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“2017 was een sleuteljaar. De uitdaging
was de nieuwe propositie door te voeren en
daar voldoende draagvlak voor te krijgen.
Kern is dat de Federatie voor Gezondheid
een publiek-private ledenvereniging wil
zijn, die de beweging van nazorg naar
voorzorg uitdraagt. Halverwege het jaar
bleek dat de leden die toegevoegde waarde
zagen wat een positieve flow gaf. Met het
hernieuwde mandaat zijn we het najaar
ingegaan. Én niet zonder succes. We
hebben met elkaar het preventieakkoord,
vitaliteitscontract op de kaart gezet.”

Jolande Sap, voorzitter Federatie voor Gezondheid

“2017 was voor de Federatie voor
Gezondheid een cruciaal én succesvol
jaar. Het aantal leden is opnieuw
gegroeid, en we hebben met het
preventieakkoord en het
vitaliteitscontract flink aan de weg
getimmerd. Maar we hebben ook de
propositie aangescherpt met een
bijpassend financieel plaatje en bureau.
In de uitvoering zijn we gestart met het
organiseren van netwerktafels en het
directeurenontbijt. De Federatie voor
Gezondheid laat daarmee zien dat het
netwerk toegevoegde waarde heeft als
leden er actief gebruik van maken. Voor
2018 hecht ik eraan dat leden actiever
komen brengen/halen, en dat we
elkaar steeds beter weten te vinden.”
Thomas Plochg, directeur Federatie voor Gezondheid

Met, voor en door leden
De Federatie voor Gezondheid verenigt
zo’n 70 organisaties. Samen met hen
agendeert, faciliteert en
beïnstrumenteert zij 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.
Van leden wordt een actieve inbreng
gevraagd: halen & brengen.

Financieel beleid
Het begrotingsjaar 2017 was een uitdaging. Om een positief resultaat te behalen,
werden twee taakstellingen gesteld voor wat betreft de groei in het aantal leden, en
het binnenhalen van sponsoring/projectfinanciering. Begin van het jaar werd echter
al snel duidelijk dat de groei van het aantal leden weliswaar doorzette, maar niet
zodanig dat de taakstelling zouden worden behaald. Datzelfde gold voor het
binnenhalen van projectfinanciering/sponsoring. Om die reden is besloten de kosten
te beperken. De ontstane vacature van senior beleidsmedewerker is niet ingevuld, en
de NPHF lezing hebben we in 2017 niet gehouden. Zie voor meer details de
Jaarrekening 2017.

In 2017 is de Federatie voor Gezondheid gestart
met het organiseren van Netwerktafels rondom
specifieke thema’s. Het initiatief hiervoor kan
zowel vanuit het bureau als uit de leden komen.
En altijd worden deze in gezamenlijkheid
georganiseerd. In 2017 waren er twee tafels over
Mondgezondheid (mede georganiseerd door het
KNMT fonds) en over de vernieuwing van de
beroepen en opleidingen van het veld
(medegeorganiseerd door het Zorginstituut Nl).

Netwerktafels

In november 2017 vond het eerste
DirecteurenOntbijt plaats in het JIM (vanaf 1
januari de nieuwe flex-thuisbasis voor de
Federatie voor Gezondheid). Vanuit de leden
werd aangegeven behoefte te hebben op
regelmatige basis eens ‘op niveau’ bijeen te
komen. Het eerste treffen onder het mom van
‘koffie, krantje, croissantje’ werd goed ontvangen
en voor 2018 is elk kwartaal een ontbijtsessie
gepland.

Directeuren ontbijt

Het vitaliteitscontract

Het vitaliteitscontract is in 2017 verder conceptueel uitgedacht en -gewerkt.
TNO heeft er vooronderzoek naar gedaan.

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 10 april 2017 in de
Jaarbeurs te Utrecht.
De editie van 2017 was een bijzondere.
Een nieuw format, een nieuwe locatie,
één in plaats van twee dagen. Het
werd een succes.

Vooruitblik 2018

2018 staat in het teken van het Preventie
Akkoord en het Vitaliteitscontract. Tot slot is
het nadrukkelijk de bedoeling om de
Federatie zichtbaarder te maken door in te
zetten op de PR en communicatie via het
communicatieproject Studio Weltschmerz.

Nieuwsbrief 2017
Ook in 2017 is de
Nieuwsbrief 23 keer
uitgebracht.
Elke 2 weken, op dinsdag,
verschijnt deze, behalve in
juli/augustus en tijdens de
kerstperiode.
Per 31 december 2017 telde
de nieuwsbrief ruim 1875
abonnees, van wie velen
deze nieuwsbrief verder
uitzetten binnen hun
organisatie.

Lezingen in 2017
Thomas Plochg

Jolande Sap
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Interview Café Weltschmerz, 19-1-2017
Dialoog over systeemdynamica ism NSPOH, 31-1-2017
Workshop Alles is Gezondheid congres, 15-2-2017
Trackleader preventie Innovation for Health, 16-2-2017
Lezing vitaliteitscontract bijeenkomst LSH, 25-3-2017
Pitch NCVGZ, 10-4-2017
Lezing symposium Samen Verder te Zwolle, 20-4-2017
Panel bijeenkomst gemeente Arnhem, 21-4-2017
Lezing, NRC live Toekomst van Zorg, 18-5-2017
Lezing, Rabobank Winterswijk, 8-6-2017
Masterclass Nieuwezorg, 15-6-2017
BNR Zorgdebat, 20-6-2017
Workshop de Friesland Zorgverzekeraar, 21-6-2017
Pitch Matchmaking day Vitaal Twente, 22-6-2017
NSPOH Module Beheer, sturing en verbetering publieke
gezondheid, 7-4-2017, 16-6-2017 & 23-6-2017
Lezing GGZ in Geest, 6-7-2017
Lezing Loca te Utrecht, 9-9-2017
Lezing de Peel Duurzaam Gezond, 25-9-2017
Lezing NVM minisyposium, 10-11-2017
Workshop NSPOH in company Rotterdam, 23-11-2017

•

Dagvoorzitter, Netwerktafel Anders Doen, 14-11-2017

Artikelen en rapporten

Artikelen en rapporten
Plochg T & Guldemond N, Met ehealth de preventieparadox voorbij, Zorgvisie Magazine oktober 2017
Plochg T, van der Velden N, Keijsers J, Gezondheid loont, Zorgvisie Magazine juli 2017
Plochg T, Keijsers J, Wigersma L, Toekomstbestendige Zorg: van visie naar actie!, TSG 15 maart 2017
Plochg T, Maak van gezondheid óók big business, website NRC Live 6 juni 2017
Plochg T, Bent u fit for the job? Column in MT Magazine Sociale Zekerheid augustus 2017
Plochg T, SER coalitie verkent preventieakkoord, interview SER Magazine januari 2017
Plochg T, Vitaal contract, één van de 100 innovatieve ideeën, FD 30 december 2017

Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aantal leden/partners van
de NPHF in 2017 gestegen. Op 1 januari 2017 telde de NPHF 62
leden/partners, op 31 december 2017 zijn dit er 70.

Het bestuur in 2017
Het bestuur werd in 2017 gevormd door
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Jolande Sap, voorzitter
Tom Oostrom, vicevoorzitter
Henri Plagge, penningmeester
Hugo Backx, lid
Rutger Engels, lid (deels - afgetreden)
Annemiek Gildhuis, lid (deels – aangetreden)
Ien v.d. Goor, lid (deels - afgetreden)
Igor Ivacic, lid (deels – aangetreden)
Ciska Koning, lid (deels- afgetreden)
Jolanda Keijsers, lid
Pauline Terwijn, lid

Het bureau in 2017
Het bureau werd in 2017 gevormd door
• dr. Thomas Plochg, directeur, 0.8 FTE
• drs. Ninette van der Velden, senior projectmanager, 0.5 FTE (t/m
1 april)
• Wilma Meerwijk, secretariaat, 0.89 FTE (t/m 1 september)
• Anke Peters, secretariaat, 0,5 FTE (per 1 oktober)

Colofon
Federatie voor Gezondheid
Bezoekadres
p/a JIM (Jaarbeurs Innovation Mile)
Postadres
p/a Thomas Plochg
Steven van der Hagenlaan 1a
3818 HD Amersfoort

Mei 2018
© NPHF Federatie voor Gezondheid
Redactie NPHF bureau, NPHF Federatie voor Gezondheid

