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Jaarplan 2020 
 

Hieronder vinden jullie ons jaarplan voor 2020. We gaan dit jaar vaker het 
land in en zijn te gast in Nijmegen (maart), Den Haag (mei) en Tilburg (oktober/november)   
 
Bijeenkomsten/activiteiten voor en door alle leden 
 

• Pijler Kennis delen.  
Werkbezoek aan Nijmegen (onze gastheer is Gerard Molleman) op do.12 maart over 1e lokale 
Preventieakkoord.  
Werkbezoek aan ZonMw, Den Haag, een kijkje achter de schermen, op di. 28 mei. 
Nascholing zelf organiseren of bij NSPOH, gepland in september. 
Werkbezoek aan Tranzo, gepland in oktober/november in Tilburg. 
NCOG PHned lezing combineren we in 2021 met ons lustrum, 25 jaar PHned, tevens 
nieuwjaarsborrel. 
 

• Pijler Ontmoeten 
Nieuwjaarsborrel bij Beatrixgebouw JIM Utrecht, 30 januari 
NCVGZ op 8 april met als thema Preventie is mensenwerk!    
Tijdens en na afloop van werkbezoeken in maart, mei en oktober/november, NCVGZ in april 
en nascholing in september is gelegenheid elkaar te ontmoeten.  
 

• Pijler Lobby/pleitbezorging 
Nascholing door NSPOH of met eigen leden in september 
Nog iets met Federatie voor Gezondheid? 
 

• Voor alle pijlers houden we de optie open dat leden zelf iets (lokaal) kunnen organiseren, 
door een oproep te doen via linked in of via de website. 
 

• ALV’s combineren we met nieuwjaarsborrel en werkbezoek ZonMw (januari bij Beatrixgebouw 
JIM resp mei in Den Haag): (financieel) jaarverslag 2019, jaarplan 2020, begroting 2020 etc  

 
Bijeenkomsten voor specifieke groepen 
• Intervisie, als onderdeel van professionalisering, verschillende keren per jaar  

• De intervisiegroep ‘Utrecht’ komt 6-8 keer per jaar bij elkaar. Nieuwe leden zijn welkom. Mail 
Annette de Graaf: A.deGraaf@kpnmail.nl. 

• De intervisiegroep ‘Den Haag’ komt + 4 keer bij elkaar. Wil je meedoen, of meer info? Mail 
Alette Broekens: A.broekens@gmail.com  

• Wil je een intervisiegroep starten in een andere regio? Neem contact op met Annette de 
Graaf. 

 
PHned en opleidingen 
• We halen samenwerking met NSPOH verder aan. Afgestudeerde masters Public Health blijven we 

benaderen om lid te worden.  
 
PR en Social media 
• Alle leden nodigen we uit actief te worden op onze nieuwe website (ontwerp in januari, live in maart).  
• Naast de website blijft e-mail een belangrijk middel om uitnodigingen voor ALV’s en andere 

bijeenkomsten, als ook max. drie bestuursberichten via de website te verspreiden.  
• We zoeken nog een nieuwe webmaster (vacature) 
• PHned wil meer (en evt. jongere) leden werven, minimaal 15 nieuwe leden per jaar  
• We blijven investeren in een vereniging voor en door de leden. 


