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Profiel van  
de organisatie
Ambitie
MHC maakt het verschil
Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners 
van Caribisch Nederland te verbeteren. We bieden daartoe 
aan iedereen – van jong tot oud – kwalitatief hoogwaardige 
geestelijke gezondheidszorg. Goede zorg betekent voor 
ons dat we niet alleen oog hebben voor de gezondheid 
en het welbevinden van de cliënt, maar ook voor andere 
levensgebieden zoals arbeid, wonen en financiën. Iedere cliënt 
is uniek: daarom bieden we zorg op maat.

Ons uitgangspunt is ambulant werken, vanuit een vraaggerichte 
en herstelondersteunende aanpak. We sluiten aan bij de lokale 
situatie en de behoeften per eiland. We werken intensief 
samen met ketenpartners en ondersteunen elkaar. Deze inzet, 
samen met die van naasten en ervaringsdeskundigen, leidt 
ertoe dat onze cliënten hun doelen kunnen bereiken. 

Kernwaarden
Onze kernwaarden geven aan waar we als MHC in geloven en 
waar we voor staan. We hebben zes kernwaarden: 

Ambulante aanpak
We benaderen en behandelen de cliënt binnen de eigen 
omgeving.

Cliënt (systeem) centraal
De hulpvraag van de cliënt is voor ons leidend.

Maatwerk
We bieden een passende behandeling en benadering voor de 
cliënt en zijn of haar systeem

Passie
We hebben hart en ziel voor onze cliënten, ons werk en onze 
collega’s.

Creativiteit
We durven buiten de hokjes te denken.

Doorzettingsvermogen
We laten ons niet weerhouden door tegenslag.

Jaarverslag 2017

Voorwoord
Geachte lezer,

Hierbij het jaarverslag en de jaarrekening van MHC over 
2017. Inmiddels staat MHC volledig op eigen benen.  
Per 1 maart 2018 is MHC namelijk definitief ontvlochten 
van Novadic-Kentron (NK). Per deze datum is een nieuwe 
Raad van Toezicht geïnstalleerd.

De reden en wens, om volledig op eigen benen te willen 
staan is gelegen in de ontwikkeling van MHC (voorheen 
SVP-CN). MHC is de afgelopen jaren fors gegroeid zowel 
in taken, budget en medewerkers en vele uitdagingen 
blijven op ons afkomen. MHC ontwikkelt zich steeds 
meer naar een allround GGZ-organisatie op Caribisch 
Nederland. Dit vraagt ook in het toezicht en de 
aansturing om een andere focus. Het ontvlechten van 
NK en het krijgen van een eigen RvT past hier prima bij. 
Overigens zal er nog steeds intensief met NK worden 
blijven samengewerkt. Zo zullen door middel van een 
Service Level Agreement (SLA) nog allerhande diensten  
bij NK worden ingekocht.

2017 was wederom een jaar waarbij tal van nieuwe 
ontwikkelingen op het pad van MHC en haar medewerkers 
kwamen. Zo zijn we hard bezig met de verdere opbouw van 
de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen 
en het behandelcentrum wat op Bonaire zal komen.  
Tevens participeren we in de projecten van het ministerie 
van J&V als het gaat om forensische behandeling.

Met dit jaarverslag willen wij u graag een doorkijk geven in 
onze organisatie en verantwoording afleggen voor hetgeen 
waar we ons in 2017 mee bezig hebben gehouden.

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag nog vragen of 
opmerkingen hebben dan vernemen wij die graag van u!

Ik wens u veel leesplezier.

 
Erik Jansen
Directeur-bestuurder
erik.jansen@mentalhealhcaribbean.com
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Overgang naar zelfstandige aansturing
Vanaf de oprichting van MHC in 2011 is Novadic-Kentron (NK) 
de trotse “founding father” van MHC. NK geeft sindsdien 
vorm aan het bestuur en de Raad van Toezicht van MHC. 
In 2016 is het proces in gang gezet om een nieuwe, meer 
passende governancestructuur te kiezen. Aanleiding hiervoor 
is onder andere de wens tot meer lokale betrokkenheid in 
de RvT. Nu MHC zich heeft ontwikkeld tot een succesvolle 
en professionele organisatie, is zelfstandige aansturing een 
logische vervolgstap. Deze stap zetten we begin 2018. 
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Speerpunten 2017
Specifieke ontwikkelingen op Saba
Het team op Saba heeft in 2017 gewerkt aan de verdere 
verbetering van de samenwerking met de huisarts als primaire 
verwijzer. De samenwerking met de ketenpartners in de 
zorg voor jeugdigen is verbeterd. Er is meer ruimte voor 
verbinding nadat we heldere afspraken hebben gemaakt 
rondom de uitwisseling van gegevens en ieders taken en 
verantwoordelijkheden.

Op het gebied van de volwassenenzorg hebben we 
de BasisGGZ verder vormgegeven, gepositioneerd en 
geïntroduceerd bij de ketenpartners. We hebben vanuit onze 
Openbare GGZ-verantwoordelijkheid zitting genomen in 
maatschappelijke kernoverleggen: 
• het case-overleg dat dringende maatschappij-ontwrichtende 

toestanden bespreekt, samenwerking zoekt en onderling 
consulteert;

• de actiegroep Substance-abuse die nadenkt over het 
aanpakken van problematisch middelengebruik op het eiland; 

• de werkgroep huiselijk geweld van waaruit inmiddels een 
meldpunt huiselijk geweld is ontwikkeld. 

We nemen actief deel aan de verdere implementatie en 
vormgeving.

Specifieke ontwikkelingen op Sint Eustatius
Het team heeft in 2017 stappen gezet in het verder uitbouwen 
en versterken van de samenwerking met ketenpartners 
(Centrum voor Jeugd en Gezin, reclassering, huisartsen, Public 
Health Departement, politie en Openbaar Lichaam). Huiselijk 
geweld krijgt ook op Sint Eustatius steeds meer aandacht en 
we werken actief samen met ketenpartners bij de aanpak van 
deze problematiek.

Specifieke ontwikkelingen Bonaire
Zorg voor mensen met complexe en/of  
chronische problematiek

In de outreachende en multidisciplinaire zorg voor mensen 
met complexe en/of chronische problematiek werkt MHC 
al jaren met de FACT-methode. Voor de hercertificering van 
het FACT-team kwamen in oktober vanuit de Nederlandse 
certificeringsorganisatie (CCAF) twee auditoren naar Bonaire. 
Net voor de kerst bereikte ons het bericht dat MHC de 
eerste en vooralsnog enige organisatie is in het Koninkrijk der 
Nederlanden die het FACT-keurmerk heeft behaald met als 
predicaat ‘optimale implementatie’.

Het behalen van het FACT-keurmerk ging niet vanzelf. We 
hebben hard moeten werken om de certificering opnieuw te 
behalen. Op Bonaire moeten we “roeien met de riemen die we 
hebben” en zeer creatief zijn om aan de in Europa opgestelde 
criteria te voldoen.

De groei van SNP ligt in 2017 vooral in het doorontwikkelen van 
ambulante zorg. SNP biedt sinds 2017 ook zorg voor vrouwen. 
Hierbij kan het gaan om lang verblijf of kort verblijf. In totaal 
hebben vier participanten gebruik gemaakt van ambulante 
ondersteuning. De ondersteuning die we thuis bieden, is tot op 
heden voornamelijk gericht op het structureren en uitvoeren 
van het huishouden en de budgettering. 

Twaalf participanten hebben in 2017 gebruik gemaakt van 
dagbesteding. In de laatste maanden van 2017 hebben we groei 
gezien, waarbij ook steeds meer vrouwen gebruik hebben 
gemaakt van de dagbestedingsmogelijkheden van SNP.  
Er zijn participanten via de IPS-medewerker aangemeld voor 
dagbesteding. De dagbestedingsmogelijkheden die op het 
moment geboden worden zijn project Greenhouse, project 
Houtbewerking, project Creativiteit en project Sport en Spel  
in samenwerking met Stichting Krusada. 

In 2018 zal SNP de zorgproducten verder doorontwikkelen, 
evenals enkele projecten waaronder een kledingwinkel. 
We gaan de mogelijkheden voor het scheiden van de 
dagbestedingsparticipanten en de verblijfparticipanten nader 
onderzoeken, opdat de dagbestedingsparticipanten plaats 
kunnen nemen in het tweede gebouw op het terrein. 

Jeugd-GGZ
MHC is in voorgaande jaren al op kleine schaal gestart met 
de ontwikkeling van ambulante jeugd-GGZ. Sinds september 
2016 heeft MHC de jeugd-GGZ versterkt door de inrichting 
van een eigen team en zorglijn. Het team is in 2017 gestart 
met het bieden van ambulante diagnostiek, behandeling en 
begeleiding van kinderen en jeugdigen met een psychiatrische 
of psychische kwetsbaarheid en hun gezin/familie. 

In het werk staat het samenwerken met andere ketenpartners 
in de zorg, onderwijs en het maatschappelijk veld hoog in het 
vaandel. Naast de zorg voor kinderen en jeugdigen op Bonaire, 
bieden we op consultatieve basis ondersteuning aan de 
jeugdhulpverlening op Saba en Sint Eustatius. 

Onze ambitie is “Building on Fair Chances for All Youth”

Parallel aan de versterking van de bestaande ambulante jeugd-
GGZ werken we aan de voorbereidingen van opnamecapaciteit 
in het Behandelcentrum Kind en Jeugd. Zwaartepunt blijft 
altijd bij het ambulante traject liggen. Begin 2018 zullen we het 
Behandelcentrum openen. 

AmbulantDagbestedingVerblijf
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“Erik Jansen, directeur van MHC:
Het is bijzonder dat MHC deze certificering 
met ‘optimale implementatie’ krijgt. Dit zou 
een inspiratie moeten of kunnen zijn voor  
beleids makers en zorgaanbieders uit andere 
landen van het Koninkrijk – inclusief Nederland 
– hoe zorg te organiseren voor patiënten met 
een psychiatrisch ziektebeeld of verslaving.

“

Een FACT-keurmerk betekent voor MHC dat we voldoen aan 
de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg 
volgens de gestelde FACT-criteria. Met wetenschappelijk 
onderzoek is bewezen dat een team dat volgens het FACT-
model werkt, betere uitkomsten boekt met betrekking tot 
behandeling en begeleiding van psychiatrische en verslaafde 
cliënten. De FACT-audit zorgt ervoor dat we inzicht krijgen 
in de ontwikkelingen die we als team doormaken. De 
aanbevelingen om de zorg nog beter te maken, houden ons 
scherp. Een belangrijk doel blijft: de cliënt staat centraal!

In 2018 werken we aan de uitwerking en opvolging van de in 
het auditrapport geformuleerde adviezen, de doorontwikkeling 
van de zorg in Rincon en de doorontwikkeling van transmurale 
psychiatrie.

Woontraining Sentro Nos Perseveransia
In 2017 hebben we veel aandacht besteed aan het uitvoeren 
van bestaande procedures zowel binnen als buiten Sentro 
Nos Perseveransia (SNP). Er is een duidelijke procedure 
voor aanmelding voor de verschillende dienstverleningen 
binnen SNP. Onderstaande figuur geeft een beeld van de 
dienstverlening van SNP per maand in 2017. 

Ontwikkelingen op Saba en Sint Eustatius
Voor het realiseren van passende zorg op Saba en Sint Eustatius 
werkte MHC, net als voorgaande jaren, samen met de Mental 
Health Foundation (MHF) en Turning Point op Sint Maarten.  
Dit zullen we in 2018 continueren. Daarnaast onderzoekt MHC 
de mogelijkheden om in de nabije toekomst voor opnames 
een beroep te kunnen doen op de PAAZ van het Louis Constant 
Fleming Hospital op St. Martin.

We hebben het zorgaanbod voor zowel Saba als Sint Eustatius 
fors uitgebreid met de inzet van 0,9 fte GZ-psycholoog.  
Zij werkt nauw samen met de andere psychologen van 
MHC. Ook op het gebied van jeugd-GGZ hebben we de 
samenwerking versterkt, onder meer door werkbezoeken  
over en weer. 

In 2018 richt MHC zich op Saba en Sint Eustatius op eiland-
overstijgende samenwerking, op het zowel kwalitatief als 
kwantitatief op niveau brengen van de formatie, het vergroten 
van de maatschappelijke participatie van onze cliënten, het 
uitbouwen van de ketensamenwerking, het implementeren 
van metabole screening en de reorganisatie van de forensische 
zorg in afstemming met de collega’s op Bonaire en het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

MHC maakt gebruik van de inhoudelijke expertise van Karakter, 
een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie 
in Nederland. De partijen hebben op 19 juni 2017 een 
samenwerkingsovereenkomst getekend, vergelijkbaar met de 
afspraken die MHC met Novadic-Kentron (ten aanzien van 
psychiatrie en verslavingszorg voor volwassenen) heeft gemaakt. 

Zoals beschreven staan de samenwerking en afstemming 
met ketenpartners bij MHC hoog op de agenda. Op initiatief 
van de directeur van de Voogdijraad is met Jeugdzorg en 
Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) een Directieberaad 
Jeugd op Bonaire georganiseerd. Het Directieberaad Jeugd 
bestaat uit de volgende organisaties: JGCN, het expertisecenter 
onderwijs zorg (EOZ), het openbaar lichaam Bonaire (OLB), 
Voogdijraad, Centrum Jeugd en Gezin en MHC.  
Doel van dit beraad is met elkaar vast te stellen hoe het 
integraal jeugdbeleid van Bonaire gezamenlijk vorm te geven. 
Op basis daarvan kunnen we hopelijk voortvarend aan het 
werk voor de jeugd van Bonaire. Het directieberaad is tevens 
een belangrijke sparringpartner voor het Ministerie van VWS in 
Nederland.

In 2018 richt het team Kind en Jeugd zich op de personele 
bezetting (voldoende personeel), het in gebruik nemen van 
het Behandelcentrum, inclusief tijdelijke opnamemogelijkheid, 
de implementatie en doorontwikkeling van de zorg en 
behandelvisie, de samenwerking intern en extern en het 
uitbouwen van de ketensamenwerking en de consultatiefunctie.



Doorontwikkeling psychiatrische zorg
Het Ziekenhuis Fundashon Mariadal (FM) en MHC hebben 
medio 2017 besloten om de psychiatrische zorg voor Caribisch 
Nederland samen door te ontwikkelen. Tegen de achtergrond 
van de goede ervaringen met de gezamenlijke zorg voor 
psychiatrische patiënten in de afgelopen zes jaar, hebben we er 
met gepaste trots voor gekozen dit te doen zonder de PAAZ in 
gebruik te nemen. Het streven om zoveel mogelijk ambulante 
zorg te bieden heeft goed gewerkt. Vanaf 2017 kunnen we voor 
het eerst een Jumelage-psychiater voor de duur van twee jaar 
inzetten. Dit draagt bij aan stabiliteit in zorg en continuïteit in 
beleid.

In 2018 gaat een projectteam aan de slag met: 
• Het maken van goede samenwerkingsafspraken met Sentibibu, 

Special Care en de spoedeisende eerste hulp (SEH) van FM. 
We zetten in op het versterken van kwaliteit en psychiatrische 
expertise bij alternatieve opnamemogelijkheden, op het 
versterken van activiteiten- en welzijnsbegeleiding en de 
beschikbaarheid van toekomstige POH-GGZ.

• Het in gebruik nemen van een Acute Opvang Unit voor 
opvang gedurende maximaal 24 uur en de beschikbaarheid 
van een air-ambulance buiten daglichturen.

• De samenvoeging van alle psychiatrische zorg, inclusief de 
klinische en poliklinische (ziekenhuis)psychiatrie in één regie 
en loket. De verhuizing in 2019 van het FACT-team naar FM 
draagt daar aan bij.

Forensische zorg
MHC heeft de aandacht en inzet voor forensische zorg in 2017 
verstevigd met de aanname van een GZ-psycholoog. Deze 
geeft samen met haar collega’s vorm aan de zorginhoudelijke 
verantwoordelijkheid die MHC op zich heeft genomen 
binnen het project ‘Beveiligde klinische plaatsen voor de 
BES’. De uitvoering van dit project, dat op verzoek van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid is gestart in november 
2017, is in handen van MHC en Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI). In de eerste fase van dit project hebben we het 
multidisciplinair overleg binnen de Justitiële Inrichting op 
Bonaire geïntensiveerd en is een Indicatieadviesorgaan voor 
Forensische Zorg gestart. Een eerste groep cliënten, bestaande 
uit gedetineerden, bieden wij inmiddels forensische zorg. 

In 2018 gaan we forensische zorg bieden binnen een apart 
ingerichte afdeling, met een eigen behandelmilieu, in de 
nieuwbouw van de Justitiële Inrichting. Bij de verdere 
ontwikkeling van forensische zorg zullen we rekening houden 
met de voorgenomen invoering van het Jeugdstrafrecht 
in Caribisch Nederland in de loop van 2019. Dit brengt 
een intensivering met zich mee van aandacht voor zorg in 
gedwongen kader voor het team Kind en Jeugd. 

Ontwikkelingen MHC-breed
Preventie 2017
Voor preventie is 2017 vooral een jaar geweest van afbouw, 
aangezien het Openbaar Lichaam Bonaire de preventie in 2018 
in een andere vorm gaat uitvoeren. Ondanks het afbouwen 
hebben we ook een aanzet gemaakt om nieuwe producten te 
ontwikkelen. Midden 2017 is een onderzoeker vanuit Mondriaan 
Verslavingszorg naar Bonaire gekomen om mogelijkheden 
te onderzoeken voor een aangepaste versie van Moti4 voor 
Bonaire. In 2018 zal er een nieuw Moti4-programma komen 
speciaal voor Bonaire, omdat het huidige preventieprogramma 
Moti4 niet voldoende aansluit bij de belevingswereld van de 
Bonairiaanse jongeren. Dit is bijzonder omdat er tot nu toe 
alleen een Moti4 voor Nederland is ontwikkeld. 

Op social media was MHC een hype in 2017. In samenwerking 
met Raytor media is er een kort voorlichtingsfilmpje gemaakt 
over alcohol. Dit filmpje is viraal gegaan op alle eilanden. 
Organisatie en scholen op de diverse eilanden zijn het filmpje 
als voorlichtingsmateriaal gaan gebruiken en de lokale media 
heeft hier aandacht aan besteed. Door het succes is het idee 
ontstaan om voor 2018 een alcoholpreventiecampagne met 
folders en posters te ontwikkelen in dezelfde lay-out als het 
filmpje. Deze campagne zullen we in het nieuwe schooljaar van 
2018 op alle scholen lanceren.  

“Opvallend is dat we een 
verandering zien in de kennis over 
alcohol- en drugsgebruik.”

Voorlichting op scholen blijft elk jaar weer een belangrijk item. 
Elk jaar worden wij benaderd door Forma, opleidingscentrum 
voor beroepsopleiding en volwasseneneducatie op Bonaire, 
om aan de nieuwe studenten voorlichting te geven. In 2017 
zijn in B-smart een aantal aanpassingen doorgevoerd om het 
programma up to date te maken. De e-sigaret is een periode 
erg in opkomst geweest bij hele jonge kinderen op met name 
Bonaire, dus hebben we dat item toegevoegd. De meeste 
basisscholen hebben in 2017 gebruik gemaakt van het aanbod 
B-smart aan groep 8. 

Opvallend is dat we een verandering zien in de kennis over 
alcohol- en drugsgebruik. Steeds meer mensen zijn zich 
bewust van overmatig alcoholgebruik en maken zich dan ook 
zorgen over het overmatig gebruik op de eilanden. Steeds 
meer mensen willen strengere regels en meer controle. Ook 
jongeren worden steeds openhartiger over hun gebruik. Peer 
pressure blijft een belangrijk item. Peer pressure komt niet 
alleen bij jongeren voor, maar ook bij volwassenen. Geen nee 
kunnen zeggen in gezelschap blijft een steeds terugkerend 
onderwerp bij jong en oud. Het is voor ons dan ook een signaal 
dat we meer aandacht moeten besteden aan weerbaarheid. 

In 2018 gaan we investeren in de samenwerking met het 
ziekenhuis, vooral met de spoedeisende eerste hulp, 
waar ze regelmatig te maken hebben met alcohol- en 
drugsgerelateerde incidenten. Ook houden we aandacht voor 
voorlichting en het betrekken van ouders van jongeren hierbij. 
We besteden meer aandacht aan preventie voor kinderen van 
ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van 
verslaafde ouders (KVO).

Kwaliteitssysteem MHC
In 2017 hebben we na een inventarisatie een start gemaakt 
met de inrichting van een kwaliteitssysteem. We hebben 
een applicatielandschap ontwikkeld binnen The Patiënt 
Safety Company (TPSC). De volgende elementen van het 
kwaliteitssysteem hebben we hierin ondergebracht: het 
documentmanagementsysteem, Office 365, het klachten- en 
VIM-systeem en het ticketsysteem (intern). Ook hebben we  
in deze omgeving een intern smoelenboek gemaakt. 

Procesmanagement
Op basis van het ontwikkelde proceslandschap hebben we 
de primaire zorgprocessen van MHC op uniforme wijze 
beschreven. 

Beheer van documenten in een documentmanagementsysteem
Om de kwaliteit van de binnen MHC ontwikkelde en 
gepubliceerde documenten te verbeteren en te garanderen, 
hebben we in 2016 het gewenste proces voor de ontwikkeling, 
goedkeuring en uitgifte van documenten beschreven.  
In 2017 zijn we gestart om de protocollen en werkinstructies 
overeenkomstig de beschreven kwaliteitsnormen te herzien en 
specifiek toepasbaar te maken voor MHC. 

Klachtenregeling
We hebben de klachtenregeling van MHC in 2017 
geïmplementeerd. In 2017 is er één klacht binnengekomen. 

Melden van incidenten
In 2017 hebben we het VIM-systeem verder ontwikkeld en 
ontworpen binnen de omgeving van TPSC. De VIM-applicatie 
zullen we in 2018 implementeren. Hieronder vindt u een 
overzicht van de VIM-meldingen in 2017.
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VIM Meldingen 2017
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Meten van resultaten
In 2017 hebben we het medewerkerstevredenheidsonderzoek 
en het ketenpartnerstevredenheidsonderzoek afgenomen. 
De uitkomsten zijn met de teams gecommuniceerd en de 
aanbevelingen zijn uitgewerkt in actieplannen. 

ICT
In 2017 hebben we een masterplan ICT opgesteld. Delen van 
dit plan zijn al uitgevoerd in 2017. Op basis van een selectie-
onderzoek heeft MHC gekozen voor een nieuw elektronisch 
patiëntendossier (EPD) bij de aanbieder Promedico. Op Saba 
hebben we een pilot uitgevoerd in samenwerking met de 
huisartsen. De ambities zijn hoog, want met de introductie 
van een geïntegreerd EPD (een KIS) kan MHC een flinke slag 
maken en zelfs vooruitlopen op Europees Nederland bij de 
toekomstige ontwikkeling van de samenwerking in de keten. 
Door dit EPD beschikken we over steeds meer data, kunnen 
we ontwikkelingen steeds beter analyseren en kunnen we data 
gebruiken ten behoeve van transparante communicatie. 

Onderdeel van het masterplan is het applicatielandschap. 
Hierin hebben we de volgende elementen ondergebracht: 
documentmanagementsysteem, nieuwe website, EPD, 
e-mailoplossing, VIM-systeem, ticketsysteem (intern) 
en smoelenboek. In 2017 hebben we al een deel van het 
applicatielandschap ingevuld: software-oplossingen zijn 
geïmplementeerd. Tenslotte heeft MHC naar aanleiding van 
de naamswijziging en de verandering van huisstijl een nieuwe 
website ontwikkeld en geïmplementeerd.

In 2018 zullen we het ICT-masterplan en het nieuwe EPD  
verder implementeren, het ICT-netwerk upgraden en live gaan 
met de Engelse en Papiamentu versie van de website.  
Het ICT-landschap moet voldoen aan de eisen en richtlijnen 
die de Wet Privacy (BES) stelt en we zullen de telefoniecentrale 
(PBX-centrale) vernieuwen.

Cijfers cliëntenpopulatie
Hieronder vindt u het overzicht van de cliëntenpopulatie  
van MHC, verdeeld over de eilanden Bonaire, Saba en  
Sint Eustatius.

Aantal cliënten Bonaire Sint Eustatius Saba Totaal

Aantal cliënten in zorg 
per 1 januari 2017 142 76 53 271

Aantal cliënten in zorg 
per 31 december 2017 259 65 40 364
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Doorkijken naar 2018
Hieronder geven we een doorkijkje naar 2018. Inspelend op 
wat er om ons heen gebeurt en onze ambitie, hebben we 
twee strategische speerpunten: 1. Een allround GGZ zijn en 
2. De professionalisering van de interne organisatie. Deze 
speerpunten vullen we in 2018 in met:

1. Een allround GGZ zijn:
+ consultatiefunctie;
+ ketensamenwerking; 
+ e-health;

2. Professionalisering van de interne organisatie:
+ strategisch HR-plan;
+ werving en opleiding personeel (ook e-learning);
+  borging (structuur, DNA/kernwaarden, besturingsfilosofie);
+  samenwerking binnen MHC: tussen de eilanden en ook 

tussen de teams;
+ communicatie intern en extern.


