
2021  LUSTRUMJAAR

Jaarverslag

B I J EENKOMSTEN
NCOG-lezing, werkbezoeken

en lustrum

COMMUNICAT IE
Verhalen van leden en

nieuwsbrieven

 ORGANISAT IE
Ledenverloop en bestuur



Beste leden,

Met gepaste trots kijken we terug op een bijzonder jaar met als
hoogtepunten twee jubilea: 

NCOG 125 jaar en PHned 25 jaar.

De pandemie en de lessen die we daaruit kunnen trekken, zijn via het
netwerk van de NCOG ruimschoots aan bod geweest en blijven actueel. 

Het lustrum van PHned ‘Verbinding tussen toen en nu’ hebben we live
kunnen vieren, tussen de lockdowns in. Dit informele zomeruitje willen
we graag jaarlijks blijven organiseren. 

Om na te genieten hebben we voor deze gelegenheid het jaarverslag
van 2021 in een nieuw jasje gestoken! En fijn als je wil delen met
potentiële leden die je kennis wil laten maken met PHned, een podium
voor en door public health professionals www.phned.nl.  

Veel kijk – en leesplezier!

Vriendelijke groet,

PHned Bestuur '21 



PHned in het kort
PHned is een actieve vereniging voor en door professionals werkzaam in public health. 

We ambiëren kennis over en ervaring met werken als professional in public health op een
hoger plan te brengen en onze aangesloten leden in staat te stellen daaraan een
wezenlijke bijdrage te leveren. Na een ledenraadpleging hebben we met elkaar onze
visie richting 2030 bepaald. We zetten in op drie pijlers: kennis delen (1), ontmoeten (2)
en lobby/pleitbezorging (3).

PHned is een landelijk netwerk van ruim 150 professionals werkzaam in public health.
We willen blijven groeien en ons ledenaantal verdubbeld hebben in 2030. 

Onze activiteiten bestaan uit het organiseren van discussiebijeenkomsten, bij- en
nascholing en intervisie om het kennisniveau in public health op peil te houden en het in
contact brengen van onze professionals. 



Ledenverloop 

PHned is lid van de Federatie voor Gezondheid en is zoveel mogelijk
aanwezig geweest bij hun vergaderingen en bijeenkomsten. Leden van

PHned kunnen ook lid worden van EUPHA.
 

14 nieuwe leden 

15 leden lid af

149 leden eind 2021



Bijeenkomsten '21 

21 januari 2021:
ALV en bespreking

discussienota

22 april 2021:
125ste NCOG-lezing

Epidemieën van kwaad
tot erger, al 125 jaar? 

 

10 juni 2021:
ALV en werkbezoek

Tranzo
Rookvrije

sportvereniging en IkPas

24 september 2021:
Lustrum PHned

Verbinding tussen toen
en nu

13 oktober 2021:
NCOG-webinar 

Lerend van het verleden
de toekomst voorspellen

 15 december 2021:
Ontbijtsessie 

3 pijlers in de spotlights!

 Intervisiebijeenkomsten 
Den Haag en Utrecht

Klik op een afbeelding voor een terugblik
 

https://guusschrijvers.nl/epidemieen-van-kwaad-tot-erger-al-125-jaar/
https://youtu.be/5CvSKXGzYi8
https://www.phned.nl/wp-content/uploads/2021/10/Terugblik-PHned-lustrumbijeenkomst-24-september.pdf
https://community.phned.nl/lustrum-ncog-125-jaar-2021/


Communicatie
3 nieuwe verhalen van leden 

3 nieuwsbrieven

promotievideoPHned gadget

linkedin interactieve website

Een nieuwe openbare
LinkedIn pagina met

meer dan 180 volgers

https://www.phned.nl/verhaal/stap-voor-stap-verbinden/
https://www.phned.nl/verhaal/een-gezond-leven-doe-je-samen-en-begint-bij-jezelf/
https://www.phned.nl/verhaal/volksgezondheid-het-belangrijkste-wat-er-is/
https://mailchi.mp/909a639ded05/phned-nieuwsbrief-maart-2021?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/e6cdb254cd5d/phned-nieuwsbrief-maart-4099442?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/160f0f325fa5/phned-nieuwsbrief-maart-4141094?e=[UNIQID]
https://youtu.be/7yTzNPHekx0
https://www.linkedin.com/company/phned
https://community.phned.nl/
https://www.linkedin.com/company/phned


Organisatie
In januari 2021 vonden twee wisselingen in het bestuur plaats. 

Simone Korff de Gidts gaf het stokje door aan Lea den Broeder en Malou Timmers aan Gôkky Zeinstra.
Daarmee werd het bestuur van 2021 gevormd door de volgende leden:

Ellen van Steekelenburg
voorzitter

Gôkky Zeinstra
secretaris en

portefeuillehouder
ontmoeten

Jan Jansen 
bestuurslid en

portefeuillehouder lobby
en pleitbezorging

Lea den Broeder
bestuurslid en

portefeuillehouder kennis
delen

John Dierx
penningmeester

Daniëlle Bink ondersteunde het bestuur met de webredactie, het opmaken van nieuwsbrieven, mee
organiseren van bijeenkomsten, ledenwerving enzovoort.

De kascontrole werd in 2021 uitgevoerd door Leontien Hommels en Aart Beijst

Daniëlle Bink Leontien Hommels Aart Beijst



PHned: 
vóór en dóór leden
Hoe wil jij in 2022

bijdragen? 
Deel jij dit jaar ook je verhaal over je werk in de Public Health? 

Of draag je bij door een activiteit / bijeenkomst mee te organiseren? 
Heb je suggesties om onze vereniging nog verder te laten bloeien? 

Mail naar info@phned.nl  


