
p 1Mental Health Caribbean, Jaarverslag 2019 

Jaarverslag 2019
Voorwoord
Geachte lezer,

Het is onwerkelijk om een voorwoord te schrijven over het wel 
en wee van MHC over 2019 in een tijd waarin de wereld op zijn 
kop staat. Er is inmiddels een nieuwe werkelijkheid ontstaan 
en organisaties worden geconfronteerd met maatregelen en 
gevolgen in verband met de COVID-19 crisis. 

Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van 
consolidatie en verdere professionalisering. We zijn met zijn 
allen bezig geweest om inhoud en toegevoegde waarde te 
geven aan de structuren en werkwijzen. Immers, het hebben 
van protocollen en procedures, die we vorige jaren hebben 
ontwikkeld, is onvoldoende. Het gaat er natuurlijk vooral 
om hoe je als organisatie en medewerker om gaat met deze 
structuren en hier inhoud aan toe voegt. Een mooi voorbeeld 
hiervan zijn de kernwaarden van MHC. Deze staan op papier en 
in een visiedocument. Maar veel belangrijker is natuurlijk hoe 
deze kernwaarden door onze medewerkers worden uitgedragen 
in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden en, niet 
onbelangrijk, wat onze cliënten hiervan merken. 

Een ander speerpunt is de samenwerking in de keten.  
Deze is erg belangrijk om te zorgen dat beschikbare zorg en 
behandeling optimaal worden ingezet binnen de mogelijkheden 
van een klein eiland en beperkte capaciteit. Daarnaast is het 
ook belangrijk dat niet te snel wordt ingezet op “te zware zorg 
en behandeling”. Samenwerking met ketenpartners is dan ook 
essentieel. 

MHC ontwikkelt zich steeds verder tot een allround organisatie 
voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) waarbij de nadruk ligt 
op ambulante behandeling en begeleiding. Dit is een bewuste 
keuze die aansluit bij onze kernwaarden. Hier zijn we trots op. 
“Stepped care” ofwel “getrapte zorg” is hierbij leidend. Mocht 
klinische opname echter noodzakelijk zijn dan maken we 
gebruik van onze collega-GGZ instellingen op Sint Maarten en 
Curaçao, waar we zeer erkentelijk voor zijn.

Graag bied ik u het jaarverslag behorende bij de jaarrekening 
over 2019 aan. Dit document geeft u een goed inkijkje in 
onze dynamische en lerende organisatie. Trots ben ik op de 
resultaten en nog trotser op al onze medewerkers die dag in 
dag uit klaar staan voor onze cliënten.

Ik wens u veel leesplezier!

 
Erik Jansen
Directeur-bestuurder
erik.jansen@mentalhealhcaribbean.com
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Onze mensen

Onze zorg

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

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

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

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

5. Creativiteit
We durven buiten de hokjes te denken

6. Doorzettingsvermogen
We laten ons niet weerhouden door tegenslag

Wie wij zijn 
MHC biedt zorg aan mensen met (ernstige) psychische 
en psychiatrische problematiek. De uitgangspunten 
van de geboden behandeling en begeleiding worden 
gekenmerkt door de kernwaarden: cliënt (systeem) centraal 
en ambulant, waarin maatwerk wordt toegepast op een 
creatieve, passievolle en doorzettings-gerichte manier. De 
kernwaarden weerspiegelen waar we als MHC in geloven 
en waar we voor staan. Aan de hand van deze kernwaarden 
is in 2019 een start gemaakt met het opstellen van een 
gedragscode. Deze code dient als een gezamenlijke 

Het DNA van MHC: Onze kernwaarden weerspiegelen  
waar we als MHC in geloven en waar we voor staan 

afspraak over hoe medewerkers zich gedragen, zowel 
in de omgang met cliënten als in de omgang met 
elkaar.

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 op Bonaire, Saba 
en Sint Eustatius – van jong tot oud – kwalitatief 
hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg.

Over de inhoud en kwaliteit van zorg wordt door MHC verantwoording afgelegd aan de cliënt,  
de opdrachtgever/financier Zorgverzekeringskantoor BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (ZVK),  
de raad van toezicht en andere daarvoor in aanmerking komende partijen.
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Organogram MHC in 2019In lijn met haar besturingsfilosofie heeft MHC een duale 
aansturing van de teams. Doel is om de inhoud van de 
behandeling en bedrijfsvoering te integreren. Om het 
inhoudelijk beleid te versterken en de samenwerking intern 
te bevorderen is een vakgroep psychologen, een vakgroep 
psychiaters en een behandelstaf ingericht. Elke teamleider 
heeft een inhoudelijke duale partner die de teamleider bijstaat 
en kritisch meedenkt bij belangrijke beslissingen. Een aantal 
organisatiebrede commissies zijn samengesteld, zoals de  
VIM-(Veilig Incidenten Melden), Klacht-, Protocollencommissie.

In 2019 heeft MHC een start gemaakt met het ontwikkelen van 
het professioneel statuut. Hierin beschrijven we de verdeling 
van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de 
onderlinge omgang als collega’s. Het biedt daarmee niet alleen 
kaders voor onze zorg- en dienstverleners, maar voor iedereen 
die bij MHC werkt: medewerkers in loondienst, ingeleend 
personeel, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers. 

Speerpunten 2019
Specifieke ontwikkelingen  
Saba en Sint Eustatius
In 2019 stonden de ontwikkelingen op de Bovenwinden in het 
teken van consolidatie van de ingeslagen weg, taakafbakening 
en meer focus op onze ‘core-business’, namelijk psychiatrische 
behandeling. Daar waar in het verleden extra activiteiten 
werden opgepakt die buiten ons takenpakket lagen, kiezen we  
nu steeds meer in afstemming met stakeholders voor afbakening. 
Doel is taakverwarring te voorkomen en stakeholders meer de 
gelegenheid te geven in hun kracht te komen.  

Deze taakafbakening heeft gezorgd voor meer duidelijkheid 
bij onze medewerkers en ketenpartners. In dat opzicht lijkt 
de huidige kwaliteit - kwantiteit verhouding binnen het team 
Bovenwinden in balans. Hierbij ligt de focus veel meer op 
kwaliteit dan op kwantiteit. Een direct resultaat van deze 
ontwikkeling is bijvoorbeeld de verhuizing op Sint Eustatius. 
We hebben bewust gekozen om naar een kleinere locatie 
te verhuizen met meer een uitstraling van een ambulante 
polikliniek. 

In 2019 is verder ingezet op de verbetering van de samenwerking 
met de lokale ziekenhuizen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre 
het ambulante karakter van onze zorg kan worden versterkt 
door, in navolging van Bonaire, de lokale ziekenhuispsychiatrie 
meer vorm en inhoud te geven. Voor Saba is er bijvoorbeeld 
een vernieuwde intakeprocedure. Hierdoor worden nieuwe 
aanmeldingen binnen twee weken opgepakt. De periodieke 
overleggen tussen MHC en de huisartsen dragen bij aan 
korte(re) lijnen tussen MHC en de ziekenhuizen.

De consultatiefunctie wordt steeds belangrijker omdat er 
steeds meer appel wordt gedaan op onze kennis en expertise. 
MHC wil zich laagdrempelig opstellen naar alle betreffende 
stakeholders op de Bovenwinden. In 2019 is gebruik gemaakt 
van de Jumelage psychiater op Bonaire. Zowel Mental Health 
Foundation en Turning Point verzorgen nog steeds onze 
opnames op Sint Maarten. Verder heeft de start van de 
opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-opleiding) 
in 2019 in de regio voor een positieve impuls gezorgd met 
betrekking tot de verbinding en samenwerking met onze 
ketenpartners op Sint Maarten, zoals met Mental Health 
Foundation en White and Yellow Cross Foundation.   

Specifieke ontwikkelingen Bonaire
Outreachend en ambulant werken via F-ACT
De F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment) 
werkwijze van MHC is tijdens de afgelopen audit bekroond 
met het keurmerk ‘optimale implementatie’. In 2020 werkt 
het team toe naar een her-certificering van deze F-ACT 
methodiek. Dit valt samen met plannen om praatgroepen voor 
familieleden van cliënten te organiseren. Ook is de inzet van 
de ervaringsdeskundige uitgebreid van verslavingszorgcliënten 
naar alle bemoeizorgcliënten. De effectiviteitsvragenlijsten van 
behandelingen (ROM) zijn in 2019 geëvalueerd en de ideeën 
hierover worden besproken tijdens de her-certificering. Een 
suggestie is het gebruik van een ROM instrument waarmee 
behandelaren de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten 
eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.

De werkwijze van het F-ACT team is outreachend en ambulant, 
waarbij er zoveel mogelijk gestreefd wordt de cliënt in zijn 
eigen omgeving te behandelen. Opname is hierbij de laatste 
interventie die ingezet wordt. We ontkomen er soms niet aan 
om cliënten tijdelijk op te (laten) nemen, hetzij op vrijwillige 
basis, hetzij via een gedwongen maatregel (KZ). In 2019 zijn 
er historisch weinig cliënten met een gedwongen maatregel 
uitgezonden. Mogelijk komt dit door het steeds beter kunnen 
inzetten van ambulante zorg en de intensievere samenwerking 
met ziekenhuis Fundashon Mariadal op Bonaire. 

Het F-ACT team en de MHC-afdeling Kind en Jeugd werken 
steeds meer samen. Hierin is er voor het eerst een minderjarige 
cliënt doorverwezen naar het F-ACT team, dit vanwege de 
kennis en kunde op gebied van verslavingsproblematiek binnen 
de volwassen zorg. Zo zetten beide teams de cliënt centraal 
om de meest passende behandeling te bieden. 

Sentro Nos Perseveransia 
Bij Sentro Nos Perseveransia (SNP, voorheen Woontraining) is  
in 2019 veel aandacht geweest voor de synergie tussen het 
F-ACT team en team SNP. Hierdoor is de samenwerking  
tussen de teams verbeterd.

Daarnaast hebben we in 2019 aandacht besteed aan het 
ontwikkelen van dagbestedingsmogelijkheden en projecten 
die passend zijn voor onze participanten, wegens het 
sluiten van de dagbesteding bij onze ketenpartner. Via IPS 
(Individuele Plaatsing en Steun) wordt er toegewerkt naar 
arbeidsrehabilitatie voor de participanten. In 2019 heeft SNP 
zorg in het kader van verblijf geboden aan 25 participanten en 
dagbestedingsmogelijkheden aan 12 participanten.

SNP is in april 2019 begonnen met het aanbieden van cocaïne-
detox (het lichamelijk afkicken van een cocaïne verslaving).  
De detox wordt samen met het F-ACT team vormgegeven.  
Er zijn over het jaar 13 detox opnames geweest. 

Ook biedt SNP ondersteuning in de alcohol detox.  
Vanwege de medische ondersteuning die nodig is bij de 
alcohol-ontwenningsverschijnselen verblijven cliënten voor 
een alcohol detox altijd eerst twee weken in het ziekenhuis 
Fundashon Mariadal. 

DetoxDagbestedingVerblijf
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Sentro Nos Perseveransia Dienstverlening 2019

Dienstverlening van SNP per maand. In de grafiek is een verdeling  
gemaakt in verblijf, dagbesteding en detox. 
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Kind en Jeugd
Het Behandelcentrum Hi5 (kind en jeugd afdeling van MHC) 
heeft in november 2018 officieel haar deuren geopend. 
Conform de visie van MHC heeft het team Kind en Jeugd 
zich in 2019 voornamelijk gericht op ambulante diagnostiek, 
behandeling en individuele steunende en structurerende 
begeleiding van kinderen en jongeren. Ook is er sprake geweest 
van ouderbegeleiding, systeemtherapie en het uitvoeren van 
onze consultatiefunctie bij ketenpartners. 

In 2020 zal naast het reeds bestaande behandelaanbod 
de focus liggen op de verdere ontwikkeling en gefaseerde 
uitbreiding van het behandelaanbod van Hi5 door middel van 
het aanbieden van groepsbehandelingen. Daarbij beginnend 
met een wandelgroep voor jongeren met stemmingsklachten, 
psycho-educatie groepen voor kinderen met autisme of 
ADHD en hun ouders en FRIENDS groep, gericht op jongeren 
met een depressie of angststoornis. En hoewel de nadruk 
op het ambulante traject zal blijven liggen, wordt in 2020 
tegelijkertijd gewerkt aan de verdere voorbereidingen voor 
opnamemogelijkheden bij Behandelcentrum Hi5, in de 
vorm van stoel op recept (STOR), bed op recept (BOR) en 
crisisopname als oplopende trap.

MHC werkt samen met Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie in 
Europees Nederland. Dit is de voorloper voor het toevoegen 
van de kinder- en jeugdpsychiater in de Jumelageregeling.  
De Jumelage is een samenwerking tussen Fundashon Mariadal 
en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Door de 
samenwerking is er sprake van constante specialistische 
basiszorg op het eiland. De Jumelage staat positief tegenover 
het inbedden van de kinder- en jeugdpsychiater in het 
Jumelageconstruct. Dit zal dan een soortgelijke ‘pool’ worden, 
zoals het bij de volwassenpsychiater is geregeld. 

Doorontwikkeling psychiatrische zorg
Volwassenpsychiatrie 
Het projectteam, bestaande uit medewerkers van het 
ziekenhuis Fundashon Mariadal (FM) en MHC Bonaire die zich 
bezighouden met de doorontwikkeling van de psychiatrische 
zorg, heeft in 2019 organisatorische en inhoudelijke 
voorbereidingen getroffen voor verhuizing van het F-ACT team 
naar FM op Bonaire. 

“In 2020 wordt hiermee de samenwerking met Fundashon 
Mariadal geïntensiveerd. Deze samenwerking gaat uit 
van gezamenlijke regie om te komen tot een goed 
behandelklimaat, zowel op het gebied van somatiek als 
psychiatrische en psychische problematiek. Er zal dan sprake 
zijn van één transmuraal werkend GGZ-team volwassenen, 
gelokaliseerd in het ziekenhuis.” – Dr. Marise Machielsen, 
psychiater MHC.

Binnen de verschillende zorgproducten van volwassenen-
psychiatrie kunnen cliënten soepel verwezen worden. 
Vaak zelfs met eenzelfde behandelaar. Een cliënt wordt 
bijvoorbeeld eerst aangemeld bij het FACT team en maakt 
daar al kennis met een psycholoog. Vervolgens wordt de cliënt 
door dezelfde psycholoog op de poli-psychiatrie afdeling 
behandeld, of andersom. 

Pilot Psyche en Somatiek
De pilot ‘Psyche en Somatiek’, gericht op medische psychologie 
en het laagdrempelig aanbieden van psychologische 
behandeling bij mensen met somatische aandoeningen, is 
met succes afgerond. De psychologen van MHC op Bonaire 
werken op de locatie van Bon Bida (gezondheidscentrum/
sportschool met eerstelijnszorg zoals fysiotherapie en diëtiek). 
Er is doorverwezen door huisartsen, verzekeringsartsen en 
FM. Cliënten gaven te kennen graag psychologische hulp te 
ontvangen vanuit locatie Bon Bida. In het evaluatierapport van 
juli 2019 is te lezen dat behandelingen in de meerderheid van 

de gevallen succesvol werden afgerond. Hiermee is de pilot 
Psyche en Somatiek beëindigd en is het een regulier product 
van MHC geworden onder de noemer ‘medische psychologie’. 
Daarnaast is een eerste aanzet gemaakt om te onderzoeken 
of de neuropsychologie binnen de medische psychologie een 
regulier zorgproduct van MHC kan worden. Dit naar aanleiding 
van vragen vanuit de neurologen en de ouderenartsen ten 
aanzien van diagnostiek en bejegening. Momenteel worden 
veel verwijzingen vanuit de specialisten in het ziekenhuis door 
onze psychologen bij Bon Bida opgepakt. Hierbij is er zowel 
aandacht voor diagnostiek als behandeling.

Samenwerking Fundashon Kuido  
pa Personanan Desabilita 

MHC en Fundashon Kuido pa Personanan Desabilita (FKPD) 
hebben op 13 november 2019 een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten om mensen met een Licht Verstandelijke Beperking 
(LVB) bij te staan zodat ze een passende plek in de samenleving 
krijgen. FKPD-directeur Johan Giskus zei dat er met de 
samenwerking een nieuw tijdperk is aangebroken waarin de 
belangen van de cliënt centraal staan: “Als partners gaan wij 
er kritisch op toe zien dat LVB’ers de steun krijgen waarop 
zij recht hebben. Dat begint met het definiëren van de LVB 
praktijkdefinitie, want dat bestaat vreemd genoeg niet. 
Hierdoor is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om duidelijke 
afspraken te maken over de omgang met deze doelgroep.” 
Deze ontwikkeling kan alleen succesvol zijn indien de gehele 
keten betrokken is met een sluitende ketenbenadering. In 2020 
worden afspraken gemaakt met LVB Kenniscentrum Curaçao 
om de praktijkdefinitie te omschrijven.

Forensische zorg
In 2019 is MHC gestart met een forensisch team. De multi-
disciplinaire overleggen (MDO’s) van het forensisch team 
worden vooralsnog samen gedaan met het team van het 
F-ACT, zodat ook de verpleegkunde en psychiatrie-disciplines 
vertegenwoordigd zijn. De bedoeling is dat het forensische team, 
daar waar mogelijk, steeds zelfstandiger wordt, maar tevens de 
verbinding houdt met de andere afdelingen van MHC.
De samenwerking met de Reclassering (SRCN) is aangehaald. 
Zo is er op Bonaire een werkgroep gestart tussen SRCN en 
MHC die onder andere knelpunten behandelt, werkt aan 
een gezamenlijke visie op de forensische cliënt, overlegt 
over nazorg en contact met cliënten op de Bovenwinden 
onderhoudt. 

Pilot beveiligde klinische plaatsen
In 2019 is de pilot ‘Beveiligde klinische plaatsen voor de 
BES’ beëindigd. Op 12 september heeft op Bonaire een 
brainstormsessie plaatsgevonden met relevante ketenpartners 
in de forensische zorg. Doel was met elkaar te bepalen hoe 
een goede invulling te geven aan de combinatie van zorg en 
beveiliging. Het resultaat van het overleg is de beschrijving 
van twee mogelijke strategieën voor behandeling in een 
omgeving waar klinische behandelmogelijkheden ontbreken. 
Uitgangspunt is dat behandeling zoveel mogelijk binnen de 
eigen omgeving plaatsvindt, waarbij wordt gewerkt aan een 
veilige terugkeer in de maatschappij. 
In een eerder scenario is ook gekeken naar de mogelijkheden 
om binnen de muren van JICN die mensen hulp te bieden 
die onder curatele zijn gesteld en die de detentiefase er op 
hebben zitten, maar ook nog aangewezen zijn op klinische 
behandeling in een beveiligde setting. In 2020 wordt nader 
onderzocht of het opzetten van een forensische kliniek 
haalbaar is voor de BES. Dit voor de genoemde doelgroep 
die nu buiten de boot valt en niet ambulant behandeld kan 
worden.

Ontwikkelingen MHC-breed
Family F-ACT
In 2019 is gestart met de pilot Family F-ACT, een werkgroep 
bestaande uit medewerkers van het Kind en Jeugd team en 
het Volwassen team binnen MHC. Het Family F-ACT Team 
begeleidt gezinnen waarbij er sprake is van vervlochten 
gezinsproblematiek. Vaak zijn zowel de ouder als het kind in 
zorg bij MHC. Het betreft gezinnen waarbij de psychiatrische 
en/of verslavingsproblemen bij de ouder invloed kunnen 
hebben op de opvoeding/ouderrol en de gevolgen voor de 
ontwikkeling van het kind en het gezinsleven.

Communicatie
Met de uitbreiding van het beleidsteam in 2019 is meer ruimte 
ontstaan voor het professionaliseren van de organisatie, onder 
andere in de communicatie. Zo is eind van het jaar een extern 
communicatieplan opgesteld met daarin doelstellingen, 
merkwaarden en uitwerking van de verschillende doelgroepen 
en media op de BES eilanden. De algehele doelstelling van 
onze externe communicatie is het creëren van ‘Organisatie 
awareness’, met als subdoelen ‘De-stigmatisering 
verslavingszorg en psychiatrie’, ‘Hechting met de gemeenschap’ 
en ‘Verantwoording afleggen’. Deze communicatiedoelstelling 
en subdoelen kunnen tot gevolg hebben dat nieuwe 
zorgbehoevenden makkelijker de weg kunnen vinden naar 
MHC. Ook kunnen ketenpartners bewuster de samenwerking 
aangaan. Bovendien, als énige GGZ organisatie op de BES 
eilanden, valt de-stigmatisatie van de GGZ samen met de-
stigmatisatie van MHC. Hierdoor is het ook vanuit organisatie-
gerichte communicatie van belang om stigmatisatie aan te 
pakken. Hiermee hopen we dat MHC nóg beter in contact 
komt met de gemeenschap en de verschillende doelgroepen. 

In het communicatieplan zijn nieuwe communicatie-
activiteiten uitgezet, maar ook de reedslopende activiteiten 
worden voortgezet. Zoals de burgerschapslessen die op het 
MBO-SGB op Bonaire worden gegeven. Afgelopen thema’s die 
met de tieners zijn besproken waren: 

• Help, ik heb een dokter nodig voor mijn hoofd. 
Wanneer kom je bij MHC terecht?  
Hoe gaat het aanmeldingsproces? 

• Donkere wolken boven m’n hoofd. 
Wat is depressie? Met ervaringsdeskundige aan het woord. 

Ook de interne communicatie is verder gestroomlijnd.  
De interne nieuwsbrief bestaat reeds een jaar en wordt graag 
door de medewerkers gelezen. Op 20 februari 2019 is de eerste  
MHC-dag georganiseerd waarin alle medewerkers van alle 
afdelingen van MHC samen kwamen, zowel vanuit de teams 
op Bonaire als het Bovenwinden team. In de ochtend is een 
speurtocht georganiseerd die eindigde in een workshop 
‘Op traditionele wijze buiten koken’ en in de middag zijn er 
verschillende teambuildingsactiviteiten gehouden. Het was 
een geslaagde dag, begeleid door teambuilding-organisatie 
Toko Wabisabi. 

Naast de MHC-dag is er binnen elke afdeling tijd gemaakt voor verschillende 
teambuildingsactiviteiten, waarin ook de kernwaarden centraal stonden. Zo 
vergroten we effectieve samenwerking binnen de teams en integratie van 
de kernwaarden. In 2020 worden de kernwaarden binnen de organisatie op 
posters gevisualiseerd. 

Samenwerking met partners op andere  
eilanden in het Caribisch gebied  
en Nederland

Advies Aruba 
MHC en het ministerie van Toerisme, Volksgezondheid 
en Sport van Aruba hebben in 2018 een samenwerkings-
overeenkomst getekend. In het kader daarvan heeft MHC 
het ministerie ondersteund bij het formuleren van een 
visie op GGZ. Op 10 september hebben Erik Jansen en 
Marcelino Mauricio het beleidsadvies “Naar een versterkte 
en toegankelijke GGZ op Aruba, visie voor 2019-2024” 
overhandigd aan Dangui Oduber, de Minister van Toerisme, 
Volksgezondheid en Sport. De Minister heeft vervolgens 
de visie met de negen bouwstenen gepresenteerd aan de 
organisaties in het veld, waarna zij gezamenlijk zijn gaan 
werken aan een implementatieplan. 
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V.l.n.r. Erik Jansen, de Minister Dangui Oduber, Marcelino Mauricio

Behalve het beleidsadvies, werken MHC en GGZ-organisaties 
op Aruba ook samen in de praktijk. Dit kreeg in 2019 onder 
andere vorm door de coaching van het Arubaanse team F-ACT 
Kind en Jeugd en de overdracht van de preventiemethodiek 
B-Smart. Door deze twee-sporen aanpak versterken beleid én 
innovatie in de praktijk elkaar en wordt een proces beoogd van 
olievlekwerking voor de lange termijn. 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Met het project en de bewustwordingscampagne “E no 
ta stòp di mes” (het stopt niet vanzelf) is actief ingezet 
op het versterken van de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling door alle betrokken ketenpartners 
vanuit de zorg van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf de 
start in februari 2018 is gewerkt aan het versterken van de 
samenwerking binnen de keten, het vergroten van de expertise 
van professionals en het vergroten van het bewustzijn van 
burgers in Caribisch Nederland over dit moeilijke onderwerp. 
Het anderhalf jaar durende project is gefinancierd door het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Er is een werkgroep opgezet met aandachtsfunctionarissen 
die breed de keten vertegenwoordigen, waaronder een 
aandachtsfuncionaris vanuit MHC. Vanuit het Openbaar 
Lichaam Bonaire is een Juridische Handleiding gemaakt 
die alle kwesties rondom het melden van huiselijk geweld 
en kindermishandeling toelicht. Tevens is in 2019 de 
vrouwenopvang Refugio Tabitha geopend op Bonaire.
 

Team Statia bij lancering van de Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Campagne op Sint Eustatius (v.l.n.r. Gerda Gibbs, Inda Jansen, Jacco Vaders, 

Jetty Constansia).  

Federatie van Zorginstellingen Curaçao
MHC neemt deel in de Stichting Federatie van Zorginstellingen 
(SFZ) van Curaçao (www.zorgfederatie.com). De federatie heeft 
als doel het behartigen van de belangen van de aangesloten 
zorginstellingen door het bundelen van de onderlinge 
krachten. Op deze wijze levert de SFZ een bijdrage aan de 
verdere professionalisering van de zorgsector. Daarnaast 
onderhouden we een nauwe samenwerking met Klinika 
Capriles (psychiatrie), Yudaboyu (kinder- en jeugdpsychiatrie) 
en FMA (verslavingszorg).

GZ-opleiding van start
Op 18 november 2019 startte de eerste opleiding tot 
Gezondheidszorgpsycholoog in Caribisch Nederland en 
de autonome eilanden van het Koninkrijk. Het initiatief is 
genomen door MHC en de opleiding wordt verzorgd door 
opleidingsinstelling RINO Zuid uit Europees Nederland. In 
samenwerking met organisaties op de verschillende eilanden 
zijn de krachten gebundeld om de opleiding lokaal te 
verzorgen. In totaal zijn twintig psychologen gestart met de 
opleiding tot GZ-psycholoog: acht psychologen op Bonaire 
waarvan vijf in dienst bij MHC. En daarnaast acht psychologen 
van Aruba, twee van Sint Maarten en twee van Curaçao. We 
hebben daarmee een sterke impuls aan de kwaliteit van zorg 
in de regio kunnen geven. Voor MHC betekent dit dat we 
de komende jaren kunnen beschikken over voldoende goed 
gekwalificeerde GZ-psychologen.

Kwaliteit
Beheer van documenten
In 2019 heeft de protocollencommissie grote slagen gemaakt 
met het ontwikkelen, publiceren en draagvlak creëren van een 
aantal door de teams gevraagde protocollen op gebied van 
medicatieveiligheid, suïcide, omgaan met agressie en privacy 
en dossiervorming. Tevens is het kwaliteitslandschap van 
MHC heringericht waardoor documenten meer overzichtelijk 
aangeboden worden.

Veiligheid medewerkers
Ten behoeve van de veiligheid van de medewerkers is 
een alarm systeem aangeschaft. Met dit systeem kunnen 
medewerkers alarm slaan in een onveilige situatie. Het 
implementeren van dit alarm systeem is nog gaande. Tevens is 
er een training de-escalerend werken ontwikkeld door interne 
trainers van MHC om in de verschillende teams blijvend 
aandacht te hebben voor de-escalerend werken. 

Klachten
Er zijn in 2019 geen klachten binnen gekomen. Op alle eilanden 
en locaties van MHC zijn klachtenfolders in verschillende 
talen beschikbaar. In 2020 zal elke cliënt bij aanmelding een 
klachten- en complimentenformulier ontvangen zodat de 
cliënten de weg naar de klachtenprocedure beter kunnen 
vinden. Door middel van klachten kunnen we als MHC onze 
service verbeteren.  

BHV
Alle medewerkers van MHC zijn in 2019 getraind in 
Bedrijfshulpverlening en het verlenen van EHBO.

Hepatitis B
In 2019 hebben alle medewerkers van MHC de mogelijkheid 
gekregen om zich te laten vaccineren tegen hepatitis B.

Tevredenheidsonderzoeken
In oktober 2019 hebben we binnen MHC voor een tweede maal 
een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Binnen 
de teams zullen in 2020 de verbeteracties geïmplementeerd 
worden. Ook wordt naar verwachting in 2020 voor de 
eerste maal een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
Hierin zullen alle cliënten (zowel kinderen, hun ouders en 
volwassen cliënten) in vier talen de mogelijkheid krijgen om 
feedback te geven op de zorg van MHC. Eveneens zullen 
ketenpartners deze kans krijgen tijdens het ketenpartners-
tevredenheidsonderzoek van najaar 2020.

Melden van incidenten
Er is op verschillende niveaus aandacht binnen de organisatie 
voor het melden van incidenten. Ten opzichte van 2018 zijn er 
bijna vier keer meer incidenten gemeld. Een overzicht van de 
VIM-meldingen in 2019 is te vinden in de tabel. Mogelijk wijst 
deze toename op een verbeterde bekendheid met het melden 
van VIMs binnen de organisatie. 

Meldingen worden opgevolgd door de VIM commissie. 
Er wordt contact opgenomen met de melder om de 
situatie te bespreken en samen te analyseren, waaruit 
verbetermaatregelen worden opgesteld en uitgevoerd.  
Het managementteam monitort deze. 
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VIM-meldingen per maand in 2019

Prof. dr. Bas van Alphen heeft namens RINO Zuid de inhoudelijke 
verantwoordelijkheid voor de opleiding. Hij heeft de instellingen 
die mee doen aan de opleiding afgelopen juni bezocht en was 
onder de indruk van het niveau van de psychologen en hun 
brede inzetbaarheid. “Het werk van psychologen op de eilanden 
is natuurlijk heel anders dan in Nederland. Ook de problematiek 
is anders. Ik was onder de indruk van de professionaliteit van 
de instellingen en de mensen die er werken. Dat ze nu ook een 
formele erkenning kunnen gaan krijgen met een BIG-registratie is 
niet meer dan gepast”. 

De opleiding duurt ruim twee jaar. Vanaf mei 2022 zullen naar 
verwachting de eerste getuigschriften uitgereikt worden.

 
De deelnemers en organisatie tijdens de start van de GZ opleiding op Bonaire, 
november 2019.

MHC ‘erkend leerbedrijf’
Per 29 januari 2019 is MHC door de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in Nederland erkend als 
leerbedrijf. MHC is in het register voor erkende leerbedrijven 
voor MBO opleidingen opgenomen. In dit register staat voor 
welke MBO opleidingen MHC erkend is en wat de studenten 
bij ons kunnen leren. MHC was al erkend als leerbedrijf bij 
ROA-CN (Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland).

“Na verschillende pogingen is het nu gelukt om een 
opleiding tot BIG-geregistreerd gezondheids zorg-
psycholoog samen met RINO Zuid op te zetten. MHC 
en RINO Zuid willen samen een impuls geven aan de 
professionalisering van de geestelijke gezondheidszorg 
in Caribisch Nederland en het Caribische deel van het 
Koninkrijk. Ook om de geestelijke gezondheidszorg qua 
kwaliteit en patiënt rechten te verbeteren. Dit is de eerste, 
en ook meteen een hele grote stap. Een prachtige basis 
voor de toekomst”, aldus Erik Jansen, directeur-bestuurder.  

(Persbericht, 22 augustus 2019)
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ICT
2019 stond voor ICT in het teken van verdere standaardisatie 
van de gebruikte ICT-omgeving. In deze standaardisatie slag 
wordt alle apparatuur voorzien van dezelfde software (versie) 
en zijn onze behandel en kantoorlocaties voorzien van 
identieke netwerken. 

Tevens zijn er dit jaar een aantal projecten opgeleverd die de 
(digitale) veiligheid van medewerkers MHC verhoogt. Op de 
locaties Behandelcentrum Kind en Jeugd en SNP zijn zowel 
binnen als buiten camera’s geïnstalleerd, waarbij de beelden 
van het Behandelcentrum buiten openingstijden worden 
uitgelezen door een externe alarmcentrale. Daarnaast zijn 
ook systemen geïmplementeerd, die digitale communicatie 
van patiëntgegevens conform de geldende privacywetgeving 
faciliteren, zoals de zorgmail.

Een gezonde financiële positie
Exploitatie 
Het totale exploitatieresultaat in 2019 bedraagt $ 137.944
Het totale eigen vermogen ultimo 2019 bedraagt $ 839.107 

De zorgactiviteiten van MHC worden voornamelijk 
gefinancierd uit de middelen van Zorgverzekeringskantoor 
Caribisch Nederland (ZVK). In 2019 is het budget van ZVK 
uitgekomen op $ 6,4 miljoen. In 2019 heeft de verdere 
doorontwikkeling van MHC doorgezet, onder andere rondom 
Kind en Jeugd en een verdere groei van het aantal cliënten in 
zorg. Om de rechtmatige besteding van het ZVK-budget te 
borgen legt MHC jaarlijks verantwoording af aan ZVK over de 
verleende zorg conform het controleprotocol behorende bij 
de financiële verantwoording MHC ten behoeve van ZVK. De 
totale opbrengst ZVK over 2019 is bepaald op basis van de 
werkelijke exploitatiekosten en een overeengekomen bijdrage 
in de vermogensvorming van MHC. 

Naast de werkzaamheden in het kader van het ZVK-budget 
heeft 2019 ook in het teken gestaan van de afwikkeling van het 
pilot project forensische zorg binnen de justitiële inrichting. 
Dit heeft ertoe geleid dat MHC een aanvullende subsidie 
vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid heeft ontvangen. 

De personele formatie is in 2019 toegenomen ten opzichte van 
2018, dit is voornamelijk het gevolg van de verdere personele 
uitbreiding binnen Kind en Jeugd. De overige bedrijfskosten 
zijn gedaald hetgeen voornamelijk het gevolg is van de onder-
aanneming Krusada, die in 2019 is gestopt. MHC maakt voor 
alle locaties gebruik van huurpanden en heeft geen vastgoed in 
eigendom. 

Bedrijfsvoering 
De financiële bedrijfsvoering wordt op grond van een 
overeengekomen Service Level Agreement (SLA) uitgevoerd 
door Novadic-Kentron, tot en met 28 februari 2022. In 2018 
is besloten om het principe van budgetverantwoordelijkheid 
voor locatiemanagers toe te gaan passen, hetgeen in 2019 
verder in de organisatie is geïmplementeerd. Daarmee is meer 
budgetverantwoordelijkheid op Bonaire, Saba en Sint Eustatius 
komen te liggen. Dit draagt bij aan de verdere ontwikkeling van 
de organisatiestructuur die passend is bij de omvang.

Cliëntenpopulatie
Hieronder is het overzicht van de cliëntenpopulatie van MHC 
te vinden, verdeeld over Bonaire, Saba en Sint Eustatius. We 
zien in de cijfers - op alle drie de eilanden - een groei van 
het aantal cliënten in zorg. We constateren daarbij dat de 
problematiek niet zwaarder is geworden. De groei wordt 
mogelijk veroorzaakt doordat verwijzers en hulpvragers MHC 
steeds beter weten te vinden en door uitbreiding van ons 
aanbod in de zorg voor kind en jeugd en forensische zorg.

Aantal FTE en aantal medewerkers in 2019
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Personeel
Gedurende het jaar was sprake van een redelijk gelijkblijvend 
personeelsbestand, waarbij we opmerken dat meerdere 
medewerkers parttime zijn gaan werken.

Verslag  
raad van toezicht
Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de verdere 
professionalisering van MHC. Er is in de organisatie veel aandacht 
geweest voor de kernwaarden van MHC en de ontwikkeling van 
duaal management. Als raad van toezicht maken wij ons ook de 
kernwaarden eigen en dragen we ze uit. We omarmen als raad van 
toezicht het concept van duaal management en blijven hierover in 
gesprek met de directeur-bestuurder om het te volgen en erover 
te adviseren. In 2019 hebben we speciale focus gelegd op het 
thema kwaliteit in onze bijeenkomsten met de bestuurder. Het 
belang van kwalitatief goede zorg is altijd het ijkpunt in de keuzes 
en afwegingen die we als raad van toezicht maken. We zijn blij 
te zien dat MHC kiest voor een proactieve goede samenwerking 
met organisaties in het veld om zo een sluitende keten voor de 
cliënt te realiseren. De juiste zorg op de juiste plek door de juiste 
professional. 

Samenstelling
De raad van toezicht bestond op 31 december 2019 uit de 
volgende leden: mevrouw J.D. Hooi (voorzitter), de heer 
D.F.L. Olthof (vicevoorzitter) en de heer M. de Kool. De raad 
van toezicht heeft uit haar leden een auditcommissie, een 
remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit samengesteld.

Vergaderingen
De raad van toezicht is in 2019 vijf keer voltallig bij elkaar 
geweest in aanwezigheid van de raad van bestuur. Op de 
agenda van de vergaderingen van de raad van toezicht 
stonden onder meer de volgende onderwerpen: de 
strategische koers en voortgang van het strategie programma, 
organisatieontwikkeling, duaal management, de opleiding 
tot GZ-psycholoog op de Cariben en de ontwikkelingen 
rondom forensische zorg. De financiële en kwaliteit 
kwartaalrapportages zijn in verschillende vergaderingen 
besproken. De jaarrekening 2018 en begroting 2019 zijn 
goedgekeurd, na positief advies van de auditcommissie. 

De leden van de raad van toezicht hebben in 2019 bezoldiging 
ontvangen voor hun werkzaamheden.

Graag bedanken wij alle medewerkers, management en  
raad van bestuur voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Mevrouw J.D. Hooi
De heer D.F.L. Olthof
De heer M. de Kool
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Gevolgen Covid-19 crisis 

De wereldwijde Corona-uitbraak vanaf begin 2020 heeft gevolgen voor de uitvoering van de werkzaamheden door 
MHC. We hebben voorzorgsmaatregelen en regels geïmplementeerd op basis van de aanbeveling van de RIVM in 
Nederland. Op deze wijze streven we ernaar de gezondheidsrisico’s voor onze medewerkers, cliënten en relaties te 
minimaliseren.

Op 15 maart heeft MHC een intern crisisteam ingesteld dat zich bezighoudt met:

• het organiseren van de zorg voor onze cliënten en medewerkers binnen de gestelde richtlijnen
• het voorkomen van eventuele besmettingen en verspreiding van het virus
• het faciliteren van thuiswerken en “werken op afstand”
• het garanderen van continuïteit van zorg en dienstverlening
• het verzorgen van communicatie hierover naar medewerkers, cliënten en ketenpartners
• het in kaart brengen en organiseren van de noodzakelijke acties nadat de lockdown is opgeheven

Op elk eiland is er een eilandelijk crisisteam onder leiding van de Gezaghebber opgericht waar ook de Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) onderdeel van uitmaakt. MHC is op alle eilanden onderdeel van de GHOR 
in de zogenaamde “witte kolom”. MHC heeft in afstemming met ketenpartners richtlijnen opgesteld hoe om te gaan 
met de situatie en angst. Deze zijn verspreid aan de GHOR’s en via sociale media.

Ten tijde van het afronden van het jaarverslag is besloten om, op basis van het geringe aantal besmettingen in Caribisch 
Nederland en de stabiele situatie, met ingang van 11 mei de maatregelen te versoepelen. Dit betekende dat per eiland 
beperkingen werden ingetrokken en dat er vanaf 1 juni weer vliegverkeer was tussen de eilanden van de voormalige 
Nederlandse Antillen en vanaf half juli tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland. 
Het is zeer lastig om nu al aan te geven wat de coronacrisis uiteindelijk financieel zal doen met het begrotingsjaar 
2020. Veel is afhankelijk van hoe lang deze situatie nog duurt en welke activiteiten eventueel nog wel in 2020 kunnen 
worden uitgevoerd of ingehaald. Gezien de wijze van financiering lijkt de ontstane situatie niet te leiden tot een 
financieel risico voor MHC. Er is geen aanleiding om er van uit te gaan dat de budgetfinanciering voor 2020 door het 
Zorgverzekeringskantoor (ZVK) zal worden aangepast. Hier ligt aldus geen indicatie voor een risico voor continuïteit 
voor de nabije toekomst.

Toekomstparagraaf 


