Gezondheid beschermen: een taak van iedereen
Strategisch plan 2016-2020
Publieksversie

Er beweegt veel in de wereld om ons heen. We ervaren op veel fronten verschuiving in bestaande
denkkaders en systemen. Dat vraagt van een organisatie omgevingssensitiviteit en veerkracht. Wemos
beweegt met trends mee, maar maakt ook keuzes. Welke keuzes dat voor de komende jaren zijn, leest u
in deze korte publieksversie van ons strategisch plan.

Uitgangspunten
Wemos positioneert zich als pleitbezorger mondiale gezondheid. Onze oprichters zeiden ruim 35 jaar
geleden al: gezondheid is politiek. Als de wil er is, kan de politiek voorrang geven aan volksgezondheid.
Dit is nog steeds een belangrijk uitgangspunt voor ons werk. Wij komen op voor het respecteren,
beschermen en bevorderen van het recht op gezondheid. Ook pleiten we ervoor dat volksgezondheid
wordt gewaarborgd vanuit alle beleidsterreinen zodat iedere burger gezond kan leven, overal ter wereld.
Goed bestuur is noodzakelijk voor het bevorderen en beschermen van duurzame mondiale gezondheid.
Wij oefenen onze invloed uit op:
 Global health governance: instituties en sturingsprocessen met een gezondheidsmandaat
(bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie);
 Global governance for health: instituten en mondiaal beleid met een (positieve of negatieve)
impact op gezondheid (bijvoorbeeld de WTO en handelsverdragen);
 Governance for global health: sturingsmechanismen op nationaal niveau (bijvoorbeeld nationale
regelgeving en maatregelen voor bescherming tegen schadelijke stoffen).

Speerpunten
Naast pleitbezorging op onze thema’s (zie verderop) richten we ons in de komende jaren vooral op:
Vergroten van onze zichtbaarheid: in het bijzonder richten we ons op het beleid van overheden en
internationale instellingen. Ook reiken we een handelingsperspectief aan andere organisaties en
instanties (zoals bedrijven, zorgorganisaties en individuen die beroepsmatig met gezondheid te maken
hebben). Binnen de Nederlandse gezondheidssector willen we onze naamsbekendheid vergroten als een
organisatie met een internationaal perspectief. Met onze communicatie-uitingen bedienen we een
voorhoede van sympathisanten die onze boodschap oppakt en daarmee ons helpt om onze
zichtbaarheid te vergroten.
Kennisverwerving: Wemos heeft naam als deskundige op het gebied van mondiale gezondheid en
(inter)nationale beleidsbeïnvloeding. Kennisverwerving is voor ons van wezenlijk belang. Wij ontlenen
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onze legitimiteit aan onze gedegen kennis van mondiale gezondheidsvraagstukken. Ook in de toekomst
blijven we hierin investeren. We werken altijd samen met andere organisaties, ook in internationaal
verband, onder andere via onze netwerken en het Health Systems Advocacy Partnership (zie hieronder
Diversificatie van onze financiering: Wemos maakt zich de komende jaren klaar voor een periode met
minder overheidsfinanciering. Wij zetten wel blijvend in op financiering vanuit de Europese Unie en van
private (vermogens)fondsen. Ook gaan we door met onze profilering op de (semi-)publieke markt: we
ontplooien initiatieven voor diensten aan derden (zoals gezondheidsfondsen en andere zorgactoren).
Hierbij gaan we uit van onze expertise en kennis op het gebied van mondiale gezondheid. Sponsoring en
particuliere donaties zullen naar verwachting een relatief klein deel blijven vormen van onze inkomsten.

Thema’s
Ons onderscheidende vermogen is gebaseerd op onze aanpak van beleidsbeïnvloeding op onderstaande
thema’s. Alle thema’s komen voort uit onze positionering en taakstelling als pleitbezorger mondiale
gezondheid.
Grenzeloos gezond is de overkoepelende paraplu voor ons werk. Een belangrijk uitgangspunt van ons
denken is mondiaal verantwoord en ethisch handelen: hoe we dichtbij huis omgaan met
gezondheidsuitdagingen heeft invloed op gezondheid van mensen in andere delen van de wereld. En vice
versa: wat elders een gezondheidsuitdaging vormt, is niet langer los te koppelen van onze realiteit.
Health Systems Advocacy Partnership is een vijfjarig strategisch samenwerkingsverband tussen Wemos,
Amref Flying Doctors, Health Action International, de Oegandese organisatie Achest en het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van het partnerschap is versterken van
gezondheidssystemen in Oost-Afrika, om zo bij te dragen aan verbetering van seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten. Binnen het partnerschap is Wemos verantwoordelijk voor beleidsbeïnvloeding in
Nederland, Europa en wereldwijd. Ook werken we aan het versterken van de capaciteit van Afrikaanse
organisaties op het gebied van beleidsbeïnvloeding. Onze thema’s Zorgpersoneel, Goed bestuur en
Financiering vallen onder dit partnerschap.
Medicijnen is al jaren een belangrijk thema voor ons. Momenteel richt het project zich op twee
onderwerpen: we oefenen onze invloed uit om ervoor te zorgen dat medicijnen op een ethische wijze
getest worden en dat nieuwe medicijnen op de markt toegelaten worden op basis van de toegevoegde
therapeutische waarde ervan.
Schadelijke stoffen heeft als speerpunt pleitbezorging in Nederland en Europa voor het aannemen van
maatregelen die mensen tegen hormoonverstorende stoffen beschermen. Daarnaast doen we research
naar het gebruik van pesticiden in Afrika.
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