
             

 
 
1   
  Strategische visie: update 2014, mei 2014 
 
 

 

NPHF Federatie voor gezondheid 

Mei 2014 

Strategische visie: update 2014 

 

Samen voor Gezondheid 

De NPHF Federatie voor Gezondheid verenigt 41 landelijke organisaties die een positieve 

bijdrage leveren aan de gezondheid van de bevolking. De NPHF bestaat uit fondsen, 

kennisinstituten, beroepsverenigingen, brancheorganisaties en bedrijven. Organisaties die 

zich inzetten voor preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. De laatste 

jaren zijn hier ook verschillende organisaties bijgekomen die meer op zorg georiënteerd zijn. 

 

Aangezien het Nederlandse gezondheidszorgstelsel voor grote uitdagingen staat, stelt de 

NPHF steeds de vraag hoe zij van blijvende en toegevoegde waarde kan zijn voor haar leden. 

De inzet van de NPHF is om met, door en voor haar leden een hoogwaardige bijdrage te 

bieden aan de ontwikkeling en uitvoering van het gezondheids- en zorgbeleid in Nederland. 

De NPHF kiest voor een innovatieve benadering die niet alleen belangen behartigd, maar ook 

overstijgt. Door noodzakelijke randvoorwaarden te creëren moet het uiteindelijke doel worden 

bereikt: de gezondheid van de Nederlandse bevolking verbeteren! 

 

Van nazorg naar voorzorg 

Gezondheid dient niet te worden opgevat als afwezigheid van ziekte, maar als een dynamisch 

concept waarin veerkracht en zelfregie centraal staan. Dit wordt gelukkig breed gedragen 

door onderzoek, beleid en de praktijk.  

 

Het nemen van gezondheid als leidraad in het gezondheidszorgbeleid betekent voor de 

federatie een beweging van nazorg naar voorzorg. Die beweging is nodig om ook de 

oplossingen op de gezondheidsproblemen van de 21e eeuw te vinden. Voorzorg biedt 

zekerheid voor de toekomst, en levert direct meer welzijn en welvaart op. 
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Van denken naar doen 

De reden van organisaties om lid te worden van de NPHF zijn de uitdagende plannen en de 

kwalitatieve en innovatieve invulling daarvan. Daarnaast is er de wil om deel uit te maken van 

het netwerk om die plannen verder te ontwikkelen en te realiseren. 

 

De overgang van nazorg naar voorzorg gaat niet vanzelf. Dit vraagt om samenwerken. Het 

kost tijd en geld en daardoor gaat het samenwerken vaak moeizaam of zelfs niet. Het maken 

van verbindingen die wel leiden tot concrete resultaten is een taak van de NPHF.  

 

De NPHF concentreert zich op verbindingen die de missie ondersteunen: Van nazorg naar 

voorzorg. Dit betekent dat gewerkt wordt ‘van denken naar doen’, door de gewenste transitie 

te concretiseren in de praktijk. Dit betekent tevens dat gewerkt wordt ‘van klein naar groot’, 

door randvoorwaarden te creëren zodat innovaties structureel worden toegepast en 

verbeterd. Zo sluiten de ambities van de NPHF aan bij het Nationaal Programma Preventie 

 

Daarmee is de inzet van de NPHF drieledig, en bestaan uit de volgende taken: 

 

1. Het organiseren van projectgroepen, die met behulp van actie-agenda’s de beweging van 

nazorg naar voorzorg ondersteunen. Deze actie-agenda’s proberen beleidsontwikkelingen 

te beïnvloeden en handelingsperspectieven voor de NPHF en haar leden zelf te realiseren.  

2. Het bieden van een platformfunctie voor gezamenlijke kennisontwikkeling en innovatie. 

Op verzoek van leden en externe opdrachtgevers worden samenwerkingsverbanden 

georganiseerd tegen additionele kosten. De resultaten hiervan voeden op hun beurt dan 

weer de projectgroepen. 

3. Het verzorgen van ondersteuning. Bijvoorbeeld de website, de nieuwsbrief en de Gezonde 

Lunch. De NPHF draagt haar actie-agenda’s uit met symposia en congressen, deelname 

aan discussiepanels, social media en het schrijven van artikelen.  

 

Werkwijze 

Belangrijk is dat de NPHF als federatie vooral ideeën van leden steunt en versterkt door als 

voortrekker en aanjager te fungeren. Jaarlijks wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn en 

waar op projectbasis grote en kleinere activiteiten kunnen worden toegevoegd. Deelname van 

alle leden is mogelijk rond specifieke onderwerpen en er wordt naar gestreefd altijd een 

gezamenlijk wat langduriger initiatief te hebben zoals een jaarlijks project rond een thema.  

Ook daarmee toont de NPHF haar motto: samen sterk voor gezondheid! 


