
 

Korte terugblik op Ledenbijeenkomst (plus ALV) op 26 januari 2023 

Op 26 januari 2023 organiseerde PHned een ledenbijeenkomst over het thema Lobby en 

pleitbezorging (gecombineerd met een ALV). PHned wil – zo stelt het in zijn visiedocument -  

bijdragen aan het publieke debat en van zich laten horen als er beslissingen worden genomen die 

direct of indirect gezondheid beïnvloeden. Lobby en pleitbezorging is een vak apart dat de nodige 

specifieke kennis en kunde vergt.  

De bijeenkomst startte met een ALV, de notulen hiervan ontvangen jullie later. Tijdens ons 

inhoudelijk programma stonden 2 personen centraal: ons lid Simone Goosen, campagneleider 

“Tolken Terug In De Zorg” en een gast, Robert van der Graaf, verslavingsarts en ‘activist’ op het 

terrein van tabaksverslaving en gezond leven. Zij namen ons mee in hun zoektocht naar en successen 

bij het beïnvloeden van het maatschappelijk, politieke en wetenschappelijke veld op weg naar het 

behalen van hun doelen.  

Tijdens de inleidende discussie gingen we in op de vragen: 

- Wat is de rol van PHned (als netwerk) bij lobbyen? 

- Hoe kunnen we de individuele lobby-vaardigheden van leden versterken? 

Ten aanzien van de rol van PHned in het krachtenveld van pleitbezorging voor Public Health thema’s 

was de breed gedragen conclusie dat we – als netwerk - te klein zijn om écht een rol van betekenis te 

kunnen spelen. Leden hebben door hun eigen functie ook vaak beperkte vrijheidsgraden op het 

terrein van lobbyen. Dat wil niet zeggen dat er geen plaats is voor dit thema binnen PHned. Want het 

werd heel erg duidelijk dat er veel behoefte is aan meer ‘instrumenten’ om in het eigen vakgebied te 

kunnen gebruiken. 

Uit de verhalen van Simone en Robert kwamen weliswaar geen pasklare antwoorden, maar het 

waren zeer inspirerende verhalen waar ieder zijn leerpunten uit kon destilleren. Termen die bleven 

hangen waren ‘af en toe iets ondeugends doen’ en ‘brandingsurfen’ (het juiste moment pakken). En 

al met al bracht het ons tot de conclusie dat we als PHned vaker dit soort ‘broeistoof’-sessies met 

mooie verhalen willen organiseren om elkaar te inspireren, en van elkaar te leren. 

 

 

 


