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1. Uitgangspunten bij de verslaggeving
Het jaarverslag 2013 van Stichting Verslavingszorg & Psychiatrie Caribisch Nederland (SVP-CN) is opgesteld ter toelichting op
de jaarrekening en ter evaluatie van de mate waarin de beleidsdoelstellingen uit 2013 zijn bereikt. Het is gemaakt op geleide
van de verantwoordingsverplichtingen die een zorginstelling kent en het is bedoeld voor financiers, ketenpartners en
opdrachtgevers van de SVP-CN.
Naar aanleiding van een, op verzoek van VWS, in 2011 geformuleerd advies heeft de SVP-CN de opdracht verworven voor het
verzorgen en de doorontwikkeling van de verslavingszorg en psychiatrie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in samenwerking
met de VU/AMC. Dit uitgaande van het businessplan en projectvoorstel van de Novadic-Kentron Groep, waaraan de SVP-CN
nauw verbonden is. De SVP-CN voert de opdracht uit binnen de kaders van een vijf-jarige overeenkomst (2012 t/m 2016) met
het Zorgverzekeringskantoor van Caribisch Nederland op Bonaire.
De Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland van waaruit de zorg wordt geleverd bestaat sinds 1 juni 2012
statutair. Terwijl het jaar 2012 vooral in het teken stond van de opbouw van de SVP-CN, is in 2013 het projectmatige karakter
definitief verlaten en is sprake geweest van een accentverschuiving naar de meer kwalitatief-inhoudelijke uitbouw en borging
van de SVP-CN.
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2. Profiel van de organisatie
Doelstelling van de organisatie
Doelstelling van de SVP-CN is de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de verslavingszorg en psychiatrie in
samenhang tot elkaar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit conform het door VWS en het zorgverzekeringskantoor
onderschreven Plan van Aanpak voor de periode 2012-2016. Afstemming vindt plaats met de VU/AMC wat betreft het terrein
van de psychiatrie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de jumelageregeling die is afgesloten met Fundashon Mariadal.
Uitgangspunten hierbij zijn:
- Verminderen van overlast in het dagelijkse straatbeeld
- Het verbeteren van kwaliteit van leven voor cliënten en hun familie
- Het integraal behandelen en benaderen van cliënten heeft een economische meerwaarde t.o.v. het aanbieden van
versnipperde zorg
Structuur
De SVP-CN is met ingang van 1 juni statutair 2012 opgericht en is gevestigd op Bonaire. Het werkgebied is Bonaire, Sint
Eustatius en Saba. Om zo veel mogelijk politiek en maatschappelijk draagvlak te generen voor de nieuwe stichting is er voor
gekozen om de dialoog aan te gaan met de bestaande Stichting Verslavingszorg Bonaire (SVB) die in 2009 is opgericht in
opdracht van de Eilandsraad Bonaire. Het bestuur van de SVB heeft middels een statutenwijziging hun bestuurlijke
verantwoordelijkheid overgedragen aan het bestuur van de SVP-CN. Het bestuur van de SVP-CN is gelijk aan de Raad van
Bestuur van Novadic-Kentron. Daarnaast zijn de “oude”statuten aangepast aan de afspraken en de opdracht zoals
geformuleerd door VWS en het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland (ZVK).
De SVP-CN heeft als besturingsmodel het zogenaamde “Raad van Toezicht-model”. De Raad van Bestuur is als
eindverantwoordelijke belast met het besturen van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur is bestuurder in de zin van de
wet, dus werkgever en contractpartner voor medewerkers en aanspreekpunt voor de Adviesraad. De Raad van Bestuur stuurt
op hoofdlijnen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Omdat de SVP-CN onderdeel vormt van de NovadicKentron groep zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Novadic-Kentron tevens het Bestuur en de Raad van
Toezicht van de SVP-CN.
Het Bestuur bestaat uit een of meer leden van de Raad van Bestuur van Novadic-Kentron. De taken en bevoegdheden van de
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit een
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voorzitter en zes leden. Hiermee wordt beantwoord aan de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode 2010, waar
wordt uitgegaan van een bestuursstructuur volgens het Raad van Toezicht-model.
De Raad van Bestuur van de SVP-CN heeft een directeur aangesteld. Deze heeft voor zowel de Bovenwinden als voor Bonaire
een lokale coördinator aangesteld als onderdeel van de uitvoerende functie. Dit construct blijkt goed te werken en zorgt voor
een lokale inbedding met oog en respect voor de BES-eilanden waarbij het beleidsperspectief van de opdrachtgever (VWS en
ZVK) niet wordt vergeten. De directeur is periodiek op de eilanden aanwezig en organiseert de verdere
organisatieontwikkeling binnen de afgesproken kaders. Zie voor de inrichting van de organisatie van de SVP-CN de figuur
‘Organogram SVP-CN’.
Raad van Toezicht
NK

Bestuur
SVP-CN

Raad van Bestuur
NK

Directie
SVP-CN

Benedenwinden

Benedenwinden

Bovenwinden

Multidiscilplinair
Team
Woontraining

Multidiscilplinair
team

Multidiscilplinair
team

Organogram Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland (SVP-CN)

30 mei 2012

- Het Bestuur bestaat uit 1 of meer leden van de Raad van Bestuur van Novadic-Kentron (NK)
- Vanwege deze inrichting van het Bestuur van SVP-CN, is de Raad van Toezicht van NK tevens
toezichthouder van SVP-CN.
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Het bestuur heeft een Raad van Advies benoemd. De taken en bevoegdheden van de Raad van Advies zijn statutair
vastgelegd. In de Raad van Advies zijn benoemd:





Namens Bonaire: De heer Ramiro Richards, dominee en oud voorzitter van de SVB
Namens St. Eustatius: Mevrouw Anica Marsdin, adjunct-secretaris van de eilandsraad
Namens Saba: Mevrouw Joka Blaauwboer, directeur van de Medical Healtcare Foundation op Saba.

De Adviesraad komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het bestuur en
de directie van de SVP-CN.
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3. Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
Kwalitatieve uitbouw in 2013
De SVP-CN biedt met zo’n 35 veelal lokale medewerkers (zonodig intensieve en outreachende) verslavingszorg, psychiatrische
zorg en zorg voor licht verstandelijk beperkten. De laatst genoemde groep is sinds medio 2012, in lijn met het geformuleerde
in de Miljoenennota 2013 van VWS, toegevoegd aan de opdracht van de SVP-CN. Zij biedt in principe het hele spectrum aan
zorg, maar met name intensieve ambulante trajecten, waaronder ook FACT (Functie Assertive Community Treatment) -zorg.
Klinische zorg wordt zoveel mogelijk beperkt.
Het jaar 2013 stond, na de opbouw in 2012, grotendeels in het teken van regionale verankering en kwalitatieve uitbouw van
de SVP-CN. Centraal stond daarin het, samen met de ketenpartners, doorontwikkelen van de FACT-team voor Bonaire en een
Bovenwindse variant van zogenaamde Mix-teams voor Saba en Statia. Daarnaast is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van
preventie, van een aanbod Woontraining en van forensische zorg.
De ontwikkeling van de SVP-CN verloopt daarmee zoals beoogd in het door VWS en het ZVK onderschreven Plan van Aanpak
voor de periode 2012-2016: versnippering in de zorg is teruggedrongen, expertise rond verslavingszorg en psychiatrie is
gebundeld en de FACT-medewerkers hebben een duidelijke en herkenbare positie verworven voor cliënten, verwijzers en
samenwerkingspartners. Op 31-12- 2013 bedroeg het aantal ingeschreven cliënten in totaal 527: Bonaire 336 cliënten; Sint
Eustatius 140 cliënten; Saba 51 cliënten. Het totaal aantal cliënten is ten opzichte van 2012 (350) gestegen met 50%
De noodzaak om cliënten klinisch op te nemen en ‘uit te vliegen’ naar Nederland of naar andere eilanden is zeer beperkt
gebleven en de omvang van de ambulante zorg is toegenomen.
Innovatie door ontwikkeling FACT-team
In 2013 is de doorontwikkeling van het Functie Assertive Community Treatment-team (FACT-team) op Bonaire gerealiseerd.
Dit team verzorgt (zonodig intensieve) outreachende verslavingszorg en psychiatrie, in afstemming met de stakeholders.
Krusada verzorgt daarbij opvang en begeleiding in onderaannemerschap. Het FACT-team biedt tevens consultatieve
ondersteuning aan ketenpartners en systemen rond de cliënt.
Het multidisciplinaire en toekomstige FACT-team op Bonaire is vrijwel geheel samengesteld uit lokale professionals. Het team
was eind 2012 op volledige sterkte en heeft een duidelijke positie verworven: het is door de huisartsen gevraagd aan te
schuiven in de huisartsenspreekuren. Het geschatte benodigde aantal PAAZ-bedden is inmiddels, nadat de SVP-CN 1 jaar
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actief is, naar beneden bijgesteld. Ook op Curaçao is inmiddels merkbaar dat er vanuit Bonaire minder beroep wordt gedaan
op klinische voorzieningen. De bovenwindse eilanden zijn voor de werkwijze conform FACT nog niet geheel op sterkte en voor
hen is de samenwerking met Sint Maarten gezien de schaalgrootte, voor klinische voorzieningen, blijvend van belang.
De doorontwikkeling van het FACT-team op Bonaire is de laatste fase ingegaan en de certificering vindt in april 2014 plaats.
De intensief ambulante aanpak van het FACT-team heeft een dusdanige positie verworven dat de raming van het aantal
benodigde PAAZ-bedden inmiddels naar beneden is bijgesteld. De noodzaak om cliënten bij zeer acute en complexe
problemen ‘uit te vliegen’ naar elders is afgenomen.
Voor de Bovenwindse Eilanden geldt dat de personele capaciteit in 2013 is versterkt. Er is een start gemaakt met
deskundigheidsbevordering ter ondersteuning van de inrichting van een aangepaste FACT-variant in overleg met FACTgrondlegger dr. Remmers van Velthuis. Deze variant met zogenaamde ‘Mix-teams’, waarbij video-conferencing of Skype
belangrijke meerwaarden biedt, sluit goed aan bij de kleinschaligheid van de eilanden.
De FACT-methodiek zoals ingezet door de SVP-CN is nieuw voor Caribisch Nederland en kan zich verheugen in veel
belangstelling van de andere eilanden, zoals ook bleek op een in oktober op Sint Maarten gehouden congres waar de SVP-CN
deze benadering heeft gepresenteerd.
Een nieuwe doelgroep: cliënten met licht verstandelijke beperkingen (LVB)
Medio 2012 is, mede op verzoek van het Zorgverzekeringskantoor CN, de doelgroep van mensen met licht verstandelijke
beperkingen (LVB) toegevoegd aan de opdracht van de SVP-CN. Dit naar aanleiding van casuïstiek en geconstateerde
problematiek. Deze keuze is in lijn met het geformuleerde in de miljoenennota 2013 van VWS. Als ondergrens voor de inclusie
van cliënten wordt een IQ van 70 aangehouden omdat de specialistische zorg zoals geïndiceerd is bij een lager IQ niet
geboden kan worden vanuit het huidige domein van de SVP-CN. Het gaat om cliënten waarbij tevens sprake is van
verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek.
In 2013 is dit beleid uitgewerkt en zijn ook de eerste praktijkstappen gezet door deze cliëntengroep in te laten stromen in een
project Woontraining met negen plaatsen voor cliënten met dubbele diagnose. Medewerkers van deze voorziening zijn
getraind door een specialist van Novadic-Kentron. In 2014 zal deze ontwikkeling voortgezet worden, in samenwerking met
Fundashon Kuido Pa Personanan Desabilita en zal een tweede fase van de woontraining worden gerealiseerd
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Duidelijkheid over Forensische zorg
Ook in 2013 heeft de SVP-CN gepleit voor duidelijkheid over de condities en voorwaarden voor het bieden van forensische
zorg. In de praktijk blijkt behandeling onder justitiële voorwaarden vaak gevraagd en noodzakelijk. Eind 2013 is in overleg
tussen ministeries van VWS en van Justitie en Veiligheid duidelijkheid gecreëerd: het ZVK is voortaan ook verantwoordelijk
voor het contracteren van forensische zorg. Alleen wanneer er sprake is van TBS of opname op een FOBA zullen de kosten
hiervoor voor rekening van Justitie komen. Het OM wil graag aandacht voor forensische zorg en zal naar verwachting een
toenemend beroep doen op inzet van de SVP-CN in de gevangenis. Voor de SVP-CN betekent dit dat het eerder ontwikkeld
plan tegen het licht zal worden gehouden en als basis dient voor twee justitieel casemanagers die in 2014 in dienst zullen
komen bij de SVP-CN.
Preventie in ontwikkeling
In 2013 is de voorbereiding van preventie-activiteiten in een stroomversnelling gebracht met de toekenning door het
Openbaar Lichaam van gelden voor een preventiewerker op Bonaire en voor preventie-activiteiten op Sint Eustatius. Voor
Bonaire heeft dit geresulteerd in een preventiewerker die per 1 juli 2013 is gestart en is ondergebracht bij de SVP-CN. Voor
Sint Eustatius zijn gelden voor preventieactiviteiten beschikbaar gesteld door de Eilandsraad en (in samenwerking met het
Rode Kruis) door het Oranjefonds. Na een voorbereidende en oriënterende start in november en december 2013 zal de
uitvoering in 2014 plaatsvinden.
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Personele bezetting
Personele bezetting 2013
Omschrijving
Directie
Beleidsondersteuning
SPV St. Eustatius
Verpleegkundige ST Eustatius en Saba
SPV Saba
Psycholoog St. Eustatius
Psycholoog Saba
Consulterend psychiater Bovenwinden
Kinder en jeugdpsychiater Bovenwinden
Verpleegkundige St. Eustatius
GZ psycholoog Bovenwinden
Coördinator Casemanager Bonaire
Verpleegkundigen Bonaire
Psychiatrisch verpleegkundige Bonaire
Maatschappelijk werker met justitiële taken
Preventie medewerker Bonaire
Senior woonbegeleider
Woonbegeleiders
Beheerder/ beveiliging woonvoorziening
Ervaringsdeskundige
Secretariële ondersteuning
Psycholoog

32 uur
12 uur
36 uur
36 uur
36 uur
8 uur
8 uur
8 uur
10 uur
40 uur
16 uur
40 uur
80 uur
36 uur
40 uur
40 uur
36 uur
60 uur
80 uur
24 uur
40 uur
28 uur

Ingezet per/
in dienst per
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
(nog) niet ingevuld
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/9/2013
1/1/2013
1/1/2013
(nog)niet ingevuld
1/9/2013
1/7/2013
1/9/2013
1/7/2013
Tot 1/4/2013
1/1/2013
1/7/2013

In 2013 zijn toegevoegd aan het personeelsbestand: 1 GZ-psycholoog, 1 preventiewerker, medewerkers ten behoeve van
LVG-doelgroep. Tevens is op de Bovenwinden de consulterend psychiater tevens visiterend psychiater geworden en is
voorzien in de inzet van een neuropsycholoog en een kinder- en jeugdpsychiater.
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De duur van de inzet van de ‘jumelage-psychiater’ vormt een terugkerend aandachtspunt: voor de continuïteit op zorginhoud
en beleid is het voor het FACT-team belangrijk tot goede afspraken over de inzet van de psychiater te komen.
Ook in 2013 was voor 24 uur een ervaringswerker in dienst van de SVP-CN. Zijn taak is het toeleiden van potentiële
kandidaten naar de reguliere zorg. Hiervoor is een lokale ervaringsdeskundige in dienst genomen die de “scene” op Bonaire
goed kent. De inzet van deze ervaringsdeskundige voor de SVP-CN is inmiddels beëindigd. In 2014 is het team wederom
versterkt met een nieuwe ervaringswerker.
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4. Financiële informatie
Dit hoofdstuk beschrijft de financiële situatie van de SVP-CN. Het geeft een overzicht van de resultatenrekening 2013 en de
balans per 31 december 2013 en daarna volgt een beknopte inhoudelijke toelichting1.
De zorgactiviteiten van de SVP-CN worden gefinancierd uit de middelen van het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland
(ZVK). De SVP-CN heeft voor 2013 een begroting opgesteld van de exploitatiekosten. Op basis hiervan is een subsidiebedrag
met het ZVK overeengekomen. Ook is voor een klein deel aan overige subsidies ontvangen. De opbrengst over 2013 is
bepaald op basis van de werkelijke exploitatiekosten en een overeengekomen bijdrage in de vermogensvorming van de SVPCN. De tabel hieronder geeft de resultatenrekening over 2013 en de balans per 31-12-2013.
Realisatie 2013
€

Realisatie 2012
€

2.206.949
2.206.949

1.588.822
1.588.822

838.154
1.305.588
2.143.743

524.557
1.024.277
1.548.834

63.206

39.989

0

0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

63.206

39.989

RESULTAAT BOEKJAAR

63.206

39.989

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Subsidies
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten

1

De cijfers zijn op basis van concept opgesteld, waarbij opgemerkt dient te worden dat de accountantscontrole plaats zal vinden in juni 2014.
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RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten

Realisatie 2012
€

Begroting 2012
€

63.206

39.989

63.206

39.989

31-dec-13
€

31-dec-12
€

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

479.741
355.160
834.901

488.689
41.719
530.409

Totaal activa

834.901

530.409

31-dec-13
€

31-dec-12
€

79.507
79.507

39.989
39.989

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden

755.395

490.419

Totaal passiva

834.901

530.409

ACTIVA
Vlottende activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Totaal eigen vermogen

Jaar 2013 is het tweede jaar voor de SVP-CN. De omzetontwikkeling ten opzichte van 2012 laat een stijging zien van € 618.000
(39%). Een deel van de vaste exploitatiekosten betrof de personele kosten. De personele kosten 2013 bedragen 38% van de
totale opbrengsten (2012: 33%). De overige bedrijfskosten betreffen met name patiënt- en bewonersgebonden kosten,
onderaanneming woonbegeleiding, reis- en verblijfskosten medewerkers en clienten en algemene kosten. De overige
bedrijfskosten bedragen 59% van de totale opbrengsten (2012: 65%).
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De kosten voor onderaannemerschap betreft de inkoop van zorg voor opvang van cliënten en woonbegeleiding bij Krusada. In
2013 is de dialoog en afstemming met Krusada verder gevoerd en met name over de behoefte aan maatwerk. Krusada zal zich
met name meer gaan richten op aspecten als arbeidstoeleiding, werkervaring en dagbesteding.
In 2013 is de zogenaamde “Pink Building” wat het beoogd center voor de SVP-CN zou zijn afgestoten en is een nieuw pand
aan Rosemary Lane betrokken. Met het betrekken van dit pand is verder invulling gegeven aan de ontwikkeling van de
poliklinische functie en de integratie van kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook kan vanuit het nieuwe pand de dagbehandeling
verder vorm en inhoud worden gegeven. .
Anders dan op Sint. Eustatius is er voor Saba geen eigen locatie met dagbehandeling, polikliniek en kantoorfunctie. Aan een
dergelijk centrum kleven voor het kleinschalige Saba ook bezwaren met name met het oog op privacy.
Het pand op Bonaire aan de Kaya de Tilburg wordt gehuurd tot december 2016. Tegen die tijd is de PAAZ opgeleverd en zal de
SVP-CN intrekken bij Fundashon Mariadal (FM) om zo samen de keten tussen klinische psychiatrische zorg en de (intensief)
ambulante zorg te sluiten. In de bouwplannen van FM is reeds rekening
gehouden met de intrek van de SVP-CN. Omdat de verhuizing is uitgesteld
en het aantal werknemers van de SVP-CN gegroeid is, is besloten tot het
realiseren van extra kantoorfaciliteiten in het huidige pand. Deze
uitbreiding wordt gerealiseerd in samenwerking met de
woningbouwcoöperatie en zal medio voorjaar 2014 zijn gerealiseerd.
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5. Risico’s en onzekerheden
Risicomanagement stelt de SVP-CN in staat om haar risico’s inzichtelijk te maken en tijdig (bij) te kunnen sturen. Het is een
instrument dat helpt de ambities te verwezenlijken. Voor aanvang van de activiteiten op Caribisch Nederland heeft de
Novadic-Kentron Groep in 2011 inzicht verworven in de risico’s, deze geclassificeerd en passende maatregelen genomen. Het
betrof de volgende risico’s:
• Looptijd van vijf jaar is te kort om resultaat te boeken
• Versnippering middelen
• Onvoldoende alertheid op extra kosten o.a. vanwege afstand tot Nederland en mogelijke taalbarrière
• Onbekendheid Novadic-Kentron / SVP-CN met cultuur in Caribisch Nederland
• Te weinig zicht op aard en omvang van problematiek
• Onderaannemers komen afspraken niet na.
De verwachting was dat de risico’s met de passende maatregelen en sluitende afspraken met het ZVK beheersbaar zouden
zijn. Ook in 2013 is dit haalbaar gebleken. In de tekst hieronder volgt een toelichting.
De SVP-CN heeft in het vijfjarige plan van aanpak haar doelen en activiteiten verdeeld in korte, middellange en lange termijn.
De resultaten zijn beschreven op de terreinen verbeteren kwaliteit van leven van cliënten, verminderen overlast en het
efficiënt organiseren van de zorg.
De keuze om versnippering van middelen te voorkomen door samenhang en samenwerking te zoeken met zorg, justitie,
psychiatrie, preventie en LVB, lijkt nog steeds goed te werken. De SVP-CN toont hier coördinatiekracht. De SVP-CN heeft met
diverse partijen onderaannemingsovereenkomsten gesloten (zie ook volgende hoofdstuk). Het blijkt dat deze geïntegreerde
aanpak en de FACT-methodiek werkt en ook belangstelling wekt op de andere eilanden. De ambulante caseload groeit en het
aantal klinische uitplaatsingen vermindert. Het beoogd aantal PAAZ-bedden is naar beneden bijgesteld.
Ook de risico’s vanwege de afstand tot Nederland en de onbekendheid met de cultuur zijn beheersbaar gebleken. De
jaarrekening laat zien dat in 2013 de begroting niet overschreden is. De betrokken medewerkers vanuit Nederland hebben
inmiddels veel kennis opgedaan van de cultuur in Caribisch Nederland door werkbezoeken en veelvuldig contact.
Uitgangspunt is dat de uitvoerende medewerkers ter plekke werken en bij vacatures wordt gestreefd naar invulling door
personeel vanuit de lokale bevolking. De lokale medewerkers tonen een grote betrokkenheid bij de organisatie.
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Nieuwe ontwikkelingen zoals beschreven in de volgende paragraaf kunnen risico’s met zich meebrengen. We staan in dat
verband hier stil bij Woontraining en bij Preventie.
Het aanbod Woontraining, met doelstellingen gericht op het bevorderen van
resocialisatie en kwaliteit van leven voor bewoners en op het beperken van
overlast voor de omgeving, is nieuw voor Bonaire en kan daarmee ambivalente
reacties uit de gemeenschap oproepen. Met name het beleid om géén
volledige abstinentie af te willen dwingen bij bewoners is nieuw voor de
omgeving. Dit vraagt van de SVP-CN verwachtingsmanagement naar de directe
omgeving van de locatie van de Woontraining. Het vertrouwen bij
buurtbewoners zal toenemen wanneer SVP-CN laat zien dat de situatie
beheersbaar blijft. Daartoe zijn sluitende afspraken gemaakt met de politie en
met stakeholders in de buurt. De eerste fase van implementatie van
Woontraining, met de ingebruikname van negen bedden voor dubbeldiagnose
cliënten (dat wil zeggen verslavingsproblematiek in combinatie met psychiatrische problematiek of licht verstandelijke
beperkingen), is goed verlopen. Voor de SVP-CN is ook nieuw bij de Woontraining dat sprake is van 7 x 24- uurs zorg. Dit
vraagt ook extra aandacht voor de veiligheid van de medewerkers. Ook daartoe zijn sluitende afspraken gemaakt met de
veiligheidsdriehoek.
Bij de ontwikkeling van een passend preventie-aanbod kan de SVP-CN terugvallen op know-how van Novadic-Kentron. Zo
nodig voert de SVP-CN (kwalitatief) onderzoek uit om te komen tot een plan van aanpak. Om tot ‘tailor-made’
preventieactiviteiten te kunnen komen zal vooraf veldonderzoek plaatsvinden. De opdracht voor en financiering van
preventie is echter primair de verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam. Daarmee krijgt de SVP-CN een andere en nog
nieuwe relatie met het openbaar lichaam; namelijk als financieringspartner. Periodiek overleg met de GGD en het openbaar
lichaam, om de voortgang te evalueren is in dit verband van groot belang.
De SVP-CN heeft verder de afgelopen periode een groot netwerk ontwikkeld en goede samenwerkingsafspraken gemaakt met
diverse partijen. Door nauwe samenwerking en afstemming met lokale stakeholders en door de groeiende caseload krijgt de
SVP-CN steeds meer inzicht in de aard en omvang van de problematiek.
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Ten slotte heeft de SVP-CN met diverse partijen onderaannemingsovereenkomsten gesloten. De samenwerking blijkt over het
algemeen goed te verlopen. Krusada heeft in overleg met SVP-CN, ZVK en haar samenwerkingspartners gekozen voor een
meer vraaggerichte benadering en een meer nadrukkelijke positionering in de zorgketen.
De samenwerking tussen SVP-CN en Stichting Jeugd en Gezin vormt een aandachtspunt, omdat de SVP-CN ook betrokken kan
zijn bij kinder en jeugdpsychiatrie. Dit omdat de normaal gesproken strikte scheiding tussen kinder- en jeugdpsychiatrie
enerzijds en volwassenpsychiatrie anderzijds, niet haalbaar is gezien de kleinschaligheid van de eilanden van CN.
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6. Onderzoek en ontwikkeling
De SVP-CN biedt zorg op basis van evidence based of best practice behandelmethodes, zoals de FACT-methode (Functie
Assertive Community Treatment). Op Bonaire heeft het FACT-team zich in 2013 geprepareerd op de beoogde certificering als
erkend FACT-team in het voorjaar van 2014. Dit conform de richtlijnen van het Centrum voor Certificering ACT en FACT
(CCAF). Op de Bovenwinden is een FACT-team volgens de bestaande standaarden gezien de kleinschaligheid niet haalbaar. De
medewerkers van de Bovenwinden hebben zich in 2013 echter wel georiënteerd op de mogelijkheden om, in de geest van
FACT, te gaan werken in een zogenaamd Mix-team. Dit op advies van dr. Remmers van Velthuizen, de grondlegger van FACT.
Om een passend integraal aanbod te creëren en versnippering in de zorg terug te dringen werkt de SVP-CN nauw samen met
diverse partijen. In 2013 zijn verder belangrijke stappen vooruit gezet in de doorontwikkeling op verschillende deelterreinen
zoals woonbegeleiding voor mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB), preventie en forensische zorg. Hieronder
wordt een toelichting gegeven.
FACT-team voor transmurale zorg met cure en care taken
FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. Het is een outreachende vorm van zorg: de cliënt wordt zonodig
actief opgezocht op zijn woon- of verblijfplaats en gemotiveerd tot hulp of hij komt op kantoor. Ter plekke bieden
hulpverleners de zorg en begeleiding die op dat moment nodig is. Deze multidisciplinaire zorg is primair gericht op de meer
complexe en chronische psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Het biedt tevens consultatieve ondersteuning aan
ketenpartners en systemen rond de cliënt. De ‘herstel’visie staat centraal. Dit betekent dat de hulp- en ondersteuningsvragen
van cliënten het uitgangspunt vormen voor de behandeling en begeleiding: ‘de cliënt zit achter het stuur’. De nadruk ligt op
management van ziekte en symptomen en praktische hulp bij het dagelijkse leven. Het behandelaanbod sluit dus aan bij het
gewone leven en richt zich, naast de vermindering van psychische klachten, op wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding,
sociale en intieme relaties en het familieleven.
Opvallende kenmerken van FACT zijn verder:
- De zorg wordt geleverd door een breed samengesteld multidisciplinair team (met onder andere psychiater,
verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, GZ-psycholoog, verslavingsdeskundige en ervaringswerker).
- Cliënten blijven zonodig langdurig in zorg en de intensiteit van zorg kan sterk worden verhoogd wanneer dat nodig is.
Er wordt dan ‘opgeschaald naar ACT’: cliënten kunnen meerdere keren per week en soms zelfs dagelijks contact met
hulpverleners hebben. Per dag wordt dan bezien welk teamlid de cliënt bezoekt.
- De meest effectieve, basale, ingrediënten van FACT zijn frequente hulpverlening op de plek waar de cliënt zich bevindt
en langdurige continuïteit van de zorg.
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Het team is verantwoordelijk voor het houden van contact.
Er is 7 x 24 uur beschikbaarheid, toegang tot diensten, en zonodig een korte opname.
De caseload is meestal (1 medewerker op 10-25 patiënten);
Het team werkt intensief samen met andere sociaal maatschappelijke instellingen zodat de nazorg soepel
gecontinueerd kan worden. Ook worden familie en omgeving betrokken bij de behandeling van een cliënt.

Anders dan in Nederland, waar FACT alléén wordt ingezet in het kader van specialistische zorg, zijn de medewerkers van de
SVP-CN ook inzetbaar voor de minder ernstige problematiek die in Nederland wordt gerekend tot de eerste lijn of de
BasisGGZ.
De FACT-methodiek zoals ingezet door de SVP-CN is nieuw voor Caribisch Nederland. Zij kan zich verheugen in veel
belangstelling van de andere eilanden binnen het Caribisch gebied, waar de zorg veelal vooral klinisch georiënteerd is. Voor
het Ministerie van Volksgezondheid van Sint Maarten was dit aanleiding om de SVP-CN te benaderen voor ondersteuning bij
de ontwikkeling van een beleidsplan voor Mental Health voor de periode tot 2018. Beleidsmedewerkers van de SVP-CN
hebben daartoe in juli 2013 workshops verzorgd en een adviesrapport opgesteld.
Noodzakelijk is de afstemming met de nieuw op te richten PAAZ-afdeling van Fundashon Mariadal. De afstemming met het
FACT zal intensief zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van de inzet van medewerkers van elkaars organisatie. Uitgangspunt is
dat klinische opnames zo kort mogelijk zullen zijn. De bedoeling is dat de PAAZ bij Fundashon Mariadal eind 2016
operationeel zal zijn. Het FACT-team zal dan ook fysiek intrekken op de nieuwe PAAZ-afdeling. Tot die tijd wordt voor Bonaire
gebruik gemaakt van de PAAZ-capaciteit op Curaçao en Aruba indien noodzakelijk. Voor Saba en Sint Eustatius bestaat
daartoe een intensieve samenwerking met Mental Healthcare Foundation (MHF) op Sint Maarten als te consulteren
psychiatrische instelling en voor klinische opnames. Een psychiater van de MHF maakt, als visiterend psychiater, tevens deel
uit van het SVP-CN-team voor de Bovenwinden. Dit vraagt van de medewerkers een hoge mate van creativiteit en flexibiliteit
omdat het uiteindelijk toch gaat om samenwerking tussen collega’s uit verschillende landen in één (virtueel) team en om
cliëntenstromen tussen verschillende landen.
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Samenwerking
De SVP-CN heeft onderaannemingsovereenkomsten gesloten met Novadic-Kentron in Nederland, Krusada te Bonaire, Mental
Healthcare Foundation Sint Maarten, Turning Point Sint Maarten en Brasami op Curaçao.
In de samenwerking fungeert Novadic-Kentron voor de SVP-CN als facilitaire back-office en als expertise-centrum, en
daarnaast voor de situaties waarin een klinische opname absoluut geïndiceerd is.
De samenwerking met Krusada te Bonaire is gericht op het verwezenlijken van residentiële resocialisatievoorzieningen.
De samenwerking met de Mental Healthcare Foundation Sint Maarten (MHF-SXM) betreft de eilanden Saba en Sint Eustatius.
De mogelijkheid tot samenwerking met kwalitatief goede (klinische) voorzieningen op Sint Maarten is van eminent belang bij
het realiseren van passende zorg voor Saba en Sint Eustatius. De SVP-CN werkt samen met de MHF-SXM ten behoeve van
klinische zorg, consultatie, ambulante woonbegeleiding en nazorg. Met de betreffende (huis)artsen van Saba en Sint Eustatius
zijn protocollen opgesteld hoe te handelen indien er sprake is van psychiatrische problematiek en of verslavingsproblematiek.
In beide gevallen gaat verwijzing altijd via de casemanager van de SVP-CN. Zoals hierboven benoemd zijn de afspraken met de
MHF-SXM vastgelegd in een onderaannemingsovereenkomst. Met Turning Point zijn afspraken gemaakt om gebruik te
kunnen maken van residentiële verslavingszorgvoorzieningen. Tegen deze achtergronden was het, gezien het grote belang
voor kwaliteit van zorg op Saba en St. Eustatius, dan ook passend voor de SVP-CN om positief te reageren op het verzoek van
het Ministerie van Volksgezondheid van St. Maarten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een beleidsvisie op
de inrichting van de GGZ en Verslavingszorg.
Voor Bonaire zijn, naast de overeenkomst met Brasami (gericht op zorg voor onder curatele gestelden), werkafspraken
gemaakt met de Capriles en Zeehos op Curaçao en met de PAAZ en FMAA op Aruba.
De afstemming met Fundashon Mariadal en de hier te bouwen PAAZ op Bonaire verloopt in de voorbereiding conform
afspraak. Medewerkers van de SVP-CN hebben zitting in de projectgroep van de PAAZ. Insteek hierbij blijft “(intensief)
ambulant indien mogelijk en alleen kortdurend opnemen op de PAAZ indien noodzakelijk”.
Opnames buiten Caribisch Nederland
Bij het ontbreken van opname- en behandelmogelijkheden op Caribisch Nederland voor zeer acute en zeer complexe
problemen van individuele cliënten is ook in 2013 gebruik gemaakt van cliëntenzorg elders in het Caribisch gebied of (tijdelijk)
in Nederland (zie tabel hieronder). Uitplaatsingen gebeuren op basis van een intern vastgesteld protocol.
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De trend in de loop van 2012 om minder patiënten uit te plaatsen naar Nederland is met 3 uitplaatsingen naar Nederland ook
doorgezet in 2013. Dit is conform de doelstellingen en laat zien dat de FACT-methodiek werkt. Via de psychiater en de
ziekenhuizen op Saba, Sint Eustatius en Bonaire zijn 15 (unieke) cliënten uitgeplaatst naar de beschikbare voorzieningen op
Aruba, Curaçao en St. Maarten voor (poli)klinische behandeling en daarnaast nog 5 op verzoek van de rechter (onder curatele
stelling).
Tabel:

Ingeschreven
cliënten

Uitplaatsingen

Naar
Nederland

Naar
Aruba

Naar
Curaçao

Naar Sint
Maarten

Totaal

527

23

3

1

11

8

Bonaire

336

9

1

1

7

Sint Eustatius

140

7

1

6

Saba
Onder
curatele
stelling vanuit
Bonaire
Onder
curatele
stelling vanuit
Sint Eustatius

51

2

1

1

4

1

Bijzonderheden
Totaal van 23
uitplaatsingen is incl.
5 onder curatele
stellingen
Betreft 1 opname bij
NK; 1 op PAAZ Aruba;
2 op PAAZ Curaçao; 6
op Capriles
Betreft 1 opname bij
Amarant Tilburg; 6
opnames MHF
Betreft 1 opname bij
NK Vught; 1 opname
MHF
Betreft 4 plaatsingen
Brasami op verzoek
rechter

4

1

Betreft 1 plaatsing in
Turning Point op
verzoek rechter

Ingeschreven cliënten en uitplaatsingen vanuit Caribisch Nederland naar Nederland en elders in het Caribisch gebied (incl. onder curatele stellingen)
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Doelgroep mensen met licht verstandelijke beperkingen
Medio 2012 is de doelgroep van mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB) toegevoegd aan de opdracht van de SVPCN. Dit naar aanleiding van casuïstiek en geconstateerde problematiek. Deze keuze is en in lijn met het geformuleerde in de
miljoenennota 2013 van VWS en op verzoek van het Zorgverzekeringskantoor. Als ondergrens voor de inclusie van cliënten
wordt een IQ van 70 aangehouden omdat de specialistische zorg zoals geïndiceerd is bij een lager IQ niet geboden kan
worden vanuit het huidige domein van de SVP-CN. Het gaat om cliënten waarbij tevens sprake is van verslavingsproblematiek
en/of psychiatrische problematiek.
In 2013 zijn de eerste cliënten met LVB al ingestroomd in het begeleid wonen project (Woontraining), waarvan de eerste fase,
met 12 beschikbare plaatsen voor mensen met dubbele diagnose (verslavingsproblemen en psychiatrische problemen of
LVB), van start is gegaan. In 2013 zijn de medewerkers hiervoor aangesteld en geschoold. De voorziening is officieel geopend
op 16 november door Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima.
De tweede fase zal, in samenwerking met Fundashon Kuido Pa Personanan Desabilita, in 2014 van start gaan en is gericht op
cliënten met zogenaamde triple problematiek: verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek en LVB.
Monitoring en preventie van middelengebruik
De regie van het algehele preventiebeleid is per eiland in handen van het Openbaar Lichaam, daarbij ondersteund door de
GGD. De start van de implementatie is verschillend per eiland en hangt af van momenten van indiening van de plannen,
draagvlak en financiering. De SVP-CN heeft vanuit haar expertise aangevuld met die van de afdeling ‘Leefstijl en Preventie’,
samen met de stakeholders, een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van preventieplannen. Voor Bonaire heeft
dit geresulteerd in een preventiewerker die per 1 juli 2013 is gestart en is ondergebracht bij de SVP-CN.. Daarnaast is op
Bonaire gestart met preventie in het kader van dienstverlening aan bedrijven. Een eerste activiteit betrof ondersteuning van
BOPEC met op bedrijfsgezondheidszorg gerichte training en inzet van urinecontroles.
Voor Sint Eustatius zijn gelden voor preventieactiviteiten beschikbaar gesteld door
de Eilandsraad. Na een beperkte start in november en december 2013 zal de
uitvoering in 2014 plaatsvinden. In de eerste fase zal een nadere
probleemverkenning in het onderwijs plaatsvinden, ten behoeve van
preventieactiviteiten voor kinderen en hun ouders, gericht op terugdringen van
risico’s op middelengebruik. Daarnaast participeert SVP-CN eveneens in in het
preventieproject ‘Giving Statia’s Youth a Chance’. Dit project wordt geleid door het
Rode Kruis en gefinancierd door het Oranjefonds. Hier lijkt het combineren van
verschillende initiatieven de slagingskansen te vergroten. Tevens is eind 2013 op
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verzoek van de eilandsraad en de GGD op Sint Eustatius een bijdrage geleverd aan de beleidsontwikkeling gericht op het
terugdringen van huiselijk geweld. Voor Saba is nog geen preventiebudget beschikbaar gekomen. Afgesproken is dat bekeken
worden in hoeverre de GGD van Saba aan kan haken bij de ontwikkelingen op Sint Eustatius.
Forensische zorg
Gezien de noodzaak en behoefte aan forensische zorg op de BES-eilanden, zowel zorg tijdens detentie (JI op Bonaire en
toekomstige JI op Sint Eustatius) als zorg in gedwongen kader, heeft de SVP-CN samen met de Reclassering Caribisch
Nederland en met de liaison voor Justitie op Caribisch Nederland in 2012 via VWS een voorstel voor inrichting van forensische
ketenzorg ingediend bij Justitie. Het plan is gericht op het bieden van forensische zorg met gebruikmaking van de voordelen
van kleinschaligheid op de eilanden, het voorkómen van versnippering, onafhankelijke indicatiestelling, aansluiting en
continuïteit van zorg binnen en buiten justitiekaders en uiteraard vermindering van recidive in delictgedrag. De SVP-CN is er
ook in 2013 aandacht voor blijven vragen dat behandeling onder justitiële voorwaarden vaak gevraagd en noodzakelijk is.
Eind 2013 is besloten dat het ZVK ook verantwoordelijk is voor het contracteren van forensische zorg. Alleen wanneer er
sprake is van TBS of opname op een FOBA zullen de kosten hiervoor voor rekening van Justitie komen. Het OM wil graag
aandacht voor forensische zorg en zal naar verwachting een toenemend beroep doen op inzet van de SVP-CN in de
gevangenis. In 2014 zullen daarom twee justitieel casemanagers aangesteld worden die zich bezig gaan houden met de
afstemming rondom forensische zorg. Zij zullen beiden starten op Bonaire en deel uit gaan maken van het Veiligheidshuis dat
momenteel in ontwikkeling is. Wanneer met de stakeholders een gezamenlijk fundament is gelegd in beleid en werkwijze zal
één van hen het werk voortzetten op de Bovenwinden.
Netwerkontwikkeling
Met het oog op de schaarste aan psychiatrische deskundigheid en opnamemogelijkheden op de Caribische eilanden is
geïnvesteerd in goede relaties met de voorzieningen en expertise op Curaçao (Capriles, FMA, Brasami), Aruba (FMAA) en Sint
Maarten (MHF en Turning Point). Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid van Sint Maarten, vanuit hun
belangstelling voor FACT, heeft de SVP-CN ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van een beleidsplan voor Mental
Health op Sint Maarten tot 2018. Tijdens het congres Verslavingszorg en Psychiatrie begin oktober op Sint Maarten heeft SVPCN workshops over FACT verzorgd. Ook zijn lezingen verzorgd over de samenwerking tussen Nederland en het Caribisch
gebied.
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Praktijkondersteuning voor huisartsen
Huisartsen hebben een belangrijke taak in de ketenafstemming. De SVP-CN onderhoudt dan ook graag nauw contact met de
huisartsen. Vooralsnog is de nadruk in de samenwerking komen te liggen in het verbeteren en afstemmen in protocollair
werken en in het dóór- en terugverwijzen van cliënten. Daarna kan in een volgende fase klinische bijscholing plaatsvinden
voor de huisartsen door medewerkers van de SVP-CN.
Toetsing van de kwaliteit van de laboratoriumvoorzieningen
Met de komst van de SVP-CN is ook specifiek testmateriaal op de eilanden gekomen. Dit betreft met name alcohol- en
drugstesten. De analyse van testen dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. Er heeft nog geen toetsing van de
laboratoriumvoorzieningen plaatsgevonden. Het overleg en afstemming met de laboratoria is in 2013 niet gerealiseerd en zal
in 2014 plaatsvinden.
Implementatie van een EPD
SQ Lapius is in augustus 2012 gestart met de uitrol van Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Inmiddels is de uitrol en instructie
voor het EPD gerealiseerd en zijn de medische dossiers gedigitaliseerd. Het EPD is daarmee passend gemaakt voor toepassing
in het kader van de FACT-werkwijze en het werken met een digibord zoals op Bonaire is gerealiseerd en gereed voor
ondersteuning van de werkwijze van het MIX-team op de Bovenwinden. Vanaf 2013 zijn resultaatcijfers bekend geworden: er
vindt nu een betere registratie plaats door middel van het EPD. Er is ook nog sprake geweest van tekortkomingen die met een
nieuwe update van SQLapius overwonnen dienen te worden. Streven is verder om effect-indicatoren zoals herstel en
cliënttevredenheid te gaan gebruiken.
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7. Kwaliteitszorg
De Verslavingszorg & Psychiatrie Caribisch Nederland moet voldoen aan de wet zorginstellingen BES. De SVP-CN heeft
toegewerkt naar de status van ziekenhuisvoorziening waarbij zij voldoet aan alle artikelen in de wet zorginstellingen BES,
inclusief de paragrafen die verwijzen naar ziekenhuisvoorzieningen. De SVP-CN heeft de wet geïnterpreteerd vanuit deze visie
en op een aantal punten in 2013 actie ondernomen. Zo wordt er protocollair gewerkt rond het uitzenden van cliënten, rond
medicijnverstrekking en rond declaraties.
De SVP-CN is nauw verbonden met de Novadic-Kentron Groep, een HKZ-gecertificeerde organisatie. De SVP-CN heeft in 2012
maatregelen getroffen voor de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. De medische
en financiële administratie zijn op zodanige wijze ingericht dat ten allen tijde inzicht kan worden verkregen in het
functioneren van de organisatie. Er is toegewerkt naar certificering van het FACT-team op Bonaire. Deze zal naar alle
waarschijnlijkheid plaatsvinden in april 2014.
In 2012 bestond er nog geen patiëntenorganisatie op Caribisch Nederland. Met de oprichting van Stichting Patiëntenbelangen
BES (SPB-BES) hebben patiënten op de drie BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba sinds half februari 2013 een
spreekbuis gekregen. De SVP-CN heeft een overleg willen organiseren om te bekijken op welke wijze de SPB-BES bij het
kwaliteitsbeleid betrokken kan worden. Helaas is de SPB-BES nog onvoldoende levensvatbaar gebleken. De SVP-CN wil een
bijdrage leveren aan de slagingskansen van een doorstart van de SPB-BES of aan nieuwe initiatieven. Vooralsnog heeft de
patiëntenorganisatie er voor gekozen de activiteiten vooralsnog te beperken tot de somatische gezondheidszorg. Voor de
SVP-CN is dit een extra motivatie geweest om, naast het benutten van ervaringsdeskundigheid, nog nadrukkelijker
cliëntenparticipatie binnen de SVP-CN te gaan stimuleren en faciliteren.
De SVP-CN heeft geborgd dat zo goed mogelijk met klachten wordt omgegaan. Daartoe kon zij, indien nodig, in 2012 gebruik
maken van de klachtenregeling van Novadic-Kentron. De SVP-CN heeft in 2012 geen klachten gekregen. In 2013 heeft de SVPCN zich aangesloten bij de gezamenlijke klachtenregeling voor zorginstelllingen op Caribisch Nederland.
In de deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de SVP-CN lag het accent op scholing ten behoeve van FACT (ook
ter ondersteuning van het certificeringstraject), Agressieregulatietraining (ART), cognitieve gedragstherapie en motiverende
gespreksvoering in groepen (Velasquez-trainingen).
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In oktober 2013 heeft een groot deel van de medewerkers deelgenomen aan een congres op Sint Maarten. De medewerkers
zijn toen ook geschoold in workshops van FACT-grondlegger Remmers van Velthuizen. Voor de scholing van medewerkers,
met name voor de verpleegkundige zorg, is samenwerking gezocht met IFE, de organisatie die van oudsher deze training en
opleiding in de regio verzorgd.
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8. Profilering van de organisatie
Marketing & accountmanagement
Het afgelopen jaar is de SVP-CN meer en meer zichtbaar geworden naar publiek, samenwerkingspartners en in de regio. De
SVP-CN heeft zich hierin opgesteld als ambassadeur voor een ambulante en generalistische aanpak in de psychiatrie en
verslavingszorg, gebruikmakend van FACT, en aansluitend bij de mogelijkheden en de beperkingen van het werken op kleine
eilanden. Er blijken zeker schaalvoordelen te behalen door het streven naar synergie en creëren van ketenzorg en samenhang
van verschillende voorzieningen en professies. De ontwikkeling van de verslavingszorg en psychiatrie op Bonaire, Sint
Eustatius en Saba verloopt daarmee zoals beoogd: versnippering in de zorg is teruggedrongen, expertise rond verslavingszorg
en psychiatrie is gebundeld en FACT is ingevoerd. Ketenpartners en stakeholders, zoals Jeugdzorg, politie, scholen en
ziekenhuis, weten de SVP-CN op hun eigen initiatief nadrukkelijk te vinden voor zowel casusgebonden als bredere hulp en
consultatie.
De SVP-CN lijkt een dusdanige positie te hebben verworven als stabiele en betrouwbare organisatie, dat het van belang wordt
om de grenzen van haar inhoudelijk domein scherper te gaan definiëren.
De SVP-CN heeft onderaannemingsovereenkomsten gesloten met Novadic-Kentron in Nederland, Krusada te Bonaire, Mental
Healthcare Foundation Sint Maarten, Turning Point Sint Maarten en Brasami op Curaçao. Voor Bonaire zijn, naast de
overeenkomst met Brasami, werkafspraken gemaakt met de Capriles en Zeehos op Curaçao en met de PAAZ en FMAA op
Aruba.
De positionering van de SVP-CN in het Caribisch netwerk is in 2013 doorgezet. Door nauwe samenwerking en afstemming
met lokale stakeholders, door de groeiende caseload en verfijningen in de registratie, krijgt de SVP-CN steeds meer inzicht in
de aard en omvang van de problematiek.
De interne bedrijfsprocessen en de ‘planning & control’-cyclus van de SVP-CN zijn inmiddels dermate volgroeid dat de
organisatie ook transparanter is geworden. En dit is weer bevorderlijk voor de afstemming met het bestuur van de SVP-CN en
met het zorgverzekeringskantoor.
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Informatievoorziening
Informatievoorziening vormt een belangrijke schakel tussen de SVP-CN en haar omgeving (cliënten, financiers, ketenpartners,
medewerkers, etc.). Hiervoor zijn verschillende middelen ingezet.
In 2013 heeft de SVP-CN regelmatig aandacht gehad in de media. Dit heeft een positieve bijdrage op de naamsbekendheid en
het imago. Belangrijk was met name de aandacht bij collega;s tijdens het congres in oktober 2013 op Sint Maarten en de
publieke aandacht tijdens het bezoek van het koninklijk paar aan de BES-eilanden in november, met als hoogtepunt de
opening van de woonvoorziening op Bonaire.
De SVP-CN beschikt over een website: www.svpcn.com. Cliënten en relaties kunnen de SVP-CN zo ook via internet vinden en
informatie of contact zoeken.
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9. Toekomstparagraaf
Algemeen
De totale begrotingsaanvraag voor 2014 stijgt ten opzichtte van het budget 2013 met 22,5%. De voornaamste reden hiervan
is de indexering van personeelskosten, uitbreiding van het personeelsbestand op de Bovenwinden, de uitbreiding van taken
conform hetgeen verwoord staat in de jaarplannen van VWS (naast verslaving en psychiatrie zal de SVP-CN zich ook bezig
gaan houden met de doelgroep LVB) en het feit dat de PAAZ binnen Fundashon Mariadal (nog) niet gerealiseerd is. Tegenover
een afname van het aantal klinische opnames staat een toename van ambulante zorg, waardoor méér mensen bereikt
worden. Hierna presenteren we een verkorte weergave van het werkplan voor 2014.
Strategie- en organisatieontwikkeling
Nadat in 2013 de SVP-CN een duidelijke en eigen positie heeft verworven zal 2014 in het teken komen te staan van
strategievorming rond de overgang van de project- en pioniersfase naar een fase van stabilisatie en borging van een
eigenstandige organisatie. Dit impliceert aandacht voor:
− positionering van de SVP-CN in relatie tot Novadic-Kentron;
− positiebepaling ten opzichte van andere organisaties;
− een heldere inhoudelijke afbakening van de taakstellingen en werkdomeinen van de organisatie;
− de doorontwikkeling van de organisatie van SVP-CN.
EPD, privacy en monitoring
Vanaf 2013 zijn resultaatcijfers bekend geworden: er vindt nu een betere registratie plaats door middel van het EPD. Streven
is om effect-indicatoren zoals herstel en cliënttevredenheid te gaan gebruiken.
Met een update van SQLapius dienen eerdere tekortkomingen overwonnen te worden. Tevens zal speciaal aandacht zijn voor
de koppeling met de huisartsensystematiek (Promedico) op de Bovenwindse Eilanden en de daaraan gerelateerde
autorisatiemogelijkheden (privacy-bescherming), evenals de voorbereiding op de komst van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens naar CN.
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Kinderen, jeugdigen en LVB
Zowel preventief als curatief is specifiek aandacht voor kinderen en jongeren van belang. De aanwijzingen zijn dat de
problematiek snel groeit, ook voor wat betreft problematisch middelengebruik, zoals ook in beeld is gebracht door een
Unicef-onderzoek in 2013. Op Bonaire is tevens aandachtspunt dat afstemming en samenwerking moet worden gevonden
tussen FACT-team en jeugdpsychiatrie. Op de bovenwinden is die afstemming er wel door de inzet van jeugdpsychiaters
vanuit de SVP-CN. Ook daar is de verbinding tussen SVP-CN en Centrum voor Jeugd en Gezin een aandachtspunt.
LVG en zwak begaafdheid verdient veel aandacht, zowel bij jeugd als volwassenen. In de rijksbegroting staat opgenomen dat
SVP-CN hier ook een zorgaanbod voor heeft. Met ZVK wordt het gesprek aangegaan hoe dit uitgevoerd moet worden. Een
aandachtpunt hierbij is dat er valide testmateriaal aanwezig moet zijn om LVG en zwak begaafdheid vast te stellen, mede om
onnodige medicalisering te voorkomen. De middelbare scholen op Bonaire ervaren hierin veel problemen. Met het oog op
aandacht voor mensen met een LVB is extra personele capaciteit, met specifieke expertise voor deze doelgroep, opgenomen
in de begroting van de SVP-CN.
Doorontwikkeling FACT
Op 16, 17 en 18 april 2014 zal de certificerende organisatie, de Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF) een
certificeringsaudit FACT verzorgen op Bonaire. Voor de Bovenwindse Eilanden wordt een aparte aangepaste variant
ontwikkeld. Deze variant werkt met zogenaamde ‘Mix-teams’, waarbij video-conferencing of Skype belangrijke meerwaarden
biedt.
Forensische zorg
In de begroting 2014 zijn twee justitieel casemanagers opgenomen die zich bezig gaan houden met de afstemming rondom
forensische zorg. Op Bonaire zal geparticipeerd worden in het Veiligheidshuis alwaar de insteek is om meer ketenpartners,
zowel jusititie, politie als zorgketen, bij elkaar te brengen. Het OM zit voor. Eén van de twee casemanagers zal na enige tijd
voor de Bovenwindse Eilanden gaan werken
Opvangvoorzieningen Krusada
Krusada heeft in overleg met SVP-CN, ZVK en haar samenwerkingspartners gekozen voor een meer vraaggerichte benadering
en een meer nadrukkelijke positionering in de zorgketen. Vanaf 2014 verschuift het accent van wonen en woonbegeleiding
naar resocialisatie, arbeidsactivering, dagbesteding en crisis/time-out voorziening.
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Preventie
In 2014 worden de preventieactiviteiten met betrekking tot middelengebruik verder voorbereid en geïmplementeerd. De
start van de implementatie is verschillend per eiland en hangt af van momenten van indiening van de plannen, draagvlak en
financiering. De regie van het algehele preventiebeleid is per eiland in handen van het Openbaar Lichaam, daarbij
ondersteund door de GGD.
Voor Bonaire heeft dit in 2013 al geresulteerd in de aanstelling van een preventiefunctionaris. Voor Sint Eustatius heeft het
Openbaar Lichaam in november 2013 gelden beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van preventieactiviteiten in 2014.
Voor Sint Eustatius participeert SVP-CN eveneens in 2014 in het preventieproject ‘Giving Statia’s Youth a Chance’. Dit project
wordt geleid door het Rode Kruis en gefinancierd door het Oranjefonds. De ervaringen van Sint Eustatius zullen te zijner tijd
gebruikt worden in de voorbereiding van preventie-activiteiten voor Saba.
Afstemming met huisartsen
In 2013 heeft de SVP-CN-psychiater geïnvesteerd in de relatie met huisartsen. Dit in de vorm van diverse bezoeken en het
verzorgen van klinische lessen aan huisartsen. Deze uitgezette lijn in relatie-ontwikkeling en afstemming met huisartsen zal in
2014 worden voorgezet. Het is essentieel dat de huisartsen als verwijzers de weg naar de SVP-CN weten te vinden en dat zij
zich ook gesteund weten in het omgaan met psychiatrische en verslavingsproblematiek.
Netwerkontwikkeling
Met het oog op de schaarste aan psychiatrische deskundigheid en opnamemogelijkheden op de BES-eilanden is het van
belang goede relaties te onderhouden met Curaçao, Aruba en Sint Maarten en met overige naburige eilanden die beschikken
over psychiatrische expertise. De bestaande relaties met de (klinische) voorzieningen en expertise op Curaçao (Capriles, FMA,
Brasami), Aruba (FMAA) en Sint Maarten (Mental Health Foundation en Turning Point) zullen ook in 2014 worden
onderhouden.
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Deskundigheidsbevordering
Gezien de veranderende regelgeving zal in 2014 aandacht uitgaan naar de BIG-registratie van de medewerkers van de SVPCN.
Inhoudelijke aandachtsgebieden voor deskundigheidsbevordering zijn in 2014:
- Deskundigheidsbevordering voor certificering FACT op Bonaire
- Ondersteuning bij doorontwikkeling FACT op Saba en Sint Eustatius
- Scholing rond wonen en woonbegeleiding, met aandacht voor aanpalende levensterreinen zoals toeleiding naar werk en
financiën / budgetbeheer
- Signalering, begeleiding en bejegening van mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB)
- Werken met EPD SQ Lapius
- Scholing rond begeleiding van cliënten in gedwongen kader en monitoring van recidive-risico’s door middel van START,
zodra financiering voor forensische zorg beschikbaar komt.
Ook voor 2014 geldt het streven dat medewerkers zoveel als mogelijk aan scholingen in de regio zullen deelnemen.
Overig
De SVP-CN is in 2014 beschikbaar voor het ondersteunen van bedrijven bij het vormgeven van hun veiligheidsbeleid in het
kader van gebruik van alcohol en drugs. Daarbij gaat het om zowel consultatieve ondersteuning als om ondersteuning bij de
ontwikkeling van veiligheidsbeleid met bijbehorende deskundigheidsbevordering.
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Bijlage 1. Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Statutair opgericht
Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina
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Hogedwarsstraat 3
5261 LX
Vught
(NL) 0031 62 25 17 465
(CN) 00599 796 10 09
te Bonaire, Kralendijk op 1 juni 2012
te Bonaire, nummer 7514
erik.jansen@novadic-kentron.nl
erik.jansen@svpcn.com
www.svpcn.com
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