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Beste leden,
We kijken terug op een mooi jaar waarin de public health steeds meer
aandacht kreeg. De gevolgen van de corona pandemie zijn merkbaar
en de noodzaak voor preventie wordt steeds meer gevoeld. 
Bij verschillende PHned bijeenkomsten is hiervoor aandacht geweest
en zijn ontwikkelingen met elkaar besproken.   

We leerden Nederlands belangrijkste financier van
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie beter kennen via een digitaal
werkbezoek. We bezochten Wageningen University & Research en
werden rondgeleid over de campus. Na het succes van de
lustrumviering vorig jaar, gingen we dit jaar met elkaar de boot in voor
een informeel uitje in Amersfoort. Tot slot organiseerden we weer de
jaarlijkse NCOG-lezing. 

Er zijn ook uitdagingen voor onze vereniging. We voerden een
noodzakelijke contributieverhoging in. Dit leidde tot een groep mensen
die lid af werden. Daarentegen mochten we gelukkig ook veel nieuwe
leden verwelkomen. O.a. door de ledenwerfactieweek waar een aantal
ambassadeurs onder onze leden actief hun wervingsskills inzetten. Ook
is onze zichtbaarheid aanzienlijk vergroot door het bereik van onze
LinkedIn-pagina.  

Voor het volledige overzicht van de activiteiten van PHned in 2022 is dit
jaarverslag gemaakt. En fijn als je dit 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 '22

https://www.linkedin.com/company/phned/?viewAsMember=true


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.

Klik hiernaast op de afbeelding voor de 
introductievideo.  

https://youtu.be/7yTzNPHekx0


8 december 2022:
NCOG-webinar 

Public health in een tijd
van crisis

Activiteiten '22 

13 januari 2022:
ALV en digitaal

werkbezoek ZonMw

22 juni 2022:
Symposium en

campustour WUR

16 september 2022:
Informeel uitje in

Amersfoort

 Intervisiebijeenkomsten 
Den Haag en Utrecht

Klik op een afbeelding voor een terugblik
 

16 t/m 20 mei 2022:
Ledenwerfactieweek 

LinkedIn:
van 180 naar meer

dan 400 volgers

'Tijdens dit uitje heb ik weer
nieuwe collega’s uit het Public
Health veld leren kennen en

zelfs een mooie
werkgerelateerde connectie

gemaakt’

‘Wat mij opviel, was de open
sfeer om met elkaar in gesprek
te gaan, bevlogenheid voor de

Public Health is wat ons
verbindt’

https://youtu.be/eCVkOuZAM2Y
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6946917334452195328
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6976846809759371264
https://youtu.be/AB49kmEqo5w
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6933484858191036416
https://www.linkedin.com/company/phned/?viewAsMember=true


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.
 

Ledenverloop 
14 nieuwe leden 

Met dank aan het organisatietalent van
onze leden:

Ilse Storm

Annemarie WagemakersAstrid van den Broek

Annette de Graaf Geke van Dick

Ernst Roscam Abbing Lisanne Kiestra Ellen van Steekelenburg

28 leden lid af * 135 leden eind 2022

*In 2022 is de contributie verhoogd van €25 naar €40. Elk lid diende hiervoor actief toestemming te geven.
Zonder toestemming werd je lid af.



Organisatie
In januari 2022 vond een bestuurswissel plaats. 

Ellen van Steekelenburg gaf het stokje door aan Marja Westhoff.
Daarmee werd het bestuur van 2022 gevormd door de volgende leden:

Marja Westhoff
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 2022 uitgevoerd door Leontien Hommels en Ien van de Goor

Daniëlle Bink Leontien Hommels Ien van de Goor



PHned: 
vóór en dóór leden

Hoe wil jij in 2023
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  


