
JAARVERSLAG 2019 

PHned heeft zich voorbereid op haar nieuwe koers voor de komende jaren1. 

Leden  
Aan het einde van 2019 telt PHned 138 leden. Eind 2019 waren 114 leden lid van de PHned groep 
van LinkedIn. Ernst Roscam Abbing is erelid.   

 Algemene ledenvergaderingen en bijeenkomsten in 2019 

- 23 januari 2019: NCOG PHned lezing ‘Gij zult gezond leven’ over Preventieakkoord met 
bijdragen van Niek Klazinga (oa. OECD) en Marcel Verweij (WUR) en panelleden Karien 
Stronks (AMC), Willem Lageweg, Matthijs van den Berg (RIVM) en Henk van Gerven (TK lid 
SP). Uitgesteld omdat de onderhandelingen over het Preventieakkoord nog in volle gang 
waren op de geplande datum, 5 november 2018. Verslag opgesteld door Ernst en Simone. 

- 23 mei 2019: ALV met instemming op ons visiedocument PHned 2030 nav ledenraadpleging. 
- 23 mei 2019: werkbezoek gemeente Utrecht volksgezondheid met een interactieve 

workshop ‘Publieke waarden: vanuit welke waarden draag jij bij aan public health?’ met 
medewerking van Eline Dekker, gemeente Utrecht en lid van PHned. 

- 12 november 2019: NCOG PHned lezing over ‘Kunstmatige intelligentie, wat kunnen en wat 
willen we ermee?’ met bijdragen van Robert Verheij (NIVEL), Susanne Rebers (NKI), Patricia 
Prufer (Smart city), Petra Verhoef (Rathenau instituut) en Barend Middelkoop, onder de 
bezielende leiding van Ernst Roscam Abbing. We hebben onze woordenschat uitgebreid met: 
datadonatie, datageletterdheid en datasolidariteit. Verslag is in de maak. 

Andere activiteiten:   

- Aanwezig bij NCVGZ op 11 april 2019 voor een preview op ons visiedocument PHned 2030. 
Jan Jansen meldde zich als geïnteresseerd in portefeuillehouder Lobby, pleitbezorging.  

- Deelname aan masterclass ‘Lobby Preventieakkoord’ over totstandkoming en vervolg van 
Preventieakkoord, georganiseerd door Federatie voor Gezondheid, op 2 juli bij de NSPOH. 
Met inbreng van Jolande Sap (voorzitter Federatie), Hugo Backx (directeur GGD GHOR NL), 
Friso de Jong (bestuurssecretaris ONVZ) en Tom Oostrom (Nierstichting).  

- Er draaien 2 intervisiegroepen voor leden: Den Haag en Utrecht.  
- 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)    
- Voorbereidingen voor aanpassen van de huidige website van PHned.  

Bestuur   
Gedurende 2019: Ellen van Steekelenburg (voorzitter), Malou Timmers 
(secretaris/portefeuillehouder Ontmoeten), John Dierx (penningmeester), Simone Korff de Gidts 
(portefeuillehouder Kennis delen), Annette de Graaf (bestuurslid) en Jan Jansen (portefeuillehouder 
Lobby, pleitbezorging, per mei 2019). Het bestuur kwam eenmaal live bij elkaar en had 5 maal een 
telefonische vergadering. Kascommissie bestond uit Manon Penris en Gertrude van Driesten. 

Januari 2020 

 
1 Visie PHned 2030: Kijk op kennisdeling en netwerk in Publieke Gezondheid, mei 2019 


