NVTG Beleidsplan
2021 - 2025
Algemene Ledenvergadering
16 April 2021

Beleidsplannen sinds 2002

Beleidsplan: proces
• Consultatie werkgroepen en
commissies (VWS subsidieaanvraag
KCGH)
• Heidag bestuur
• Presentatie contouren op ALV 2021
• Consultatieronde (WGs, Commissies)
• Vaststelling zomer 2021

Beleidsplan 2021 – 2025
• Context, trends en
ontwikkelingen
• Terugblik beleidsperiode: 2016 –
2020
• Positionering NVTG (incl in
relatie tot Kenniscentrum GH)
• Missie en visie, strategie
• Pijlers: platform; pleitbezorging;
onderwijs; wetenschap.
• Organisatie (professionalisering,
interne zaken)

Beleidsplan 2016 - 2020: wat is er gerealiseerd
Platform:

Wetenschap:

-

Symposia (4)

-

-

DGHFF (3)

OKF 2017 (9 aanvragen, 2 financial support);
2018 (9 a; 4 f), 2019 (8 a, 2 f)

-

Werkgroepenoverleg, nieuwe werkgroepen
(climate change and health, GHEN, revival GMH)

-

Bijdrage leerstoelen (Groningen en Athena/VU)

-

Promoties en profilering AIGT

-

ECTMIH (sessie Basel, Antwerpen, Liverpool)

-

2017 Eijkman (2 Medailles); 2021 Sauerwein

-

MTs (4 edities p/y)

-

Start met webinars (GMH)

Pleitbezorging:

Onderwijs:

-

Into the World -> financiering opleiding

-

-

Input beleidsnota Global Health VWS (io Buza)

Structurele financiering opleiding +
(projectfinanciering) kennisoverdracht

-

Deelname aan Dutch Global Health Alliance
(pleidooi meer inzet Global Health)

-

Profiel IGT (bij RGS), structuur bewaking
kwaliteit opleiding (Ac raad, CIGT), activiteiten
Troie, TCD (gez activiteiten studenten)

-

Inzet AIGters publieke en politieke aandacht voor
health & vluchtelingenproblematiek: actie Moria;
Covid response in NL

-

Global Health Educators Network (onder de
NVTG)

Beleidsplan 2016-20: onvoldoende gerealiseerd
Platform:

Wetenschap:

- Inclusief maken van de vereniging,
diversificatie ledenbestand

-

Zichtbaarheid OKF

-

Onderzoeksgelden voor kleinschalig
onderzoek (niet alle jaren een call
kunnen uitzetten)

- Ledengroei gestagneerd
(teruglopend is de trend)
Pleitbezorging:

Onderwijs:

- Formaliseren expert pool, wel ad
hoc bijvoorbeeld rondom de
financiering opleiding

-

Onderzoek naar
toekomstbestendigheid opleiding
(planning 2021)

- Gedragscode: actualiseren en
verbreden naar onderzoekers
(planning 2021)

-

Structureler ondersteunen en linken
van werkgroepen die zich bezig
houden met capaciteitsversterking in
LMICs

Een greep uit de veranderingen…
•

Pandemics (emerging infectious diseases, Covid-19, others), tonen de grensoverschrijdende
gevolgen van ziekten voor de gezondheid wereldwijd; verstoring van health systems en veroorzaken
toenemende ongelijkheid.

•

Environmental health: persisterende natuurrampen, opwarming aarde en oceanen (stijging
zeespiegel).

•

Maatschappij: toegenomen bewustwording, onder andere voor klimaatverandering.

•

Overheid, het GH advies van Ger Steenbergen aan VWS (2018): verkenning voor het draagvlak voor
beleidsvorming. Met de veelzijdige quote op de cover: “vaak moet er iets gebeuren voordat er iets
gebeurt”. Beleidsnota Buza (2018): (1) voorkomen conflict en instabiliteit; (2) verminderen van
armoede en maatschappelijke ongelijkheid; (3) bevorderen duurzame groei en klimaatactie
wereldwijd; (4) versterken van het internationaal verdienvermogen van Nederland; en
dwarsdoorsnijdend doel (5) genderongelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes.

•

Global health:
-

Veld: zekere versnippering, maar ook alliantievorming.

-

Thema’s: klimaat en gezondheid, opkomst welvaartsziekten in LMICs, ‘unseen enemies’,
aandacht voor dekolonisatie/white saviour complex, medical human rights.

& de rol van de NVTG…

2021 – afstemming NVTG, KCGH

Platform
Visie platform

Actieve uitwisseling van kennis, ervaringen en
expertise op het gebied van global health en het
bieden van een netwerk voor professionals actief op
dit terrein

Strategische doelen platform
Doel 1: Afstemming producten/projecten/activiteiten met KCGH.
Doel 2: Belangenbehartiging AIGT-ers
Doel 3: Ledenwerving.

Doelstelling

Verwacht effect

Bevorderen van de ontwikkeling en de uitwisseling
van kennis en ervaringen op het gebied van
internationale gezondheidszorg

Verbreding van kennis met betrekking tot
internationale gezondheidsvraagstukken en IS, bij
professionals, beroepsgroepen (nationaal en
internationaal) en leden NVTG

Activiteiten platform
•

Deelname aan, en organisatie symposia en congressen (jaarlijks NVTG
symposium, deelname ECTMIH 2021 en (mogelijk) organisatie ECTMIH
2023.

•

Vergroten interactie met de leden (nieuwsbrieven, website, sociale media).

•

Intensiveren van band NVTG- werkgroepen en werkgroepen onderling.

•

Verhogen van het ledenaantal (incl. diversificatie van het ledenbestand)
met 25% in de beleidsperiode.

•

Versterken van de (samenwerkings)banden met andere stakeholders –
rondom thema’s (zie ook pleitbezorging, ‘pick our battle’).

Pleitbezorging
Visie
pleitbezorging

Doelstelling

Verwacht effect

Bewustzijn vergroten onder het Nederlandse
publiek, academici, studenten, jongeren, politieke
partijen en beleidsmakers over (actuele)
problematiek rondom global health, met een focus
op gezondheidszorg in lage- en
middeninkomenslanden
Bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek op het
terrein van de global health en het bevorderen van
samenwerking en partnerschappen op dit terrein

Bestendigde positie van onderzoek op het gebied van
global health, In Nederland en internationaal

Strategische doelen pleitbezorging
Doel 1: Signaleren van thema’s en ontwikkelingen waarbij actief
(proactief, dan wel reactief) pleitbezorging van de NVTG kan
worden ingezet.
Doel 2: Ontwikkelen en uitwerken van plannen en ideeën in
concrete acties.
Doel 3: Gedragscode verbreden naar andere disciplines, waaronder
ook onderzoekers in global health.
Activiteiten pleitbezorging
• Pool van GH experts samenstellen.
• Deelname aan Dutch GH Alliance en andere gremia (ShareNet,
anderen).
• Update gedragscode.

Wetenschap
Visie wetenschap

Doelstelling

Onderzoek en partnerships op het gehele terrein van
global health gezondheid, en een versterkte
evidence base en interactie beleid en onderzoek

Bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek op het
terrein van de global health en het bevorderen van
samenwerking en partnerships op dit terrein

Strategische doelen wetenschap
Doel 1: Profileren van onderzoek, en financieel ondersteunen van (kleinschalig) onderzoek
op het terrein van global health.
Doel 2: Kennisoverdracht op het terrein van GH en tropengeneeskunde, en ism KCGH het
toegankelijk maken van kennis en ervaringen van AIGTers en global health professional.
Doel 3: Netwerken voor kwalitatief hoogwaardig onderzoek op relevante gebieden op het
terrein van global health.
Activiteiten wetenschap

Verwacht effect

Bestendigde positie van onderzoek op het gebied van
internationale gezondheidszorg, in Nederland en
internationaal

•

Vergroten zichtbaarheid OKF en financiële ondersteuning (kleinschalig) onderzoek.

•

Profilering van global health (incl tropengeneeskunde) in NL oa door uitreiking Eijkman
en Sauerwein Medailles, publieksactiviteiten.

•

Investeren in een versterkte interactie tussen beleid en onderzoek; samenwerking
tussen senior en junior onderzoekers; en het toenemen van de samenwerking tussen
onderzoekers in high-income countries (HICs) en LMICs.

Onderwijs
Visie onderwijs
global health en
capaciteitsversterkin
g

Positief klimaat voor global health onderwijs in
Nederland; netwerk en actieve uitwisseling van
kennis en vaardigheden tussen professionals in
Nederland en lage- en midden-inkomenslanden

Strategische doelen onderwijs

Doelstelling

Stimuleren positief klimaat voor global health
onderwijs in Nederland en capaciteitsversterking

Doel 2: Creëren en onderhouden van netwerk van professionals (onderwijs en
onderzoek) actief op het terrein van global health.

Doel 1: Stimuleren onderwijs global health in Nederland en capaciteitsversterking in
LMICs.

Activiteiten onderwijs
Verwacht effect

Verbreed netwerk op het terrein van de global health
onderwijs in Nederland; uitwisseling van kennis en
vaardigheden tussen professionals in Nederland en
LMICS

•

Het aangaan, cq. onderhouden van relaties met hoogleraren en docenten in GH om
onderwijs en onderzoek op het terrein van de mondiale gezondheid op
universiteiten te versterken en te stimuleren.

•

Bijdragen aan continious professional learning (CPL) and development van collega’s
in LMICs door middel van twinning met andere professionele relaties met
beroepsverenigingen, kennisinstituten en (medische) opleidingen in LMICs.

•

Op aanvraag ondersteunen werkgroepen in hun werkzaamheden op dit terrein.

Leden: basis en toekomst

• Ledendiversificatie en vergroten ledenbestand
• Ledenbestand = financiële basis

• Beroepsvereniging AIGT, maar ook vereniging voor GH
professionals
• Draagvlakvergroting
• Toekomstbestendigheid: hebben we in 2025 nog leden?

• Op andere manier naar leden kijken
• PR op verschillende vlakken voor verschillende doelgroepen
• Actief in WGs maar geen lid
• Andere netwerken aanboren
• EN – NL
• …

Aandachtspunten komende beleidsperiode
• Missie en visie nog steeds relevant;
accentverlegging op onderdelen.
• Lidmaatschap verbreden, op weg naar een
diverse, inclusieve en toekomstbestendige
vereniging.

• Verstevigen van het netwerk (intern / extern;
binnen- en buitenland).
• Versterken van de drie-eenheid: Vereniging,
Stichting KCGH en Stichting OIGT.

• Zichtbaarheid van waar de NVTG voor staat
vergroten.

Bedankt!
Reacties naar:
ejurgens.nvtg@xs4all.nl

