
Voltooiing van de Federatie voor Gezondheid nieuwe stijl

Jaarbeeld 2017

@NPHF_ FvG nphf-federatie-voor-gezondheidhttp://www.nphf.nl



Jolande Sap, voorzitter Federatie voor Gezondheid

“2016 was voor de NPHF een 
mooi jaar, waarin het netwerk 
aan impact heeft gewonnen. We 
hebben het idee van een 
vitaliteitscontract gemunt. Met 
de NPHF lezing door Bernard 
Wientjes en de SER bijeenkomst 
hebben we de basis gelegd voor 
het preventieakkoord. Tevens 
hebben we succesjes geboekt 
met onze (gedeelde) lobby 
richting de verkiezings-
programma’s en het actieplan 
groente en fruit.”



“Het was een transitiejaar, waarin we 

voor het eerst op eigen benen stonden 

en het zonder VWS subsidie moesten 

doen. De propositie van de NPHF 

hebben we aangescherpt. Het betekent 

dat de NPHF als publiek-private 

netwerkorganisatie inspirator, aanjager, 

facilitator en pleitbezorger van de 

beweging van nazorg naar voorzorg wil 

zijn.”

Thomas Plochg, directeur Federatie voor Gezondheid



Aangescherpte propositie

De Federatie voor Gezondheid is 

onafhankelijk. Zij agendeert, 

faciliteert en beïnstrumenteert 

de beweging van nazorg naar 

voorzorg. Dat doet zij door haar 

leden te verbinden, kennis te 

delen en in co-creatie 

innovatieve oplossingen te 

bedenken en daar vervolgens 

pleitbezorger van te zijn.



Het begrotingsjaar 2016 was een spannend en bijzonder jaar omdat de NPHF volledig 

zonder subsidie van VWS verder moest. Mede gezien de krappe financiële situatie bij 

veel leden ten gevolge van de economische crisis werd in oktober 2015 besloten voor 

2016 nog niet over te gaan tot een contributieverhoging maar het opgebouwde eigen 

vermogen in te zetten voor dit transitiejaar. Voor de financiële continuïteit werd 

gemikt op twee pijlers namelijk: 1. Stijging aantal leden en 2: sponsors of 

projectfinanciering. Om de liquiditeitspositie zeker te stellen werd besloten de 

facturering van de contributies enkele maanden naar voren te halen. 

Financieel beleid
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Politieke lobby verkiezingsprogramma’s 

In 2016 heeft de NPHF de programmacommissies 

van politieke partijen benaderd in een brief. In 

vervolg daarop heeft de NPHF haar visie op 

preventie en het zorgstelsel meer in het 

algemeen toegelicht  bij de programma-

commissies van diverse politieke partijen. De 

lobby van de NPHF kreeg extra wind in de zeilen 

door de NPHF lezing 2016 en de twee SER 

symposia waar de NPHF een bijdrage aan heeft 

geleverd. Het illustreert dat preventie steeds 

meer op de politieke agenda is komen te staan.  

D66: “Wij investeren in eHealth 

en innovatie gericht op 
gezondheid in plaats van het 
behandelen van mensen. Er komt 
meer aandacht voor preventie en 
gezond leven.”

CDA: “Investeren in 

gezondheidspreventie is 
de beste manier om er 
voor te zorgen dat 
mensen van jong tot oud 
langer gezond blijven en 
de regie over hun eigen 
leven houden. Wij willen 
dat preventie de prioriteit 
wordt van de 
gezondheidssector én van 
de volgende minister van 
volksgezondheid.”
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Jolande Sap tijdens de SER bijeenkomst Fit for Work op 25 mei 

2016: “We moeten de juiste systeemprikkels creëren zodat we 

de investeringen en baten eerlijker verdelen.”



In het regeerakkoord 2018-2022 staat dat er een 

preventieakkoord rondom de thema’s roken en 

overgewicht wordt gesloten. De gezamenlijke inzet en 

lobby van de SER, GGD GHOR Nederland en de Federatie 

voor Gezondheid daarvoor is succesvol gebleken.  



“quote)

Netwerktafel rondom mondgezondheid 



Het vitaliteitscontract

Het vitaliteitscontract is in 2017 theoretisch verder uitgewerkt, en via lezingen 

en publicaties verspreidt. In samenwerking met TNO en iresearch is een 

vooronderzoek uitgevoerd. 



Vooruitblik 2018

2018 wordt het jaar dat de Federatie voor 

Gezondheid nieuwe stijl op eigen, 

zelfbewuste benen kan staan. Als een 

stabiele, (financieel) onafhankelijke 

netwerkorganisatie met betrokken 

leden/partners focust zij op het agenderen 

van een preventieakkoord en de 

doorontwikkeling van het  vitaliteitscontract. 

Tot slot is het nadrukkelijk de bedoeling om 

leden/partners te betrekken via 

netwerktafels en het directeurenontbijt.



Nederlands Congres Volksgezondheid 2017

De NPHF organiseert jaarlijks het 

congres in samenwerking met de 

Stichting Nederlands Congres 

Volksgezondheid. Zij vervult de 

directeurs- en secretariaatsfunctie 

voor dit congres.  Zo ook voor  de 

editie op X & X april 2017.

Iets rondom de zorgprossional maakt 

het verscuil.
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Nieuwsbrief 2017

In 2017 is de Nieuwsbrief 

23 keer uitgebracht. 

Elke 14 dagen komt er één 

nieuwsbrief uit, behoudens 

het zomerreces en de 

kerstvakantie.

Per 31 december 2017 telde 

de nieuwsbrief XX 

abonnees, van wie velen 

deze nieuwsbrief verder 

uitzetten binnen hun 

organisatie. 



Thomas Plochg • Heidag Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

• Pitch  conferentie Alles is Gezondheid… 2016

• Workshop conferentie InEen 2016

• Workshop Nederlands Congres Volksgezondheid 2016

• InCompany training GGD Brabant ZuidOost

• Bijdrage aan panel  tijdens oratie prof. dr. Patrick 

Jeurissen

• Deelname debat Congres Arts & Voeding

• Bijdrage congres PHned

• Pitch ‘Vitaliteitscontract’ Regiegroep Life Science & 

Health

• Presentatie NVAG/VAGZ/PHned nascholing

• Lezing symposium Active Health Group

• Lezing partnerdag Vita Valley

• Presentatie bijeenkomst GGD west Brabant

• Incompany onderwijs GGD Haaglanden

• Keynote Health Economics in Bologna

• Plenaire lezing NVMO congres 2016

• Workshop KAMG congres

• Workshop symposium Centre for Healthy Ageing

• Lezing WRR symposium

• Pitch SER conferentie

• Pitch jong talenten programma KPMG 

Jolande Sap • Workshop Nederlands Congres Volksgezondheid

• Panel SER conferentie Fit for Work

Lezingen in 2017



Artikelen en rapporten

Artikelen en rapporten

• Blog in de NPHF Nieuwsbrief: Investeer niet in nieuwe kolencentrales – Thomas Plochg, 05-01-2016.

• Gezondheid als leidmotief voor de beleidsmaker anno 2018 – Thomas Plochg, TSG 94, januari 2016.

• Meer menselijke maat voor kwaliteit in de zorg – Thomas Plochg, Lode Wigersma en Jan van der Kamp, 28-02 2016.

• Blog in de NPHF Nieuwsbrief: NCVGZ 2016 – Thomas Plochg, 15-03-2016.

• Blog in de nieuwsbrief: Preventie in het zorgstelsel en het ‘Vitaliteitscontract’- Thomas Plochg, 29-03-2016.

• Werelden verbinden: gezondheid en het sociaal domein –Thomas Plochg, TSG  94, maart 2016

• Zorg blijft alleen betaalbaar als we gezondheid gaan kopen én verkopen – Thomas Plochg, LinkedIn 12-04-2016.

• Blog in de NPHF Nieuwsbrief: Zorg blijft alleen betaalbaar als we gezondheid gaan kopen én verkopen – Thomas 

Plochg, 26-04-2016.

• Breng de zorguitgaven in balans met een Vitaliteitscontract – Thomas Plochg en Jolande Sap, 13-05 2016.

• Blog in de NPHF Nieuwsbrief: Welzijn en de noodzaak de echte prijs te kennen – Thomas Plochg, 24-05-2016.

• Blog in de NPHF Nieuwsbrief: Ehealth als katalysator van voorzorg – Thomas Plochg, 21-06-2016.

• Blog in de NPHF Nieuwsbrief: Gezondheid verkopen via een Vitaliteitscontract – Thomas Plochg en Ninette van der 

Velden,   05-07-2016.

• Blog in de NPHF Nieuwsbrief: Goesting – Thomas Plochg, 25-10-2016.

• Blog in de NPHF Nieuwsbrief: De Federatie voor Gezondheid in 2016, Thomas Plochg, 20-12-2016.



Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aantal leden/partners van 

de NPHF in 2017 gestegen. Op 1 januari 2016 telde de NPHF 59 

leden/partners, op 31 december 2017 zijn dit er 66. 



Het bestuur werd in 2017 gevormd door

• Jolande Sap, voorzitter

• Tom Oostrom, vicevoorzitter

• Henri Plagge, penningmeester

• Hugo Backx, lid

• Rutger Engels, lid (tot XX juni 2017)

• Ien van de Goor, lid (tot XX juni 2017)

• Jolanda Keijsers, lid

• Cisca Koning-van den Berg van Saparoe, lid (tot XX juni 2017)

• Igor Ivakic, lid (per XX juni 2017)

• Pauline Terwijn, lid

• Lode Wigersma, lid (per XX juni 2017)

• Annemiek Gildhuis (per XX juni 2017)

Het bestuur in 2016



Het bureau werd in 2017 gevormd door

• dr. Thomas Plochg, directeur, 0.8 FTE

• drs. Ninette van der Velden, senior projectmanager, 0.5 FTE (tot 
1/5/2017) 

• Wilma Meerwijk, secretariaat, 0.89 FTE (tot 1/9/2017)

• Anke Peters, 0.5 FTE (per 1/9/2017)

• Totale bezetting bureau 1.65 FTE

• Ziekteverzuim in 2017 

Het bureau in 2017



De website heeft tot doel om bezoekers te informeren over de werkzaamheden van de NPHF Federatie voor 

gezondheid en over relevante ontwikkelingen in het werkveld. De bezoekersaantallen (zie onderstaande 

statistieken) laten zien dat het totaal aantal bezoekers, het gemiddeld aantal bezoeken per dag en het aantal 

unieke bezoekers van de NPHF website per dag iets gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar (in 2015 waren dit 

respectievelijk 52.038 bezoekers totaal, 142 bezoeken per dag en 31.835 unieke bezoekers).

Website

* Overzicht van de bezoekersaantallen van de websites van de NPHF Federatie voor Gezondheid. Bron: Greenhost.

Totaal aantal bezoekers Gemiddeld aantal bezoekers per dag Unieke bezoekers

www.nphf.nl 52.846 144 32.098
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