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1. PHned ontwikkeling afgelopen jaren  
 
Er was eens…. 
 
Met de afronding van hun MPH1-opleiding organiseerden enkele actieve studenten in het jaar 1996 
een alumnivereniging, genaamd Bougainville. Belangrijkste reden om Bougainville te starten was de 
behoefte om kennis en ervaring te blijven delen na afronding van hun studie bij de NSPOH. 
 
Na verloop van tijd dekte Bougainville de lading niet meer en is gezocht naar een andere naam. 
Daaruit is per 2011 PHned ontstaan. PHned staat voor podium voor public health professionals. 
 
Een andere ontwikkeling was dat niet alleen de NSPOH scholing aanbood over publieke 
gezondheid(szorg). Ook andere universitaire opleidingen werden gestart zoals 
gezondheidswetenschappen (Maastricht, Wageningen, etc). Verder zagen ook opleidingen in het 
hoger beroepsonderwijs kansen om in te spelen op aandacht voor gezondheid zoals lifestyle coaches 
etc. 
 
Met de oprichting van PHned kon je lid worden na een universitaire opleiding en een hbo-opleiding 
mits je vijf jaar relevante werkervaring had opgedaan. Ook artsen maatschappij en gezondheid 
bleven welkom. PHned wilde daarmee echt een podium zijn voor alle public health professionals in 
Nederland. 
 
Wat maakt PHned nu? 
 
PHned is een landelijk netwerk van 1402 professionals werkzaam in public health. We zijn een 
groeiend netwerk. Dat komt deels door het wegvallen van de NVPG3 en de Vereniging 
Volksgezondheid en Wetenschap. En deels door het enthousiasme voor de zg. NCOG- lezingen over 
actuele, politiek bestuurlijke onderwerpen. Onze activiteiten bestaan nog steeds uit het organiseren 
van discussiebijeenkomsten, bij- en nascholing en intervisie om het kennisniveau in de Public Health 
op peil te houden en professionals met elkaar in contact te brengen.  
 
 Waarom nu visie-ontwikkeling? 
 
Met het opheffen van de Vereniging Volksgezondheid en Wetenschap kwam onder andere de vraag 
van de Federatie voor Gezondheid welke rol we voor onszelf zien in de toekomst. Kiezen we voor een 
beroepsvereniging of willen we juist luis in de pels zijn? Tegelijkertijd zagen we mogelijkheden om 
een vereniging te zijn die inzet op principes van zelforganisatie, voor en door de leden. Om antwoord 
te kunnen geven op onze rol in de toekomst zijn we te rade gegaan bij onze leden.   
 
  

 
1	Master	Public	Health	
2	Per	april	2019	
3	Nederlandse	vereniging	voor	Preventie	en	Gezondheidsbevordering	
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2. Visie-ontwikkeling: 
2.1 Procedure 
Het ontwikkelen van een visie is een proces waarbij achteruit en vooruitgekeken moet worden. 
Immers je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen en de toekomst vorm te kunnen 
geven. Het is dus belangrijk om te weten waar we vandaan komen en wat de core van PHned is en in 
de toekomst zou moeten zijn. 
Met een groep leden is gestart om naar de toekomst te kijken. Het voorspellen van de toekomst is 
altijd iets van een gok en om dit zoveel mogelijk richting te geven, is de scenariomethode gebruikt. 
Met deze methode wordt systematisch in 7 stappen in beeld gebracht welke uitdagingen er mogelijk 
gaan komen met betrekking tot public health. Daarmee kan vervolgens ook bepaald worden hoe de 
professional van de toekomst er uit zal zien, waar die wordt opgeleid en hoe die zijn/haar kennis op 
peil kan houden om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Met deze input kan dan 
tenslotte worden bepaald hoe PHned daar een rol bij kan spelen en hoe die rol er dan uit moet zien 
qua organisatie, inclusief activiteiten. 
Tijdens het eindproces van de scenariomethode bleek het lastig om de gevonden scenario’s goed te 
duiden. Om die reden is door de visiegroep in een brainstorm eerst nog eens in beeld gebracht waar 
PHned zich nu toe verhoudt in het totale speelveld van partijen. Op deze manier is de Why-How-
What van PHned op een andere manier inzichtelijk gemaakt. Ook is in een mindmap aangegeven wat 
de drijvers zijn voor lidmaatschap van PHned om de Why nog wat verder te kunnen beschrijven. 
Alvorens de laatste stap naar een visiedocument te kunnen zetten, is besloten om in een 
ledenraadpleging ook de visie van de leden mee te nemen. Hiervoor is een enquête opgesteld die 
gebaseerd was op de op dat moment beschreven scenario’s, brainstorm en mindmap. 
De verschillende stappen worden hieronder uitgewerkt om de opbouw van de uiteindelijk 
geformuleerde visie nader toe te lichten. 
 
Stap 1: Scenariomethode 
Al deze stappen zijn doorlopen waarbij vanuit een kleine groep leden (zie bijlage 1 voor de 
deelnemers) aan de hand van de scenariomethode is gekeken naar de toekomst. De vragen die bij 
alle deelnemers leefden aangaande de toekomst zijn geclusterd tot een beperkt aantal centrale 
vragen. Deze vragen zijn in een assenstelsel gezet met op de ene as de mate van waarschijnlijkheid 
van optreden en op de andere as de mate van effect die verwacht zou mogen worden op de houding 
en visie van PHned. Hiermee werd duidelijk waar PHned wel en geen invloed op zou kunnen 
uitoefenen en daarmee is de focus voor de visieontwikkeling komen te liggen op de vragen waarvan 
de antwoorden zeer waarschijnlijk zullen optreden en die ook een groot effect zullen hebben op 
PHned. 
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Tabel 1: Clustering van vragen over de toekomst van public health en gevolgen voor PHned 
Cluster Vragen 
1. Missie PHned organisatie • Hoe wil PHned gezien worden in 2030? 

• Welke meerwaarde heeft lidmaatschap van PHned 
voor de leden in 2030? 

• Welke kansen en bedreigingen liggen er voor PHned 
in 2030? 

2. Kennis- en 
deskundigheidsbevordering 

• Hoe draagt PHned bij aan ontwikkeling van het 
vakgebied PH in 2030? 

3. Opleidingen • Welke opleidingen verzorgen het vak PH? 
4. Professionals • Welke professionals beschouwen zichzelf werkzaam 

binnen PH in 2030? 
• Waar zijn ze werkzaam in 2030? 

5. PH algemeen • Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben 
impact op PH in 2030? 

• Waar gaat PH over in 2030? 
• Welke rol speelt de overheid in PH in 2030? 
• Wie voelt zich verantwoordelijk voor PH in 2030? 
• Wat is de rol van overheid en burger in PH in 2030? 

6. Netwerk/omgeving • Welke rol speelt PHned in haar (health) netwerk in 
2030? 

Om meer grip te krijgen op deze vragen zijn vervolgens binnen de clusters van de vragen een aantal 
trends en tegentrends benoemd zoals die nu als bewegingen in de maatschappij en public health 
worden gezien. Vanuit deze trends en tegentrends zijn uiteindelijk 2 dimensies naar voren gekomen: 

1. PH-professional als Specialist versus Generalist 
2. Collectieve verantwoordelijkheid (overheidsgestuurd) versus individuele 

verantwoordelijkheid/eigen regie en vrije markt 
Door deze twee dimensies in een assenstelsel te zetten ontstonden er vier scenario’s (figuur 1): 
 
Scenario 1: Hoogkwalitatieve solidaire samenleving (Collectief-Specialist) 

In dit scenario is er sprake van een samenleving waar de professional autoriteit heeft 
vanwege zijn kennis die vooral evidence based is. De normen en de waarden worden dan ook 
veelal vanuit de professionals bepaald en daarmee is een beroepsvereniging een club die 
gezamenlijk deze normen en waarden vaststelt. Terwijl de overheid sterk stuurt op het 
inzetten van die kennis voor het grote geheel aangezien iedereen recht heeft op die kennis 
om ervan te kunnen profiteren. Solidariteit is hier een groot goed en daarmee wordt er ook 
gestreefd naar wegnemen van gezondheidsongelijkheid. 
 

Scenario 2: Kapitalistische liberale samenleving (Individueel-Specialist) 
In dit scenario wordt de professional ook echt nog als specialist gezien die de kennis 
voorhanden heeft. Echter is iedereen vrij daar kennis van te nemen en de overheid laat elke 
sturing los. De keuzevrijheid is hier sterk gekoppeld aan vermogen omdat kennis duur is en 
door marktwerking (geen overheidssturing) hiervoor betaald moet worden. Daarmee zullen 
hoogopgeleiden sneller toegang hebben tot kennis en kunde van de professional dan lager 
opgeleiden waardoor de gezondheidsverschillen alleen maar gaan toenemen. Een 
beroepsvereniging is wenselijk maar niet per se noodzakelijk aangezien het vooral een zaak is 
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dat de specialist een vertrouwensband heeft met de cliënt en door afwezige overheidssturing 
er geen lobby- en pleitbezorging dan wel vakbond en gezamenlijke standaarden nodig zijn. 

 
Figuur 1 Scenario’s in assenstelsel 

 
 
Scenario 3: Sociaal nivellerende samenleving (Collectief-Generalist) 

Hier zijn professionals generalisten die van alles wel wat weten, breed zijn opgeleid en aan 
public health kunnen doen. Overheid stuurt nog wel op zorg voor iedereen maar deze zorg 
kan door een groeiende groep gegeven worden. Daarmee is er wel zorg voor iedereen 
toegankelijk en bepaalt de cliënt bij welke zorgverlener hij/zij het beste geholpen wordt. De 
aanbieder/professional kan zelf de normen en waarden naleven die door de overheid 
worden gesteld en elke professional heeft een plicht de zorg en het welzijn te verlenen. Er 
wordt dan ook veel meer gewerkt vanuit practice based evidence aangezien alleen telt wat er 
in de praktijk werkt. Daarmee is de noodzaak voor een beroepsvereniging nauwelijks tot niet 
aanwezig aangezien er een grote verscheidenheid aan beroepsprofessionals is. 
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Scenario 4: Sociaal autonome samenleving (Individueel-Generalist) 

Binnen dit scenario kan iedereen zorg en welzijn gaan aanbieden die zich daartoe in staat 
acht. Overheid stuurt helemaal niet en er is een vrije markt van aanbieders. Iedere cliënt 
kiest zelf op basis van wat prettig wordt ervaren, vertrouwd voelt en betaalbaar is. 
Solidariteit is weg en degene die meer kan betalen zal betere zorg kunnen krijgen. SEGV zal 
alleen maar toenemen en dat accepteren we als samenleving. Iedereen kan zelf keuzes 
maken om al dan niet gezond te leven en al naar gelang je financiële vermogens kun je je dit 
veroorloven en kom je ermee weg door zorg te kunnen betalen. Elke cliënt is dan ook 
volledig autonoom in beslissingen nemen aangezien er geen gestuurde normen en waarden 
zijn vanuit overheid en beroepsgroep. Er is geen eenduidige beroepsgroep en daarmee is er 
ook geen behoefte aan een beroepsvereniging. Iedere professional zorgt wel voor zichzelf en 
zoekt zijn/haar eigen informatie bij elkaar. 
 
Vanuit deze scenario’s moet een keuze worden gemaakt die op basis van de huidige 
ontwikkelingen het meest realistisch is. Hiervoor zijn uiteindelijk nog twee tussenstappen 
gemaakt. 

 
 
Stap 2. Mindmaps huidige situatie en rol PHned 
Bij het nadenken over de huidige ontwikkelingen en het huidige krachtenveld zijn er twee mindmaps 
ontwikkeld binnen de groep deelnemers: 
 

1. Mindmap PHned in het huidige krachtenveld met diverse spelers (figuur 2) 
 

Vanuit deze mindmap van krachtenveld en spelers ontstonden de duidelijke componenten voor het 
bestaan van PHned: 
 
WHY: Er zijn diverse maatschappelijke ontwikkelingen die direct invloed hebben op enerzijds public 
health en anderzijds de public health professional. PHned is er om die bewegingen in de gaten te 
houden, te beïnvloeden en professionals te bekwamen om hierop in te kunnen spelen. 
 
HOW: PHned doet dat door te zorgen dat professionals deze ontwikkelingen kunnen bijhouden door 
kennisuitwisseling, afspraken voor samenwerking met belangrijke partijen te maken en door 
opiniërende stukken te plaatsen op (social) media. 
 
WHAT: PHned is daarmee dus een netwerkorganisatie die een platform biedt voor haar leden. Ze 
kunnen elkaar hier ontmoeten zowel lokaal als regionaal, fysiek als virtueel en daarmee stelt PHned 
haar leden in staat om een optimale public health professional te zijn. 
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Figuur 2: Mindmap huidige krachtenveld en rol PHned 
 

 
 
 

2. Mindmap ‘Wat drijft ons om lid te zijn van PHned?’ 
 

In deze tweede mindmap  (figuur 3) kwam naar voren waarom we eigenlijk zelf lid zijn van PHned om 
dit ook te kunnen gebruiken voor het motiveren en werven van nieuwe leden.  
 
De drive die hieruit naar voren komt, sluit naadloos aan op een aantal activiteiten die PHned nu 
reeds uitvoert en bevestigde de eerste mindmap van de krachtenveldanalyse en de daaruit 
voortkomende bestaansredenen voor PHned. 
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Figuur 3: Mindmap reden om lid te zijn van PHned 
 

 
 
Stap 3: Ledenraadpleging 
De ledenraadpleging is door maar liefst 43% van alle leden ingevuld waardoor er een duidelijk beeld 
naar voren is gekomen hoe het ledenbestand van PHned is opgebouwd en hoe de leden PHned zien 
nu en in de toekomst. 
 
Figuur 4: Leeftijdsverdeling van leden 
 

 
 
Op dit moment bestaat PHned voor 37,5% uit mannen en 63,6% vrouw van vooral 46 jaar en ouder 
(figuur 4). Het merendeel van de PHned leden werkt bij een GGD (25%), kennisinstituut (12,5 %) of  
Hogeschool/Universiteit (12,5%), iets meer dan 10 % als ZZP-er (figuur 5). 
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Figuur 5: Werkgeversverdeling van leden 
 

 
 
Uit de ledenraadpleging blijkt dat de leden PHned zien als een platform voor en door PH 
professionals die vooral doet aan kennisdelingsdeling en lobby- en pleitbezorging. PHned moet een 
duidelijke rol spelen bij de beleidsvorming en Public Health breed over het voetlicht brengen. Dit 
door kennisdeling in de vorm van met name thema-avonden en lezingen. Daarnaast moet PHned de 
leden op de hoogte houden via mailings en haar LinkedIn-groep. Ook komt naar voren dat er 
behoorlijk wat leden (n=16) graag wat voor PHned wil doen. Favoriete klusjes zijn met name: 

1. Organiseren van lezingen 
2. Onderhouden of aangaan van partnerships 
3. Webredactie 
4. Bestuurlijk actief worden. 

 

 
 

Conclusie uit gehele proces: 
Het is nog lastig een keuze te maken uit de scenario’s voor 2030. Het is namelijk moeilijk in te 
schatten hoe de maatschappij zich ontwikkelt en daarmee ook de PH professional. We kiezen nu 
voor het scenario dat het beste voelt en waarnaar we denken toe te willen, nl. ‘collectieve 
generalist’. PHned wil een open source zijn en daarvoor is het essentieel om minimaal in 2025 een 
moment te kiezen om onze visie te herijken. 
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3. Uiteindelijke toekomstvisie 2030 
 
De uitkomsten van de ledenraadpleging, in combinatie met de scenariomethode, maken zichtbaar 
dat we ons in de toekomst gaan richten op drie pijlers: 

a. Kennis delen 
b. Ontmoeten 
c. Lobby/pleitbezorging. 

 
Hieronder worden deze pijlers verder uitgewerkt inclusief de planning voor de komende jaren. 
 
3.1 Pijler Kennisdelen  
 
3.1.1 Toelichting pijler kennisdelen 
In het delen van kennis wordt een onderscheid gemaakt in: 

• Het inzetten van kennis en ervaring van de leden, uitwerking in de pijler ontmoeten (zie 
3.2); 

• Het actief delen van kennis en inzichten/opvattingen via de website en publicaties; 
• Het maken van samenwerkingsafspraken met organisaties als de NSPOH, Federatie voor 

gezondheid, ZonMw en andere relevante organisaties, liefst via leden die bij die organisaties 
werkzaam zijn; 

• Bijdragen van de leden aan symposia en congressen. 
 

3.1.2 Hoe is het kennisdelen nu 
PHned gebruikt twee digitale platforms om kennis te delen: website en Linked-In groep. De huidige 
website van de vereniging is statisch en niet echt uitnodigend voor een bezoek. Er wordt ook weinig 
kennis op gedeeld. Gekoppeld aan het lidmaatschap is de mogelijkheid deel te nemen aan de 
LinkedIn-groep van PHned. De ervaring leert dat deze groep weinig actief is en geringe respons 
oplevert. De mail wordt gebruikt om leden te attenderen op bijeenkomsten.  
 
3.1.3 Behoefte n.a.v. ledenraadpleging 
Uit de ledenraadpleging is gebleken dat de huidige leden van PHned het netwerken en het delen van 
kennis en ervaring als de meest waardevolle opbrengst ervaren van het lidmaatschap van de 
vereniging. 
 
3.1.4 Doel van pijler in 2030 
PHned is een inspirerend podium voor professionals werkzaam in de public health en gebruikt de 
website om kennis te delen met haar leden en voor de communicatie van de vereniging met haar 
leden. (Leden van) PHned leveren regelmatig een bijdrage aan nationale en internationale 
congressen en symposia. PHned werkt samen met relevante partijen en organisaties, bij voorkeur via 
de leden die bij die partijen en organisaties werkzaam zijn. 
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3.1.5 Beoogd resultaat in 2030 
Fase 1: 2020 – 2025  

- Nieuwe website met meer interactieve mogelijkheden voor kennisuitwisseling voor leden. 
- Minstens 3 samenwerkingsafspraken geconcretiseerd met: 

• NSPOH 
• Federatie voor gezondheid 
• ZonMw 

- Er is aan minimaal 1 (inter)nationaal congres een inhoudelijke bijdrage geleverd.  
 
Fase 2: 2025 – 2030  
Evaluatie van fase 1 in 2025 en op basis daarvan beoogde resultaten aanscherpen. 
 
3.1.6 De te nemen stappen 
Om het doel te behalen zijn meerdere stappen nodig. De te nemen stappen worden opgedeeld in 2 
fasen: Fase 1: 2020 - 2025, fase 2: 2025 – 2030. 
 
Fase 1 2020-2025 
 
Website PHned en social media 
In 2020 beschikt PHned over een up to date website. We beginnen klein met in ieder geval een 
actuele agenda en tweets, met een actieve webmaster.  
De website zou “het” platform moeten worden waarop met de leden wordt gecommuniceerd en 
kennis wordt gedeeld. We werken voorlopig met ieders persoonlijke lInked-In profiel.  
Ook het inschrijven op bijeenkomsten zou via de website kunnen gaan waarmee meteen duidelijk is 
wie welke bijeenkomst zal bijwonen. 
Het publiceren van artikelen wordt nu sporadisch gedaan. TSG4 heeft de artikelen van PHned-lid 
Corinne Hinlopen n.a.v. de NCOG-lezing gepubliceerd maar er zijn ongetwijfeld meer publicerende 
leden waarvan de artikelen op de website gezet kunnen worden. De digitalisering gaat snel, daarom 
moet jaarlijks worden gekeken naar gewenste aanpassingen. 
 
Samenwerking met andere organisaties 
Samenwerking met andere organisaties moet een win-win situatie zijn. Voorlopig kiezen we voor 
verkennen van samenwerkingsafspraken met NSPOH, Federatie voor gezondheid en ZonMw. De 
NSPOH is onze uitvalsbasis voor bijeenkomsten en wellicht kunnen we meer voor elkaar betekenen, 
ook als het gaat om afgestudeerde jonge MPH-ers. PHned is lid van de Federatie voor gezondheid 
maar is meer toehoorder bij vergaderingen dan actief lid. ZonMw voert veel programma’s uit op het 
gebied van de Public Health of nauw daaraan gelieerd. Het lijkt zinvol te onderzoeken of het 
wenselijk en mogelijk is enige vorm van samenwerking tot stand te brengen.  
 
Bijdragen aan congressen en symposia 
Dit onderwerp valt in tweeën uiteen: de deelname van PHned aan congressen en symposia in de zin 
van het leveren van een bijdrage aan de inhoud door enerzijds het verzorgen van bijvoorbeeld 
presentaties of workshops en anderzijds het faciliteren van het bijwonen van een congres of 
symposium namens PHned. Het namens PHned leveren van een bijdrage vergroot de zichtbaarheid 
van de vereniging. 

 
4	Tijdschrift	voor	Gezondheidswetenschappen	
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NCVGZ heeft inmiddels een andere aanpak gekozen met tracks. In de afgelopen editie was leuk om 
te zien dat ZonMw in hun track samen met NSPOH sessie heeft georganiseerd over de PH 
professional in de toekomst! Voor de profilering van PHned zou het goed kunnen zijn een bijdrage te 
leveren aan 1 of 2 congressen/symposia. Dit zou een mooie gelegenheid zijn om in onderlinge 
samenwerking van de leden namens PHned een activiteit te verzorgen. 
 
Fase 2: 2025-2030 
Evaluatie van resultaten uit fase 1, bijstelling op basis van kennis en ervaringen. 
 
3.1.7 En waar moet dit alles toe leiden in het kader van het visiedocument? 
Ten tijde van het schrijven van het visiedocument is het preventieakkoord verschenen en ontstaan 
her en der lokale preventie akkoorden. Interessant om te zien welke partners bereid zijn gevonden 
zich te committeren aan de drie hoofdonderwerpen van het akkoord: roken, overgewicht en 
problematisch alcoholgebruik maar ook reden om alert te blijven, belangrijke PH-onderwerpen 
komen niet aan bod. Daar kan PHned een rol pakken: laat weten welke kennis bij de leden en het 
netwerk beschikbaar is, en maak dit zichtbaar voor onszelf en voor anderen.  
 
 
3.2 Pijler Ontmoeten 
 
3.2.1 Toelichting pijler Ontmoeten 
Uit de ledenraadpleging is gebleken dat de huidige leden van PHned netwerken en het delen van 
kennis en ervaring als het meest waardevolle ervaren van PHned. Het bijwonen van lezingen en 
themabijeenkomsten en deelname aan intervisiegroep vinden de leden ook het leukste wat ze de 
afgelopen jaren bij PHned hebben gedaan.  
Ontmoeten is van belang om je verbonden te voelen bij een netwerk en om je stem te laten horen. 
Daardoor is het een essentieel onderdeel van nu en voor in de toekomst. Het draagt bij, en is nauw 
verbonden, aan de andere pijlers: kennis delen en lobby. 
 
3.2.2 Hoe is het ontmoeten nu 
PHned heeft de afgelopen jaren de volgende structuur qua ontmoetingen voor leden: 
- 2x per jaar Algemene ledenvergadering gekoppeld aan nieuwjaarsborrel en inhoudelijke 

themabijeenkomst 
- 1x per jaar NCOG lezing 
- 1x per jaar NVAG nascholing (NVAG is inmiddels opgegaan in VAV, vereniging artsen 

volksgezondheid). 
 

Daarnaast zijn er twee intervisiegroepen: 
- Regio Utrecht (komt 6-8 keer per jaar bijeen); 
- Regio Den Haag (komt 4 keer per jaar bijeen). 

 
De belangstelling op dit moment: 
Met name de NCOG-lezing en de intervisiegroepen worden goed bezocht. De belangstelling van de 
ALV is wisselend en afhankelijk van de themabijeenkomst die eraan gekoppeld is. De NVAG-scholing 
werd de laatste jaren met name bezocht door niet-leden. Deze bijeenkomst is in 2018 komen te 
vervallen. 
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3.2.3 Behoefte n.a.v. ledenraadpleging 
Tijdens de bespreking van de resultaten van de ledenraadpleging met de leden (tijdens ALV) werd 
geopperd om lokale bijeenkomsten te organiseren. Er is geen behoefte uitgesproken om de huidige 
structuur van bijeenkomsten aan te passen. 
 
3.2.4 Doel m.b.t. pijler in 2030 
De leden geven aan dat in 2030 PHned een inspirerend podium voor public health professionals is en 
een beleidsbepalend netwerk. Een verbindende factor waarbij input komt via leden door te 
verbinden en elkaar te spreken / te zien.  
 
3.2.5 Beoogd resultaat in 2030 
Fase 1: 2020 – 2025  

- Leden hebben elkaar jaarlijks 4 keer ontmoet live of digitaal. 
- PHned is een podium waar de leden actief laten zien wat zij doen en op die manier te 

inspireren. Er zijn jaarlijks minimaal 2 werkbezoeken of themabijeenkomsten op basis 
van initiatieven van leden.  

- Gekozen is voor aansprekende werkvormen die interactie en uitwisseling stimuleren. 
- Alle ontmoetingen hebben bijgedragen aan de paradigmashift van nazorg naar voorzorg. 

PHned vermeldt in al haar uitingen de zinssnede ‘van nazorg naar voorzorg’. 
 

Fase 2: 2025 – 2030 
Evaluatie van fase 1 naar aanleiding waarvan op onderdelen aanpassingen plaatsvinden. 

 
3.2.6 De te nemen stappen 
Om het doel te behalen zijn meerdere stappen nodig. De te nemen stappen worden opgedeeld in 2 
fasen: Fase 1: 2020 – 2025, fase 2: 2025 – 2030. 
 
Fase 1: 2020 - 2025 
Bij voorkeur denken we fase 1 met enkele actieve leden verder uit: de activiteiten binnen de pijler 
verkennen, uitwerken en doen (uitwerkgroepje5). 
Wat gaan we doen:  
i. Algemene ledenvergadering 

Frequentie blijft van 1 a 2x per jaar (bijv. januari en mei) in Fase 1. 
ii. Themabijeenkomsten 

Deze blijven gekoppeld aan de ALV van 1a 2x per jaar. Hiervoor wordt een actueel thema 
gekozen. Een mooie uitdaging is om in fase 1 een “out of the box”-spreker te regelen.  

iii. Jaarlijkse NCOG-lezing 
Deze wordt behouden in Fase 1.  

iv. Werkbezoeken (=werktitel): 
In Fase 1 wordt een pilot gestart met “Geef het stokje door principe” waardoor ontmoetingen in 
het werkveld worden georganiseerd door de leden (streven is min. 2 werkbezoeken met ingang 
van 2020). Op deze manier kunnen PHned leden letterlijk het podium pakken en dynamisch 
insteken. Ook dit kan gekoppeld worden aan een ALV. 

 
5	Startvragen	voor	uitwerkgroepje:	hoe	wil	je	ontmoeten,	welke	thema’s,	hoe	vaak,	digitaal	of	niet,	
regionaal/lokaal	of	niet,	multidisciplinair	ontmoeten	of	op	specifieke	beroepsgroep,	wat	houd	je	nu	tegen	
of	wel	niet	te	komen,	wanneer	zijn	we	tevreden?	Etc.	
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v. Intervisiegroepen 
Al naar gelang de behoefte wordt dit voortgezet in de huidige vorm (Den Haag en Utrecht). Daar 
waar energie zit, wordt eventueel actieve inzet op organisatie van nieuwe intervisiegroepen 
gedaan. 

vi. Lokale bijeenkomsten 
Vanaf 2020 worden leden gestimuleerd om zelf lokale activiteiten op te pakken. Vanuit bestuur 
kan hierin meegedacht worden en is er geringe financiële ondersteuning mogelijk.  

Ontmoetingen vinden ook plaats online (zoals Linked-In/website) of tijdens Nationale congressen. Dit 
is reeds verder uitgewerkt in pijler Kennis delen (zie 3.1). 
 
Bovenstaande betekent in Fase 1 geen grote veranderingen op gebied van ontmoetingen. Echter, 
door het starten van werkbezoeken stimuleren we actieve bijdragen van leden (en hopelijk het 
werven van nieuwe (jongere) leden). Dit vormt een basis/randvoorwaarde voor Fase 2.  
Bij alle ontmoetingen willen we ‘laagdrempeligheid’ als uitgangspunt nemen en kiezen voor 
aansprekende werkvormen: werkbezoek, speeddate, kleine (lokale) werkgroepen of bijeenkomsten. 
We letten op woorden als “lezing”, “congres” etc. omdat dit minder laagdrempeligheid uitstraalt en 
de indruk kan wekken bij leden dat het met veel voorbereidingstijd gepaard gaat. Dit werkt mogelijk 
beperkend op de actieve deelname van leden. Kortom, met laagdrempelige inzet willen de activiteit 
en uitwisseling onder de leden vergroten tijdens ontmoetingen.  

 
Fase 2: 2025-2030 
In fase 1 wordt reeds gestart met een evaluatie van de ontmoetingen in Fase 1. Afhankelijk van deze 
evaluatie zullen de (lokale) bijeenkomsten en werkbezoeken wel/niet doorstarten. Mogelijk wordt 
overgaan op (gedeeltelijk) digitale ontmoetingen. Voldoende actieve leden is essentieel voor 
vervolgactiviteiten. 
 
3.2.7 En waar moet dit alles toe leiden in het kader van het visiedocument? 
Om ontmoetingen goed van de grond te krijgen is een actieve bijdragen van leden nodig. Ontmoeten 
sluit aan op netwerken en uitwisselen. Iets wat symbool staat voor interactiviteit en gezamenlijk 
gedragen organisatie. Het alleen aanbieden van bijeenkomsten vanuit het bestuur/beperkte groepje 
van huidige actieve leden sluit onvoldoende aan bij de partij die PHned is en wil zijn in de toekomst. 
We zetten in op laagdrempeligheid en daar waar energie zit. Elkaar ontmoeten biedt draagvlak voor 
verdere kennis deling en lobby. 
 
  
3.3 Pijler Lobby-pleitbezorging 
 
3.3.1 Toelichting 
Vanuit de leden is aangegeven dat ze PHned zien als een club mensen die Public Health breed 
uitdraagt en over het voetlicht brengt zowel lokaal als landelijk. Ze vinden dat PHned moet bijdragen 
aan het publieke debat en ertoe doet als er beslissingen worden genomen die direct of indirect 
gezondheid beïnvloeden. PHned moet daartoe een partij zijn die gevraagd en ongevraagd haar 
mening geeft bij andere spelers in het krachtenveld van publieke gezondheid. 
Lobby en pleitbezorging is een vak apart dat de nodige specifieke kennis en kunde vergt. PHned is als 
primair netwerk- en kennisdelingsorganisatie het platform bij uitstek om deze juiste kennis en kunde 
bij elkaar te brengen en daarmee bij haar leden lobby en pleitbezorging te stimuleren en 
deskundigheid erop te bevorderen. Het is niet de rol van PHned om zelf op allerlei politieke fora 
actief te zijn maar juist haar leden vanuit hun eigen organisaties hiertoe in staat te stellen. Ook 
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omdat zij dit veel beter kunnen vanuit hun dagelijkse praktijk. PHned moet dus haar leden lokaal 
kunnen ondersteunen in soortgelijke activiteiten en aansluitend bij de lokale actualiteit. Hiervoor 
moet PHned beschikken over een netwerk met beïnvloeders die ook leden kunnen begeleiden of 
coachen bij lokale activiteiten. 
 
3.3.2 Huidige situatie 
Op dit moment is bij PHned onvoldoende in beeld of er leden zijn die een rol als lobbyist en 
pleitbezorger vervullen. PHned is voor landelijke lobby en pleitbezorging aangesloten bij de Federatie 
voor gezondheid die een groot aantal organisaties vertegenwoordigt bij gezondheidsbeslissingen. Via 
een stem binnen de Federatie voor gezondheid oefent PHned op dit moment (minimale) invloed uit 
op mogelijk belangrijke politieke beslissingen. Momenteel stimuleert PHned de discussie landelijk en 
lokaal door het organiseren van netwerkbijeenkomsten gericht op een actuele thema’s. Hiermee 
stelt het haar leden in staat om een gefundeerde mening te vormen en lokaal dan wel landelijk hun 
stem te laten horen. 
 
3.3.3 Behoefte vanuit de ledenraadpleging 
Vanuit de ledenraadpleging is er geformuleerd ‘PHned is een organisatie die PH-professionals steunt 
en versterkt’ en daarmee draagt PHned actief bij aan de publieke gezondheid en aan het publieke 
debat. 
 
3.3.4 Doel voor 2030 
Fase 1: 2020 – 2025 
- In 2025 is PHned bij minimaal 50% van de bijeenkomsten van de federatieraad aanwezig 

geweest en heeft daarmee actief deelgenomen aan het politieke debat. Uitkomsten worden 
teruggekoppeld aan de leden via de kanalen zoals beschreven onder kennis delen (3.1). 

- In 2025 heeft PHned in samenwerking met de NSPOH jaarlijks een masterclass lobby en 
pleitbezorging voor haar leden aangeboden. 

 
Fase 2: 2025 - 2030 
In de aanloop naar 2025 vindt een evaluatie plaats van de activiteiten op het gebied van lobby en 
pleitbezorging. Op basis van deze evaluatie worden activiteiten gecontinueerd of in aangepaste vorm 
gepland/ontwikkeld en uitgevoerd. 
 
3.3.5 Beoogd resultaat in 2030 
- PHned is actief lid van NPHF en trekt samen met de Federatie voor gezondheid op binnen de 

landelijke politieke arena door aanwezig te zijn bij de grote debatten die de publieke gezondheid 
beïnvloeden. 

- PHned organiseert samen met partners als de NSPOH, KAMG, VAV, etc. bijeenkomsten rondom 
belangrijke politieke thema’s die de publieke gezondheid beïnvloeden. 

- PHned heeft een netwerk van leden die ervaren zijn in het voeren van lobby en pleitbezorging. 
Ze verbindt leden met vragen rondom lobby en pleitbezorging direct aan deze leden uit dit 
netwerk die een begeleidende mentorrol kunnen vervullen. 

- Er is een standpunt ingenomen rondom lidmaatschap van internationale fora als de EUPHA en 
IUHPE om: 

o Internationale kennis rondom lobby en pleitbezorging te genereren en te verzamelen 
voor de leden dan wel de leden in staat te stellen dit zelf te doen. 
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o Duidelijk beroeps- of competentieprofiel(en) van de professionals werkzaam in de 
publieke gezondheid op te stellen voor een stevige geaccepteerde positie binnen de 
wereld van preventie en gezondheid. 

 
3.3.6 De te nemen stappen 
Fase 1: 2020 – 2025  
- Inventariseren aanwezige expertise aan lobby en pleitbezorging onder huidige leden; 
- Inrichten van netwerk ‘lobby en pleitbezorging’ met portefeuillehouder die zitting heeft in het 

bestuur van PHned. 
- Samenstellen van pool van experts in lobby en pleitbezorging 
- Aangaan van gesprekken met NSPOH en EUPHA over de mogelijkheden van samenwerking op 

het gebied trainingen lobby en pleitbezorging 
- PHned-leden kunnen jaarlijks gratis of voor gereduceerd tarief deelnemen aan 

bijeenkomsten/trainingen/intervisie rondom lobby en pleitbezorging. 
- Aanbieden van landelijke en lokale activiteiten op training op lobby en pleitbezorging 

 
Fase 2: 2025 – 2030  
Verder worden de activiteiten in de aanloop naar 2025 geëvalueerd op basis waarvan nieuwe 
activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd vanuit de leden van PHned. 
 
3.3.7 Wat heeft PHned nodig 
Om haar doelen te kunnen bereiken zijn nodig: 
- Netwerk en samenwerkingsverbanden met NSPOH en EUPHA/ASPHER. 
- Gebruik kunnen maken van leden die enerzijds in een positie zijn dit van nature te kunnen doen 

en daarnaast hier zich ook graag voor inzetten. 
- Actief mensen benaderen die deze taak op kunnen pakken en ze lid laten worden. 
- Een netwerk formeren die zich geheel toelegt op lobby en pleitbezorging en daarmee een pool 

kan vormen van deskundigen die anderen kunnen trainen, coachen en begeleiden. 
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4. Inzet van mensen: 
4.1 Bestuur: 

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 mensen verdeeld over de hoofdfuncties: 
- Voorzitter: Ellen van Steekelenburg 
- Secretaris: (roulerend) Malou Timmers 
- Penningmeester: John Dierx 
- Bestuurslid externe betrekkingen en diverse activiteiten: Simone Korff De Gidts / Annette 

de Graaf 
Gezien de ervaringen uit het besturen van PHned de afgelopen jaren samen met de nieuwe visie 
en ambities van PHned is een dergelijke vaste formatie van bestuur onvoldoende om tegemoet 
te komen aan de wensen en belangen van de leden. Uit de ledenraadpleging is naar voren 
gekomen dat er meerdere mensen bereid waren om (tijdelijk) wat zaken op te pakken. 
Hieronder was vooral het zo nu en dan organiseren van kennisbijeenkomsten, het beheer van de 
website en ook het vervullen van een bestuursfunctie. De komende jaren zal dan ook worden 
gekeken naar uitbreiding van het bestuur dan wel vervangen van huidige bestuursleden. Ook zal 
gekeken worden naar een maximale zittingstijd van de bestuursleden zodat een roulatie 
mogelijk wordt en nieuwe ideeën en inzichten de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en daarmee 
PHned tijdsbestendig te maken. 

 
4.2 Opzetten van netwerken /vacatures openstellen 

Uit het proces van de visieontwikkeling inclusief de ledenraadpleging zijn de belangrijkste pijlers 
en daarmee USP’s van PHned samen te vatten met: 

1. Kennis delen 
2. Ontmoeten 
3. Lobby en pleitbezorging 

Om de komende jaren met het jaarlijks groeiende ledenaantal voldoende in te kunnen zetten op 
deze pijlers is versterking van het bestuur noodzakelijk met ondersteunende netwerken op deze 
drie pijlers. Streven is de netwerken te laten bestaan uit 3-5 leden zodat tijd en energie 
voldoende verdeeld kunnen worden. Vanuit elke pijler zal dan een vertegenwoordiger toe gaan 
treden tot het bestuur zodat het bestuur zal komen te bestaan uit 6 personen: 3 personen die 
het DB (voorzitter, secretaris, penningmeester) vormen aangevuld met 3 afgevaardigden vanuit 
de netwerken. Dit zal statutair moeten worden aangepast en door de ALV worden goedgekeurd 
begin 2020. 
 
Na goedkeuring van een dergelijke bestuursstructuur zullen er vacatures worden opengesteld 
dan wel mensen worden benaderd om hier invulling aan te gaan geven zodat begin 2020 gestart 
kan worden met een voltallig uitgebreid bestuur van 6 bestuursleden. 
 

4.3 Ledenwerving/PR: 
Hoewel er reeds jaarlijks een ledengroei is van ongeveer 2%, is er nog een groot potentieel aan 
mensen werkzaam in de Public Health die lid zouden kunnen worden van PHned. Met name de 
NCOG-lezing is standaard een moment dat nieuwe leden zich melden en zich thuis voelen bij de 
activiteiten van PHned. Omdat het vermoeden bestaat dat er nog een verborgen potentieel aan 
PHned leden is, zal komende jaren ingezet worden om de activiteiten van PHned uit te breiden 
en daarmee ook de PR voor PHned. Dit om uitwisseling van kennis en nieuwe inzichten mogelijk 
te maken voor een grote groep professionals. 
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Activiteiten die tot ledentoename kunnen leiden zijn: 
i. Lokale activiteiten door ambassadeurs: 

Uit de ledenraadpleging kwam onder andere ook naar voren dat mensen de rit naar Utrecht 
of Den Haag voor de PHned bijeenkomsten vaak toch wat te ver vinden. Aangezien sommige 
activiteiten een sterk lokaal karakter kunnen hebben zou het goed zijn om ambassadeurs uit 
de regio in staat te stellen om lokaal activiteiten te organiseren onder de vlag van de eigen 
organisatie maar gefaciliteerd door PHned. Hiermee kan de betrokkenheid van leden 
worden vergroot en zal naar verwachting het aantal leden toe gaan nemen. 
 

ii. Betrokkenheid bij/in opleidingen: 
Uit de ledenraadpleging bleek dat de leeftijdsverdeling binnen PHned scheef is met een 
relatief groot aantal 45+’ers (89%). Opvallend is dat tijdens de laatste NCOG-lezingen er veel 
belangstelling was van deelnemers onder juist 25-35-jarigen. Dit is een ontwikkeling die we 
vanuit PHned willen stimuleren. Aangezien er een groot aantal studenten wordt opgeleid in 
de sociale en (para)medische beroepen waar publieke gezondheid een steeds grotere rol 
gaat spelen, zou juist deze groep zich potentieel zich betrokken kunnen voelen bij PHned. 
Daarmee zou PR-activiteiten richting deze groep nieuwe professionals zeer wenselijk zijn. 
Daarvoor is nauwe samenwerking met opleidingsinstituten zoals universiteiten, hogescholen 
en de NSPOH in die zin belangrijk. 
 

iii. Aansluiting bij EUPHA6: 
Binnen de EUPHA zijn er nog een groot aantal leden (>190) van de voormalige Vereniging 
voor V&W7 die eigenlijk geen gebruik meer mogen maken van de voordelen van een EUPHA-
lidmaatschap. In een eerste verkennend gesprek met EUPHA kwam naar voren dat zij 
komend jaar hun inschrijving gaan verliezen aangezien lidmaatschap los van een vereniging 
of werkgever niet mogelijk is. Hierbij ligt voor PHned de kans om de rol van V&W op dat 
gebied over te nemen. Dit door enerzijds haar leden aan te melden bij de EUPHA. Dat maakt 
het lidmaatschap van PHned aantrekkelijker aangezien leden van PHned die hiermee 
akkoord zijn aanzienlijke korting krijgen op het jaarlijkse EPHA-congres en beschikking over 
het (digitale) wetenschappelijk blad European Journal of Public Health. Daarnaast zal 
waarschijnlijk het ledenaantal van PHned groeien aangezien de EUPHA op haar beurt de ex-
V&W-leden aan gaat schrijven met de vraag hun inschrijving via lidmaatschap van PHned te 
laten verlopen. Alleen dan kunnen ze gebruik blijven maken van de huidige hiervoor 
genoemde voordelen. 

 
Streven is om in 2030 een ledenaantal van 300 te bereiken en daarmee een vergroting van de 
slagkracht om enerzijds kennis te bundelen en anderzijds nog meer ontmoetingen tot stand te 
brengen. 

 
  

 
6	European	Public	Health	Association	
7	Vereniging	voor	Volksgezondheid	en	Wetenschap	
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5. Financiële paragraaf (zie ook bijlage) 
 
5.1 Mogelijke kostenplaatje bij ambities: 

Om alle ambities waar te maken, zal er de komende tijd mogelijk een extra investering moeten 
worden gedaan. De financiële positie van PHned maakt dit mogelijk met tijdelijk gelijk blijven van 
de contributie de komende 2 jaar. Daarna zal een graduele groei van de contributie naar maximaal 
€50,- per jaar in 2029 en 2030 plaatsvinden. Tevens moet er rekening worden gehouden met een 
jaarlijkse inflatie waardoor de kosten mogelijk licht kunnen toenemen. Hierin is voorzien door een 
gemiddelde inflatiecorrectie van 2% per jaar mee te nemen in de doorrekening van de 
verschillende kostenposten. Vanuit de reguliere middelen worden gedurende de jaren tot aan 
2030 de kosten begroot voor de volgende hierboven uitgebreid beschreven ambities: 

i. ICT: inrichten nieuwe website met mogelijkheden tot direct inschrijven voor lidmaatschap, 
met koppeling naar linkedin, mogelijkheid tot inschrijven voor kennis en 
netwerkbijeenkomsten, etc. Hiervoor wordt in 2020 een bedrag van maximaal € 7.500,- 
voor gereserveerd met een afschrijving over 5 jaar. De jaren erna wordt jaarlijks €1.500,- 
gespaard voor een update na deze periode van 5 jaar. 

ii. Lidmaatschap bij EUPHA: alle leden krijgen de mogelijkheid om via PHned lid te worden van 
de EUPHA (€8,-/lid). Mochten alle huidige leden van PHned hiervan gebruik willen maken, 
bedraagt dit gemiddeld jaarlijks € 1.750,- rekening houdend met de gestage groei van het 
aantal leden van 138 (€ 1.104,-) in 2019 naar 300 (€2.400) in 2030. 

iii. Landelijke Bijeenkomsten: de jaarlijkse landelijke themabijeenkomsten tijdens de ALV 
(€673,20 in 2020), de NCOG-lezing (€3.060,- in 2020) en een lezing gezamenlijk met een 
andere beroepsvereniging en werkzaam in de public health. Hierbij valt te denken aan de 
VAV (voorheen NVAG) en de KAMG maar bijvoorbeeld ook een timeslot op het NCVGZ al 
dan niet in samenwerking met de NSPOH (€280,50,- in 2020). Hierbij is voor de zekerheid 
een inflatiecorrectie doorgerekend van gemiddeld 2% reeds per jaar vanaf 2019, waardoor 
deze begrote bedragen licht toenemen richting 2030. 

iv. Lokale/regionale kennisbijeenkomsten: Om PHned en haar rol in de regio meer bekendheid 
te geven wordt de leden aangeboden om voor regionale kennisbijeenkomsten een beroep 
te doen op een zekere financiële en communicatieve ondersteuning vanuit PHned. Hiermee 
zal gestart worden middels een pilot in 2020 waarbij maximaal een tegemoetkoming van € 
500,- per bijeenkomst voor maximaal 2 regionale bijeenkomsten (totaal €1.000,-/jaar) 
beschikbaar wordt gesteld. Deze regionale bijeenkomsten worden jaarlijks geëvalueerd en 
bij gebleken succes kan dit uiteindelijk oplopen tot maximaal € 750,- per bijeenkomst en 
maximaal 4 regionale kennisbijeenkomsten (totaal €3.000,-/jaar). 

 
5.2 Contributie: 

Hoogte van bedrag 
Zoals hierboven ook al aangegeven beschikt PHned over een gezonde reserve waarvan op de 
ALV’s van afgelopen jaren door de kascommissie vaker is geadviseerd om die te verlagen ten 
bate van gerichte en relevante activiteiten voor leden van PHned. Een groot deel van de 
activiteiten die in het visiedocument worden benoemd, kan vanuit deze reserve worden 
gefinancierd. Om echter alle activiteiten gekoppeld aan de ambities een duurzaam karakter te 
kunnen geven, zal bij toenemende groei van het ledenaantal ook een verhoging van de 
contributie de komende jaren plaats moeten vinden. Mocht een dergelijke contributieverhoging 
aan de orde zijn in de komende jaren, zal dit statutair altijd jaarlijks aan de ALV worden 
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voorgelegd ter accordering. Op basis van de huidige situatie en berekening zal de contributie 
naar verwachting gradueel toenemen tot een maximum van €50,- in 2030. 
 
Wijze van contributie-inning 
Afgelopen jaren is gebleken dat er jaarlijks veel energie gaat zitten in het innen van de 
contributie. Met name het checken van de betaling door leden zonder automatische incasso en 
het verzenden van reminders vraagt onevenredig veel tijd. Vanaf 2020 is het voornemen om 
alleen nog maar te gaan werken met automatische incasso’s. Dat betekent concreet dat alle 
leden, in het kader van de AVG inclusief de leden die inmiddels al gebruik maken van 
automatische incasso, het verzoek krijgen tot invullen van een eenmalige machtiging tot 
wederopzegging van een automatische incasso. 
 

5.3 Verandering van bank 
Een derde verandering in financieel opzicht is het overgaan van de ING-bank naar een andere 
bank die meer past bij de filosofie van PHned. Er zal een bank worden gezocht die zich profileert 
op gezonde en duurzame samenleving en daarmee meer publiek belang. De ING-bank heeft zich 
in de afgelopen jaren bewezen een onbetrouwbare bank te zijn in deze aspecten en geregeld 
zelfs in een crimineel schemergebied te hebben geopereerd waarbij zonder staatssteun tijdens 
de crisisjaren een voortbestaan onzeker was. In 2019 zal de overgang naar een andere bank 
worden ingezet zodat per 2020 de PHned rekening is ondergebracht bij een andere meer 
passende bank. Naar verwachting zal dit de Triodos-bank worden aangezien die reeds jaren de 
lijst van meest betrouwbare en duurzame banken aanvoert. De maandelijkse kosten van deze 
bank liggen weliswaar iets hoger dan bij de huidige ING-bank maar dat is verwaarloosbaar 
binnen de totale begroting. Vanaf 2020 zal worden gewerkt met deze nieuwe bank hetgeen op 
23 mei 2019 aan de ALV zal worden voorgelegd. 
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6. Bijlagen 
 
Bijlage 1: Deelnemers visiegroep: 
 
Bestuursleden: 
Annette de Graaf 
Malou Timmers 
Ellen van Steekelenburg 
Simone Korff de Gidts 
John Dierx 
 
Leden: 
Corinne Hinlopen 
Anja Koornstra 
Margreet Kamphorst-Roemer 
Gertrude van Driesten 
 
Meelezers pijler Ontmoeten 
Eline Dekker  
Monique Leijen  
Liesbeth Remmers  
Marja Westhoff  
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Baten
omschrijving Begroting
Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ledenaantal 140,00€                 170,00€                 180,00€                    190,00€                    200,00€                    210,00€                    220,00€                    240,00€                    260,00€                    280,00€                    300,00€                    
hoogte contributie 25,00€                   30,00€                   30,00€                       40,00€                       40,00€                       40,00€                       45,00€                       45,00€                       45,00€                       50,00€                       50,00€                       
Contributies 3.500,00€              5.100,00€              5.400,00€                 7.600,00€                 8.000,00€                 8.400,00€                 9.900,00€                 10.800,00€               11.700,00€               14.000,00€               15.000,00€               
rente (langlopend gemiddelde 2%) 70,00€                    102,00€                 108,00€                     152,00€                     160,00€                     168,00€                     198,00€                     216,00€                     234,00€                     280,00€                     300,00€                     
inkomsten NCOG lezing 350,00€                 350,00€                 350,00€                     350,00€                     350,00€                     350,00€                     350,00€                     350,00€                     350,00€                     350,00€                     350,00€                     

Totaal baten 3.920,00€     5.552,00€     5.858,00€        8.102,00€        8.510,00€        8.918,00€        10.448,00€     11.366,00€     12.284,00€     14.630,00€     15.650,00€     
Lasten

2 Bestuur
2.1 Contributies/lidmaatschap/abonnement 1.920,00€            2.160,00€            2.240,00€                2.320,00€                2.400,00€                2.480,00€                2.560,00€                2.720,00€                2.880,00€                3.040,00€                3.200,00€                
Contributie NPHF (vast jaarbedrag) 750,00€                 750,00€                 750,00€                     750,00€                     750,00€                     750,00€                     750,00€                     750,00€                     750,00€                     750,00€                     750,00€                     
Contributie EUPHA (€8,-/lid) 1.120,00€              1.360,00€              1.440,00€                 1.520,00€                 1.600,00€                 1.680,00€                 1.760,00€                 1.920,00€                 2.080,00€                 2.240,00€                 2.400,00€                 
Website Hosting 50,00€                    50,00€                    50,00€                       50,00€                       50,00€                       50,00€                       50,00€                       50,00€                       50,00€                       50,00€                       50,00€                       

2.2 Bestuurskosten subtotaal 408,00€                416,16€                424,48€                    432,97€                    441,63€                    450,46€                    459,47€                    468,66€                    478,04€                    487,60€                    497,35€                    
2.2.1 Bestuursetentje 204,00€                 208,08€                 212,24€                     216,49€                     220,82€                     225,23€                     229,74€                     234,33€                     239,02€                     243,80€                     248,67€                     
2.2.2 Kascie etentje 102,00€                 104,04€                 106,12€                     108,24€                     110,41€                     112,62€                     114,87€                     117,17€                     119,51€                     121,90€                     124,34€                     
2.2.3 Donaties gelegenheden 61,20€                    62,42€                    63,67€                       64,95€                       66,24€                       67,57€                       68,92€                       70,30€                       71,71€                       73,14€                       74,60€                       
2.2.5 onvoorzien 40,80€                    41,62€                    42,45€                       43,30€                       44,16€                       45,05€                       45,95€                       46,87€                       47,80€                       48,76€                       49,73€                       

2.3 Bankkosten subtotaal 306,00€                312,12€                318,36€                    324,73€                    331,22€                    337,85€                    344,61€                    351,50€                    358,53€                    365,70€                    373,01€                    
2.3.1 ING/Triodos kosten rekening 183,60€                 187,27€                 191,02€                     194,84€                     198,73€                     202,71€                     206,76€                     210,90€                     215,12€                     219,42€                     223,81€                     
2.3.2 IBANC automatische incasso 122,40€                 124,85€                 127,34€                     129,89€                     132,49€                     135,14€                     137,84€                     140,60€                     143,41€                     146,28€                     149,20€                     

2.4 Reserveringen subtotaal 1.704,00€            1.708,08€            1.712,24€                1.716,49€                1.720,82€                1.725,23€                1.729,74€                1.734,33€                1.739,02€                1.743,80€                1.748,67€                
2.4.1 lustrum 10% contributies 204,00€                 208,08€                 212,24€                     216,49€                     220,82€                     225,23€                     229,74€                     234,33€                     239,02€                     243,80€                     248,67€                     
2.4.2 website update 7.500,00€              1.500,00€              1.500,00€                 1.500,00€                 1.500,00€                 1.500,00€                 1.500,00€                 1.500,00€                 1.500,00€                 1.500,00€                 1.500,00€                 

3 Activiteiten
3.1 ALV/thema-avond subtotaal 673,20€                686,66€                700,40€                    714,41€                    728,69€                    743,27€                    758,13€                    773,30€                    788,76€                    804,54€                    820,63€                    

3.1.1 Vergoedingen sprekers 102,00€                 104,04€                 106,12€                     108,24€                     110,41€                     112,62€                     114,87€                     117,17€                     119,51€                     121,90€                     124,34€                     
3.1.2 Huur accommodatie 204,00€                 208,08€                 212,24€                     216,49€                     220,82€                     225,23€                     229,74€                     234,33€                     239,02€                     243,80€                     248,67€                     
3.1.3 Catering 204,00€                 208,08€                 212,24€                     216,49€                     220,82€                     225,23€                     229,74€                     234,33€                     239,02€                     243,80€                     248,67€                     
3.1.4 Inhuur derden 102,00€                 104,04€                 106,12€                     108,24€                     110,41€                     112,62€                     114,87€                     117,17€                     119,51€                     121,90€                     124,34€                     
3.1.5 onvoorzien 61,20€                    62,42€                    63,67€                       64,95€                       66,24€                       67,57€                       68,92€                       70,30€                       71,71€                       73,14€                       74,60€                       

3.2 NCOG subtotaal 3.060,00€            3.121,20€            3.183,62€                3.247,30€                3.312,24€                3.378,49€                3.446,06€                3.514,98€                3.585,28€                3.656,98€                3.730,12€                
3.2.1 Vergoedingen sprekers 255,00€                 260,10€                 265,30€                     270,61€                     276,02€                     281,54€                     287,17€                     292,91€                     298,77€                     304,75€                     310,84€                     
3.2.2 huur accommodatie 510,00€                 520,20€                 530,60€                     541,22€                     552,04€                     563,08€                     574,34€                     585,83€                     597,55€                     609,50€                     621,69€                     
3.2.3 catering 1.020,00€              1.040,40€              1.061,21€                 1.082,43€                 1.104,08€                 1.126,16€                 1.148,69€                 1.171,66€                 1.195,09€                 1.218,99€                 1.243,37€                 
3.2.4 inhuur derden 1.020,00€              1.040,40€              1.061,21€                 1.082,43€                 1.104,08€                 1.126,16€                 1.148,69€                 1.171,66€                 1.195,09€                 1.218,99€                 1.243,37€                 
3.2.5 onvoorzien 255,00€                 260,10€                 265,30€                     270,61€                     276,02€                     281,54€                     287,17€                     292,91€                     298,77€                     304,75€                     310,84€                     

3.3 nascholingsbijeenkomsten 
(NCVGZ/VAV/KAMG/…)

subtotaal 280,50€                286,11€                291,83€                    297,67€                    303,62€                    309,69€                    315,89€                    322,21€                    328,65€                    335,22€                    341,93€                    

3.3.1 vergoedingen sprekers -€                        -€                        -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            
3.3.2 huur accommodatie 255,00€                 260,10€                 265,30€                     270,61€                     276,02€                     281,54€                     287,17€                     292,91€                     298,77€                     304,75€                     310,84€                     
3.3.3 catering -€                        -€                        -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            
3.2.4 inhuur derden -€                        -€                        -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            
3.3.5 onvoorzien 25,50€                    26,01€                    26,53€                       27,06€                       27,60€                       28,15€                       28,72€                       29,29€                       29,88€                       30,47€                       31,08€                       

3.4 Ondersteuning lokale en 
regionale kennisbijeenkomsten

subtotaal 1.000,00€            1.000,00€            1.500,00€                1.500,00€                1.500,00€                1.500,00€                2.000,00€                2.000,00€                2.000,00€                3.000,00€                3.000,00€                

  

Totaal lasten 9.351,70€     9.690,33€     10.370,94€     10.553,56€     10.738,23€     10.925,00€     11.613,90€     11.884,97€     12.158,27€     13.433,84€     13.711,71€     

SALDO baten -/- lasten -€ 5.431,70 -€ 4.138,33 -€ 4.512,94 -€ 2.451,56 -€ 2.228,23 -€ 2.007,00 -€ 1.165,90 -€ 518,97 € 125,73 € 1.196,16 € 1.938,29

kostenpost

Bijlage 2: Meerjarenbegroting behorende bij visie PHned 2030 
 


