JAARVERSLAG 2018
PHned heeft een ingetogen jaar achter de rug, waarin het bestuur en enkele leden verder zijn gegaan
met een nieuwe koers voor PHned voor de komende jaren1.
Leden
Aan het einde van 2018 telt PHned 138 leden. Eind 2018 waren 114 leden lid van de PHned groep
van LinkedIn. Ernst Roscam Abbing is erelid.
Algemene ledenvergaderingen en bijeenkomsten in 2018
-

-

-

-

Op vrijdag 19 januari 2018, aansluitend aan de ALV, was de traditionele nieuwjaarsborrel bij
de NSPOH. Daaraan gekoppeld was een debat over het nieuwe regeerakkoord, ingeleid door
Corinne Hinlopen.
Na de ALV op 31 mei 2018 gaf Gertrude van Driesten, werkzaam bij de Argumentenfabriek
en lid van PHned, een inkijkje in de totstandkoming van het boek ‘Zo werkt de publieke
gezondheidszorg’. Inmiddels is het boek verkrijgbaar, linkje om boek te bestellen.
Aansluitend aan de presentatie van Gertrude spraken we over de resultaten van onze
ledenraadpleging. Belangrijkste punten: 43% leden vulden enquête in, meer vrouwen dan
mannen en meeste van onze leden zijn werkzaam bij een GGD. 16 (!) leden gaven aan een
actieve rol te willen spelen. We kwamen tot drie pijlers voor onze visie 2030: kennis,
ontmoeten en lobby/pleitbezorging. Ieder bestuurslid is aan de slag gegaan met uitwerking
van de pijlers volgens een vast format en is voor een laatste ronde voorgelegd aan Margreet
Kamphorst, Corinne Hinlopen en Anja Koornstra, begin december.
Door de fusie van de NVAG, met VAGZ en VIA, en de zeer geringe deelname van onze leden
de afgelopen jaren hebben we in 2018 afgezien van organiseren van een jaarlijkse
nascholingsbijeenkomst. De nieuwe Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) lijkt zich
vooralsnog meer te richten op medisch specialistische zorg en minder op public health. We
vinden bij- en nascholing wel van belang en bezinnen ons op mogelijkheden via de NSPOH.
Onze PHned NCOG lezing over het Preventieakkoord is verzet naar 23 januari 2019 omdat de
onderhandelingen nog in volle gang waren op de geplande datum, 5 november 2018.

Andere activiteiten:
-

-

1

Er draaien 2 intervisiegroepen voor leden: Den Haag en Utrecht.
We hebben gericht leden benaderd om te achterhalen wie een actieve rol wil spelen (een
van de resultaten van de ledenraadpleging) en voor de uitwerking van de pijlers als
onderdeel van onze koersbepaling.
We hebben geen verslagen van bijeenkomsten in TSG geplaatst. Inmiddels is bekend dat de
papieren versie van TSG verdwijnt, de online versie blijft kosteloos beschikbaar.
LinkedIn groep blijft het communicatiemiddel. Continuïteit is en blijft een uitdaging.
PHned is lid van de Federatie voor Gezondheid en is zoveel mogelijk aanwezig bij hun
vergaderingen en bijeenkomsten (www.nphf.nl)
Met een nieuwe webmaster gaan we de huidige website van PHned aanpassen aan de
nieuwe tijd en wensen van onze leden.

Aanleiding voor onze koersbepaling is het wegvallen van de vereniging Volksgezondheid en Wetenschap en de
vraag van de NPHF over onze positie als podium, beroepsvereniging voor PH professionals.

-

Naast de bijeenkomsten van de Federatie voor Gezondheid hebben we een keer apart met
Thomas Plochg gesproken over onze samenwerking.

Reflectie:
-

-

-

Koersbepaling blijft tijd vragen en doorlooptijd is langer dan vooraf gepland. Wel hebben we
meer leden actief gevraagd mee te denken en/of zich aan te melden voor activiteiten. En
hebben meerdere leden, via de ledenraadpleging, laten weten een actieve rol te willen
spelen. Ons motto is: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.
In 2018 hebben we geen bijeenkomsten met anderen dan onze leden georganiseerd.
Organisatie van het jaarlijkse NCOG PHned debat vroeg veel inzet van enkele bestuursleden
en Ernst Roscam Abbing en Anja Koornstra. Voortzetting van het debat is belangrijk voor ons
gezicht naar buiten.
We hebben in januari en mei 2018 dankbaar gebruik gemaakt van de locatie van de NSPOH.

Bestuur
Gedurende 2018: Ellen van Steekelenburg (voorzitter), Malou Timmers (secretaris), John Dierx
(penningmeester), Simone Korffde Gidts (bestuurslid) en Annette de Graaf (bestuurslid). Het bestuur
kwam eenmaal live bij elkaar en had 5 maal een vergadering via skype. Kascommissie (Manon Penris
en Gertrude van Driesten) heeft financieel verslag 2018 goedgekeurd.
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