leven en ‘Groen Gezond en in Beweging’ en het
lokale preventieakkoord als logische, volgende stap. Aangevuld met interessante kansen die
samenwerking met ziekenhuizen in de regio Nijmegen biedt. Definitieve uitnodiging volgt!
•

Werkbezoek ZonMw op donderdag 28 mei a.s., vanaf 12.30 uur

Marja Westhoff, lid PHned, is bezig met voorbereiding van een werkbezoek waarin we een kijkje
in de keuken krijgen bij ZonMw. Uitnodiging volgt. Reserveer vanaf 12.30 uur vast in je agenda!
•

PHned voor en door de leden! We zijn op zoek naar een secretaris, een webmaster
en netwerkers en correspondenten voor onze pijlers

Op basis van de nieuwe visie van PHned werken we met een dagelijks bestuur (voorzitter,
secretaris en penningmeester) en drie portefeuillehouders voor onze drie pijlers (Kennis delen,
Ontmoeten en Lobby/pleitbezorging). We zoeken versterking: een secretaris, een webmaster en
netwerkers en correspondenten voor onze drie pijlers.
De portefeuillehouders gaan nl. bouwen aan netwerken om invulling te geven aan de pijlers en
zoeken ook leden die daarvoor aandacht kunnen/willen vragen met ondersteuning van onze
interactieve website. Heb je affiniteit met een van de pijlers en wil je bijdragen aan onze
groeiende en bloeiende vereniging, meld je dan aan. Reacties graag naar info@phned.nl.
•

Last but not least: 2021 is lustrumjaar met 125 jaar NCOG en 25 jaar PHned!

