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InhoudsopgaveVoorwoord
Geachte lezer,

Het zal u duidelijk zijn dat de woorden “COVID” en “pandemie” veelvuldig voor 
komen in dit jaarverslag.  Uiteraard heeft deze ontwikkeling in de wereld  op 
MHC en zijn medewerkers en cliënten veel impact gehad. Zo hebben we zorg 
noodgedwongen af moeten schalen, zijn we online gaan werken en hebben we de 
nodige hygiënische – en voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Zoals in de gehele 
wereld heeft deze pandemie grote gevolgen voor de mentale weerbaarheid van 
mensen. Ook bij MHC hebben we dit ondervonden. In eerste instantie zagen 
we het aantal verwijzingen afnemen. Dit is echter in de loop van het jaar sterk 
toegenomen, zodanig dat voor het eerst in de geschiedenis van MHC wachtlijsten 
zijn ontstaan.  Een deel van de klachten en verwijzingen zijn te relateren aan de 
COVID-pandemie. Deze worden versterkt door het feit dat met name op Bonaire 
nog  weinig voorliggende voorzieningen zijn op het gebied van bijvoorbeeld 
algemeen maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en materiële dienstverlening. 
Op Saba en st. Eustatius , waar het verloop van de pandemie anders is verlopen, 
zien we die toenemende klachten minder expliciet terug. 

Ook voor onze medewerkers heeft de COVID-crisis grote gevolgen gehad. Er 
diende overgeschakeld te worden op thuiswerken, maar voor veel van onze 
medewerkers zijn hier thuis de voorzieningen niet aanwezig. Door het vliegverbod 
werden veel collega’s afgesneden van hun dierbaren en de meeste collega’s zijn 
de afgelopen 14 maanden ook niet meer van hun eiland af geweest. Opleidingen 
gingen niet door of werden online uitgevoerd en ondersteuning kon soms niet 
worden ingevlogen. Dit is psychisch erg zwaar geweest. Tel daarbij op de angst 
voor besmettingen in een werkveld waar persoonlijk contact belangrijk is en u zult 
begrijpen dat dit er bij onze medewerkers fors heeft ingehakt. Toch zijn we er in 
geslaagd om ondanks alle ellende professioneel te blijven handelen. Ik spreek daar 
mijn diepe waardering voor uit naar al onze medewerkers! 

Graag bied ik u het jaarverslag over 2020 aan. Het geeft een inkijkje in het wel 
en wee van onze organisatie. Want ondanks COVID hebben we niet stilgezeten 
en hebben we ons weer verder doorontwikkeld naar een professionele GGZ-
organisatie.

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

Passie
We hebben hart en ziel voor onze  

cliënten, ons werk en onze collega’s

Creativiteit
We durven buiten de hokjes te denken

Doorzettingsvermogen
We laten ons niet weerhouden door tegenslag

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

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.

p 4 p 5Mental Health Caribbean Jaarverslag 2020

Wie wij zijn 
MHC biedt zorg aan mensen met 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 hand van deze kernwaarden zijn het professioneel statuut en de 
gedragscode gemaakt, die we in april 2020 hebben vastgesteld.

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.

Ambulante aanpak
We benaderen en behandelen 

de cliënt binnen de eigen omgeving

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

Maatwerk
We bieden een passende behandeling en  

benadering voor de cliënt en zijn of haar systeem

In 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 (BSO) ingericht. Afgevaardigden van de 
vakgroepen nemen zitting in de behandelstaf. De voorzitter 
van de behandelstaf neemt zitting in het MT. In 2020 heeft de 
behandelstaf verschillende inhoudelijke thema’s behandeld, 
zoals het cliëntentevredenheidsonderzoek, de behandeling 
verslaving bij Kind en Jeugd, family FACT, visie Kind en Jeugd. 
Hierover zijn het MT en de directeur-bestuurder geadviseerd. In 
2021 zullen we het duale model verder door ontwikkelen.

Over de inhoud en kwaliteit van zorg legt MHC verantwoording 
af aan de cliënt, de raad van toezicht en de opdrachtgever/
financier Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN, onderdeel 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en 
andere daarvoor in aanmerking komende partijen. MHC heeft 
drie organisatie brede commissies: de VIM-(Veilig Incidenten 
Melden), de Klacht-, en de Protocollencommissie.

Strategieprogramma
De strategische koers van MHC kent twee pijlers, namelijk: het zijn van een ‘allround’ GGZ en professionaliseren van de interne 
organisatie. Deze pijlers geven richting aan de jaarplannen van de teams. Een aantal strategische thema’s vraagt extra aandacht. Voor 
die thema’s hebben we projecten ingericht, die ons helpen om de strategische koers te varen. De projectleiders werken samen in het 
“strategieprogramma”. Iedere medewerker heeft afgelopen ja(a)r(en) op een of andere manier wel eens met een project van doen gehad. 
Denk bijvoorbeeld aan het project “DNA kernwaarden”, dat breed in de teams onder de aandacht is geweest of “Besturingsfilosofie”, 
waardoor het duaal management is ingericht. In 2020 zijn we gestart met de strategische projecten ‘EHealth’ en ‘Eerste-lijn’.

Raad  van Bestuur

Management Bonaire Management Bovenwinden                                

Multidisciplinair team
St. Eustatius

All-round GGZ

Multidisciplinair team
Saba

All-round GGZ

F-ACT
Ambulante ggz

Kind en Jeugd / Hi-5
Ambulante ggz

Poli-psychiatrie /
Psyche & Somatiek

Sentro Nos Perseveransia
Woontraining
Dagbesteding

Ambulante begeleiding

Ondersteunende
diensten

Raad van toezicht

BehandelstafStaf / Beleid

Forensisch / 
Special Products

Organogram MHC in 2020
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Speerpunten 2020
Specifieke ontwikkelingen  
Saba en Sint Eustatius
In januari 2020, voor de COVID-19 uitbraak, hebben op Sint 
Eustatius de opening van het nieuwe kantoor gevierd. Hierbij 
zijn ketenpartners, betrokkenen op Sint Eustatius en een 
medewerkers van het beleidsteam aanwezig geweest. MHC 
maakt met de verhuizing een bewuste keuze zich meer te 
concentreren op kernactiviteiten en te investeren in de 
kwaliteit van personeel. “Het bieden van ambulante geestelijke 
gezondheidszorg voor herstel van psychiatrische patiënten is 
de kernactiviteit van MHC”, zei eilandmanager Jacco Vaders 
tijdens de openingstoespraak. De heer Gerard Berkel, directeur 
van St. Eustatius Healthcare Foundation (SEHCF), benadrukte 
in zijn toespraak de intentie om de uitstekende samenwerking 
tussen MHC en SEHCF voort te blijven zetten.
Zoals overal in de wereld stond 2020 vooral in het teken van de 
pandemie. Ondanks dat dit op diverse vlakken belemmerend 
heeft gewerkt voor MHC, heeft dit op de Bovenwinden ook 
voor nieuwe inzichten gezorgd. We zijn in staat gebleken, met 
de nodige aanpassingen in het werk, de kwaliteit van zorg te 
borgen en de eilandoverstijgende samenwerking binnen MHC 
te versterken. 

We hebben geleerd dat we, ondanks reisbeperkingen van de 
medisch specialisten, in staat zijn om kwalitatief hoogstaande 
(continuïteit van) zorg te blijven leveren. Het aanbieden van 
online therapie door onze GZ-psychologen bleek een succes. 
De psychiater is al die tijd beschikbaar geweest om haar 
medische expertise in te zetten binnen de diverse casuïstiek. 
Vrijwel geen enkele casus heeft geleden door de beperkte 
aanwezigheid. Het groepsaanbod bleef gewaarborgd, waarbij 
er binnen de groepen zowel cliënten van Saba als van Sint 
Eustatius participeerden.

We streven om in de toekomst de fysieke aanwezigheid van 
de specialisten op de eilanden te waarborgen. De fysieke 
aanwezigheid van MHC is altijd gewaarborgd gebleven door de 
ambulante GGZ teams op zowel Saba als Sint Eustatius. Deze 
teams zijn in staat gebleken hun hoge kwaliteit van GGZ zorg 
te kunnen blijven voortzetten, ondanks de moeilijkheden van 
de pandemie en de isolatie op deze kleine eilanden. Dit is een 
groot compliment waard.

Er was in het afgelopen jaar tijd voor bezinning. Dit heeft 
geresulteerd in nieuwe ideeën op het gebied van ons 
toekomstig zorgaanbod en in bijscholingsmogelijkheden 
en verdere professionalisering van de medewerkers. Een 
voorbeeld is de cursus transculturele systeemtherapie. Het 
experimenteren met digitale mogelijkheden heeft bijgedragen 
aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, zoals het 
online afnemen van vragenlijsten om de voortgang van de 
behandeling te meten. Hiermee zijn we een voorloper geweest 
binnen MHC en heeft het strategische project e-Health een 
impuls gekregen. 

Specifieke ontwikkelingen Bonaire
Outreachend en ambulant werken via F-ACT
Halverwege 2020 zijn we gestart met het MHC inloopspreekuur 
in Rincon, waarbij de stap naar de zorgverlening verkleind 
wordt voor cliënten die niet naar F-ACT in Playa kunnen 
komen. Elke woensdagochtend is het F-ACT team aanwezig bij 
het hulpbestuurskantoor in Rincon. Doel is een laagdrempelige 
inloop voor wijkbewoners, destigmatiseren van psychiatrie en 
verslaving binnen de maatschappij, aanbieden van informatie 
en voorlichting en intensiveren van de samenwerken met de 
huisartsen. 

Ook voor het F-ACT team was het werken gedurende 
de COVID-pandemie een uitdaging. Het vroeg om een 
enorme flexibiliteit van de F-ACT medewerkers. Ondanks 
alle beperkingen hebben we steeds gezocht naar 
mogelijkheden om de zorg zo goed mogelijk te continueren. 
Per casus beoordeelden we in hoeverre face to face contact 
noodzakelijk was en waar beeldbellen mogelijk. Het positieve 
aan deze periode is dat we de al aanwezige middelen binnen 
MHC, zoals een MS Teams omgeving, optimaal zijn gaan 
gebruiken en dat eerder besproken thema’s, zoals thuiswerken, 
vorm hebben gekregen. De audit voor de hercertificering van 
de F-ACT methodiek die in 2020 zou plaatsvinden is door 
COVID doorgeschoven naar begin 2021. De praatgroep die in 
2020 vorm zou krijgen is door dezelfde omstandigheden ‘on 
hold’ gezet. Desondanks zijn we volgens de kernpunten blijven 
werken en hebben we hoogkwalitatief zorg kunnen blijven 
aanbieden.
 

Door de kracht van de nauwe samenwerking tussen de 
eilanden hebben we de soms noodzakelijke klinische zorg 
voor de cliënten kunnen realiseren, zowel op vrijwillige 
basis als in sommige casussen in een gedwongen kader. In 
de tweede helft van 2020 zagen we een stijging in de KZ-
opnames. Uitgangspunt van F-ACT blijft outreachend werken 
en een ambulante aanpak. We trachten te allen tijde om de 
behandeling in de omgeving van de cliënt te realiseren. 
 
Het F-ACT team en het team Kind en Jeugd werken samen 
in Family FACT. Deze methodiek biedt begeleiding en 
behandeling aan zowel de ouder met (vermoeden van) 
psychiatrische en/of verslavingsproblemen als aan de kinderen 
die door hen worden opgevoed. Om tot een integrale aanpak 
en integraal behandelplan te komen bestaat een Family FACT 
team uit zowel jeugd GGZ-werkers als volwassenwerkers. 
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Hierdoor maken medewerkers optimaal gebruik van elkaars 
expertise. 
 
We hebben in 2020 de samenwerking met de vrouwenopvang 
Refugio Tabitha versterkt. We zijn een coproductie gestart 
rondom traumabehandeling, waarbij MHC de training 
“emotieregulatie” verzorgd voor de bewoners van Tabitha en 
tegelijk de begeleiders bij Tabitha opleidt in het verzorgen van 
deze training. Het doel is dat de begeleiders vervolgens zelf in 
staat zijn om deze te verzorgen.
 
In 2020 is het aantal stageaanvragen verdubbeld. De stagiaires 
kunnen het F-ACT team en MHC steeds beter vinden, ook 
door mond-op-mond reclame. De meeste aanvragen komen 
van stagiaires psychologie, social work en verpleegkundigen.

Mental Health Caribbean
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MHC in het kort

Aantal clienten: 852
Per 31 december 2020

Oprichting: 1 juni 2012
MHC (en zijn juridische voorganger) zijn op deze dag opgericht

Cliënttevredenheid: >8
Meer dan driekwart van de respondenten scoort 
zijn of haar behandeling een 8 of hoger

8

Aantal psychologen in opleiding: 20
Aantal psychologen in opleiding tot Gezondheidszorg psycholoog 
in Caribisch gebied: 20, waarvan 5 van MHC

Aantal medewerkers: 72 (= ruim 60 FTE)

Per 31 december 2020



Forensisch
In 2020 hebben we onderzocht of het opzetten van een forensische klinische setting onder 
inhoudelijke verantwoordelijkheid van MHC haalbaar is voor de BES. Dit naast de bestaande 
ambulante afdeling Forensische zorg. Doelgroep zijn cliënten die de detentiefase erop hebben 
zitten of onder toezicht staan van de reclassering en nog aangewezen zijn op klinische 
behandeling in een beveiligde setting. Hiervoor hebben we overleg gevoerd met het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid (afdeling Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen/Directie 
Sanctietoepassing en Jeugd), Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN), Krusada en 
Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN). In samenwerking met SRCN hebben we een 
rapport opgesteld waarin de doelgroep, behandelopzet, visie en locatiemogelijkheden, besproken 
zijn. We zijn in afwachting van een besluit van het ministerie van Justitie en veiligheid voor 
vervolgstappen. Op basis hiervan zullen we bekijken welke bijdrage van MHC nodig en mogelijk 
is. Inmiddels hebben we, mede  op verzoek van SRCN,  een start gemaakt met een module 
zedenbehandeling.

Sentro Nos Perseveransia
In 2020 hebben we binnen Sentro Nos Perseveransia (SNP) verschillende projecten voortgezet en 
ook nieuw ontwikkeld. We hebben het activiteiten- en dagbestedingsprogramma doorontwikkeld, 
het sportveld gerenoveerd en de activiteitenruimte nieuw leven ingeblazen. Aan de opknapbeurt 
van de activiteitenruimte hebben de cliënten hun steentje bijgedragen. Ook het detox 
programma (dat in 2019 is gestart) hebben we verder ontwikkeld en ingezet. Toen in maart de 
COVID-19 pandemie uitbrak werd de werkwijze binnen Sentro Nos Perseveransia hier erg door 
beïnvloed. Dit had tot gevolg dat bovenstaande projecten, om de gezondheid van de cliënten en 
het personeel te waarborgen, in aangepaste vorm zijn voortgezet. 
Deze periode bood ook ruimte voor ontwikkeling en bezinning. Er ontstond ruimte om als 
SNP na te denken over onze identiteit en onze plek binnen de organisatie. Vragen die uit de 
vele brainstormsessies naar voren kwamen waren onder andere: wie zijn onze cliënten, wat 
hebben onze cliënten nodig en wat heeft het team nodig om een zo passend mogelijk werk- en 
leefklimaat te ontwikkelen voor het team én de cliëntengroep. Zo was 2020 ook voor Sentro Nos 
Perseveransia een turbulent maar vruchtbaar jaar. Na verschillende wisselingen binnen de functie 
van teamleider, werd in oktober een nieuwe teamleider van SNP aangesteld. Aan haar de taak om 
in samenwerking met het team en de cliënten te streven naar het stabiliseren van kwaliteitsvolle 
zorg binnen een aangename werk- en leefomgeving. 

Kind en Jeugd
Het team Kind en Jeugd, dat vanaf het behandelcentrum Hi5 
op Bonaire werkt voor zowel Bonaire, Saba als Sint Eustatius, 
heeft haar doelen onder invloed van COVID-19 bij moeten 
stellen. Beleid wat in 2019 is ontwikkeld en in 2020 zou worden 
geïmplementeerd en doorontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de 
groepsbehandelingen, moest in maart worden afgebroken en 
de focus moest worden verschoven naar behandeling binnen 
steeds wisselende COVID beperkingen. Doordat het werken 
op de eilanden op voorhand al met zich meebrengt dat je 
binnen de zorg flexibel moet zijn en doorzettingsvermogen 
moet hebben was deze omschakeling niet gemakkelijk, maar 
wel samen realiseerbaar.

Het belangrijkste was om waar mogelijk de behandelingen 
voort te zetten en waar dat niet mogelijk was minimaal het 
contact te onderhouden. Vormen van beeldbellen en andere 
communicatie hebben we snel geïntegreerd binnen het 
behandelproces. 

Onder invloed van COVID kwam niet alleen de kwetsbaarheid 
van onze cliënten, maar ook van de zorgteams plotseling aan 
het licht. Zorgpersoneel raakte besmet en collega’s moesten in 
quarantaine. Teams werden soms meer dan gehalveerd terwijl 
de druk op de zorg in 2020 toe nam. De directie van MHC 
en het team Kind en Jeugd hebben de kwetsbaarheid met 
betrekking tot continuïteit van zorg kunnen beperken door 
een goed personeelsbeleid en het ontwikkelen en vaststellen 
van een breed gedragen Jumelage regeling. In het kader van de 
Jumelageregelingen voor medisch specialisten is afgesproken 
om ook het specialisme van kinder- en jeugdpsychiater hier bij 
onder te brengen. Dit betekent dat er een pool van kinder- en 
jeugdpsychiaters is opgezet waardoor continuïteit en kwaliteit 
gegarandeerd kan worden.  In 2020 is hier reeds een start mee 
gemaakt.. Daarnaast is er een gezamenlijke staf die iedere keer 
weer bereid was om een ‘extra mile’ te maken. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat we de behandelcontacten, de professionele band 
met jongeren en hun systeem voldoende konden continueren.

We hebben gezocht naar vormen die het behandelaanbod 
en -mogelijkheden zouden vergroten. Zo droeg de Jumelage 
indien nodig bij aan vervanging van een hoofdbehandelaar 
en kon deze extra hoofdbehandelaar worden ingezet om 
de toenemende vraag naar behandeling aan te kunnen. De 
komst van een GZ-psycholoog heeft een boost gegeven 
aan onderzoeks- en behandelmogelijkheden. De start van 
de opleiding voor psychologen tot GZ-psycholoog heeft 
ook meer mogelijkheden gegeven. Dit draagt sterk bij aan 
een toekomstgerichte uitbouw van kennis en kunde bij MHC 
en op de eilanden. Tevens is er een begin gemaakt met de 
verkenning op het gebied van E-health, wat kan dienen als 
ondersteunende tool in de behandeling.

In 2021 willen we de visie op MHC Kind en Jeugd en daaraan 
gekoppelde beleid herijken en belangrijke onderdelen als 
opleidingsplan, methodische uitgangspunten, behandelproces, 
methodisch werken en crisisplan verder uitwerken. Vanuit 
visie en beleid zal de nadruk blijven liggen op ambulante, 
outreachende behandeling, waarbij we steeds specifieker 
onderzoeken in hoeverre behandeling aan kan sluiten bij 
de huidige sociale en systemische situatie van de cliënt 
zonder deze te onderbreken voor bijvoorbeeld opname 
of dagbehandeling. We leggen de focus op intensieve 
behandeling waar nodig vanuit het principe matched-care: het 
afstemmen van de behandeling op kenmerken van de cliënt. 
Dit alles in samenwerking met de jeugdketen op de eilanden 
en onze partners Levvel en Karakter in Nederland.
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Poli–psychiatrie
De poli-psychiatrie is in 2020 op eigen poten komen te staan. 
De afdeling is gegroeid en wordt bemenst door onder meer 
een psychiater, GZ-psycholoog, GZ-psycholoog in opleiding en 
cognitieve gedragstherapeutisch werker. Er zijn in 2020 meer 
dan 200 cliënten op de poli-psychiatrie behandeld. Zowel 
MHC breed, maar dus ook voor de poli, hebben we een flinke 
professionaliseringsslag gemaakt, die in 2021 voortgezet zal 
worden. Zo is het aanmeldproces gedigitaliseerd. Hiermee is de 
kans op fouten en het kwijtraken van een papieren verwijzing 
geminimaliseerd. Daarnaast is het proces intern verbeterd. Deze 
verbeteringen zullen in 2021 verder uitgebreid worden, ook op 
inhoudelijk vlak. In 2021 starten we met multidisciplinair overleg 
(MDO) en intervisie. Daarmee is de poli-psychiatrie een waardige 
behandelafdeling binnen MHC geworden, die zichtbaar is voor 
de gemeenschap. De poli is gevestigd in Fundashon Mariadal 
(FM) en is toegankelijk voor de medische afdelingen binnen FM. 

Psyche en somatiek (medische psychologie)
Het team pysche en somatiek loopt gelijk op met de 
poli-psychiatrie als het gaat om de professionalisering en 
kwaliteitsbevordering. Beiden krijgen dezelfde structuur met 
MDO en intervisie. Cliënten die aangemeld worden met zowel 
psychische als somatische klachten krijgen behandeling bij 
psyche en somatiek, gehuisvest bij Bon Bida. Cliënten met vooral 
psychische klachten of een psychische diagnose op de voorgrond 
worden behandeld door poli-psychiatrie. Psyche en somatiek zal 
in 2021 verder specialiseren om bepaalde cliëntengroepen nog 
betere zorg te bieden, zoals ‘niet aangeboren hersenletsel’ en 
burn out (met somatische kenmerken).

Praktijk Resilensia
In opdracht van ZVK is MHC halverwege 2020 gestart met 
de voorbereidingen voor het aanbieden van de eerste lijn 
psychische zorg op Bonaire. Doel was in januari 2021 de 
praktijk te openen, wat gelukt is. Het team bestaat uit een 
GZ-psycholoog/hoofdbehandelaar, psychologen en een senior 
verpleegkundige. In Praktijk Resilensia bieden we voornamelijk 
protocollaire en kortdurende behandeling. Klantvriendelijkheid 
en passende zorg staan bovenaan. Dit bereiken we onder meer 
door nauwe samenwerking, ook binnen MHC. Indien gewenst 
wordt op casusniveau overlegd of uitbreiding van een traject 
nodig is (verlenging of doorverwijzing naar tweede lijn) en waar 
een client/cliëntensysteem het beste begeleid kan worden.
Bij het oprichten hebben we aandacht besteed aan de privacy 
van de cliënten die we bij Praktijk Resilensia begeleiden. Ook 
al is de praktijk onderdeel van MHC, Resilensia heeft een 
eigen elektronisch patiënten dossier (EPD), waar alleen de 
behandelaren van de eerste lijn en hoofdbehandelaren van 
MHC in kunnen werken. De praktijk is gevestigd aan de Kaya 
P. Silie waar een blauw huis is omgeturnd tot praktijk, met een 
ruime wachtruimte en drie behandelkamers. Daarnaast kan er 
indien nodig gebruik worden gemaakt van een extra kamer bij 
Gezondheidscentrum Bon Bida. Komende tijd zal nagedacht 
worden over hoe we ook de Spaanstalige gemeenschap 
voldoende kunnen bereiken. Voor hen lijkt/blijkt de drempel 
naar de GGZ hoog te zijn. 

Ontwikkelingen MHC-breed
Preventie

Onderzoek en advies naar preventieactiviteiten
Al langere tijd staat het vraagstuk preventie bij MHC op 
de agenda. De vraag vanuit collega’s en ketenpartners naar 
preventie in de gemeenschap is aanhoudend groot. MHC heeft 
een onderzoek uitgevoerd en een advies opgesteld waarin we 
beschrijven op welk niveau er preventie ingezet kan worden 
door MHC, dit in samenhang met de preventietaken van het 
Openbaar Lichaam. Naar aanleiding van dit adviesrapport 
zullen we een plan opstellen om een aantal preventietaken 
operationeel te maken. De nadruk zal hier met name liggen 
op het informeren van de bevolking en de keten over GGZ 
aspecten zodat er meer awareness en begripsvorming ontstaat.

Subsidie aangevraagd Mental Health First Aid  
In 2020 heeft MHC, in samenwerking met MHFA op 
Curaçao, een subsidie aanvraag ingediend bij ZonMW om de 
internationaal erkende training Mental Health First Aid  (MHFA) 
naar Bonaire te halen. MHFA is een training voor ‘eerste hulp’ 
bij mentale problemen. De cursus vergroot het kennisniveau 
van de deelnemer en leert hem eerste hulp te bieden bij 
psychische problemen in zowel een vroeg als een acuut 
stadium. In december 2020 is de subsidie toegekend en binnen 
vier weken had de cursus 120 aanmeldingen van ketenpartners 
en burgers. De plannen is in augustus 2021 van start te gaan. 

Burgerschapsles 
In januari 2020 heeft MHC opnieuw meegedaan aan de 
burgerschapslessen van de MBO school op Bonaire. De 
onderwerpen waren “Help, ik heb een dokter voor mijn hoofd 
nodig” met uitleg over wanneer en hoe je bij MHC terecht 
kan komen en “Er hangen donkere wolken boven mijn hoofd” 
met uitleg over depressie. De les over depressie is samen met 
een ervaringsdeskundige gegeven. In totaal hebben vijftien 
studenten zich ingeschreven voor de burgerschapslessen 
van MHC. De overige geplande bijeenkomsten zijn niet door 
kunnen gaan vanwege de maatregelen rondom COVID-19. 

Communicatie
We hebben,  door de uitbraak van COVID-19, grote 
aanpassingen moeten doen in onze communicatie uitingen. 
Een aantal geplande evenementen kon niet plaatsvinden, zoals 
de open dag, de MHC-familiedag en bezoek aan beurzen. 
Op verzoek van de gezaghebber hebben we gecommuniceerd 
in het kader van de psychologische effecten van de pandemie. 
Zo zijn er leefstijl adviezen “hoe om te gaan met stress tijdens 
de crisis” met infographics gedeeld op sociale media en onze 
website. Ook hebben we in vier talen spotjes op de lokale 
radio gedraaid en een voorlichtingsfilmp gemaakt waarin we de 
adviezen toelichten. 
Om duidelijk en direct in contact te staan met alle 
medewerkers van MHC heeft het COVID-Crisisteam van MHC, 
waar de afdeling communicatie in vertegenwoordigd is, in 2020 
regelmatig interne COVID communiqués uitgestuurd om de 
medewerkers op de hoogte te stellen van wat er gaande is en 
van de te nemen maatregelen. 

Burgerschapslessen
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We bevinden ons in roerige tijden. De COVID-19 pandemie die ons allen beïnvloedt op 
verschillende manieren: veranderingen in ons werk, thuis en in onze sociale omgeving.   
Het jaar 2020 heeft ook voor de raad van toezicht in het teken gestaan van de COVID-
pandemie. Dit was structureel onderwerp van gesprek met de bestuurder in de raad van 
toezicht vergaderingen.  De pandemie heeft veel gevraagd van iedereen en in het bijzonder 
van de medewerkers van MHC die dag in dag uit klaar zijn blijven staan voor de cliënten. 

De raad van toezicht van MHC bestond in 2020 uit mevrouw Jurenne Hooi (voorzitter), de 
heer Don Olthof (vicevoorzitter) en de heer Theo de Kool. We zijn in 2020 vijf keer voltallig, 
voornamelijk digitaal, bijeengeweest in aanwezigheid van de bestuurder. 

De COVID pandemie, de strategische koers en het strategieprogramma, waaronder organisatie 
van de backoffice van MHC vanaf 2022, waren belangrijke punten op de agenda, naast kwaliteit 
en financiën. Een slag is gemaakt in de kwartaalrapportages, waarbij we blij zijn dat de financiële 
en kwaliteitsrapportage voortaan gecombineerd worden in één rapport en bij de analyse de 
verbinding gelegd wordt tussen financiën en inhoud/kwaliteit. De jaarrekening 2019 en de 
begroting 2021 zijn goedgekeurd en vastgesteld na positief advies van de auditcommissie.  
Een gepland werkbezoek aan Bonaire waar we kennis zou maken met de verschillende teams, 
het MT en de behandelstaf en gesprekken zou voeren met strategische ketenpartners is helaas 
uitgesteld vanwege de COVID pandemie.

In november heeft de raad, onder externe begeleiding, haar functioneren in 2020 geëvalueerd. 
De uit deze zelfevaluatie voortgekomen aanbevelingen hebben we opgenomen in de 
jaaragenda voor verdere uitwerking. Zo hebben we onze visie op toezicht besproken en 
vastgelegd. Hierin beschrijven we dat we de kernwaarden en missie die MHC heeft vastgesteld 
omarmen en actief uitdragen. Bij het toezien op plannen, monitoring van resultaten 
en fungeren als klankbord zijn de kernwaarden voor de zorg (ambulante aanpak, cliënt 
centraal, maatwerk) leidend. De kernwaarden van onze medewerkers (passie, creativiteit en 
doorzettingsvermogen) willen wij ook in ons toezichtwerk vormgeven. 

De raad van toezicht heeft drie commissies die de vergaderingen voorbereiden. Zij houden 
de raad op de hoogte van hun beraadslagingen en bevindingen via verslagen en/of door de 
inhoud van vergaderingen terug te koppelen. De remuneratiecommissie is in 2020 tweemaal 
bijeengekomen in verband met het jaargesprek met de bestuurder. De auditcommissie heeft in 
2020 vergaderd samen met de directeur-bestuurder en de controller. Bij de voorbereiding van 
de jaarstukken en de managementletter waren de externe accountants aanwezig. In 2020 is een 
derde commissie bijgekomen: kwaliteit en veiligheid.

De raad van toezicht dankt in het bijzonder alle medewerkers, het management en bestuur 
voor hun inzet en betrokkenheid bij MHC in een moeilijk jaar waarbij de COVID pandemie een 
zware wissel heeft getrokken op velen van ons. We waarderen hun inzet enorm!

Jurenne Hooi, Don Olthof en Theo de Kool 

Flyers en Borden
Halverwege 2020 hebben we de Kind en Jeugd flyer 
ontworpen, in samenwerking met een designbureau. Deze 
flyer gebruiken we om ouders en kinderen te informeren over 
het type zorg dat we bij Kind en Jeugd bieden alsmede het 
proces van aanmelden. De flyer is in vier talen beschikbaar en 
in de wachtruimte te vinden. Gebaseerd op dit ontwerp is ook 
een design voor een bord vormgegeven dat in december aan 
het hek bij de Kind en Jeugd afdeling op Bonaire is geplaatst, 
tezamen met een nieuwe tweezijdige design voor het bord bij 
Sentro Nos Perseveransia. 

Samenwerking buiten Caribisch Nederland
MHC werkt samen met diverse partners op andere eilanden in 
het Caribische gebied en in Europees Nederland:
GZ-opleiding MHC organiseert samen met opleidingsinstelling 
RINO Zuid uit Europees Nederland de eerste opleiding tot 
Gezondheidszorgpsycholoog in Caribisch Nederland, Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten. Zie elders in dit jaarverslag voor meer 
informatie.
Aruba MHC heeft een samenwerkingsovereenkomst met het 
ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport van Aruba. 
Doel is om Aruba verder te ondersteunen bij het ontwikkelen 
van ambulante geestelijke gezondheidszorg.  Door de 
Coronapandemie zijn prioriteiten van Aruba verschoven en is de 
verdere ontwikkeling en de input van MHC hierbij vertraagd.
Curaçao MHC neemt deel in de Stichting Federatie van 
Zorginstellingen (SFZ) van Curaçao. De federatie heeft als 

doel het behartigen van de belangen van de aangesloten 
zorginstellingen door het bundelen van de onderlinge krachten. 
Zo levert de SFZ een bijdrage aan de verdere professionalisering 
van de zorgsector. MHC heeft een nauwe samenwerking 
met de GGZ-Curaçao. Ook werkt MHC nauw samen met het 
kenniscentrum voor LVB op Curaçao die ons ondersteunen 
om op Bonaire te komen tot een praktijkdefinitie en gerichte 
aanpak.
Bovenwinden Op de Bovenwinden werkt MHC samen met 
Mental Health Foundation en Turning Point. Zij worden ingezet 
bij eventuele klinische opnames voor cliënten van Saba en Statia 
op Sint Maarten. Omdat een aantal collega's van het team op de 
Bovenwinden op Sint Maarten woont zijn we in verband met 
de Coronapandemie noodgedwongen meer online zorg gaan 
verlenen en contacten gaan onderhouden tussen de eilanden. 
Dit heeft er in geresulteerd dat MHC in de tussentijd over een 
dependance beschikt in Philipsburg, samen met psychologen 
praktijk "Inspired". Hier levert MHC overigens geen directe 
patiëntenzorg, maar creëren we ruimte voor onze medewerkers 
op Sint Maarten om meer samen op te kunnen trekken.  
Europees Nederland MHC heeft samenwerkings-
overeenkomsten met diverse partijen in Nederland. Op het 
gebied van GGZ kind en jeugd met Karakter. Met Novadic-
Kentron heeft MHC een Service Level Agreement, waaruit 
diensten aan MHC worden aangeboden en medewerkers 
gedetacheerd. Daarnaast worden via Fundashon Mariadal en de 
Jumelage (kinder- en jeugd)psychiaters gedetacheerd bij MHC. 
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Voortgang GZ-opleiding
Eind 2019 zijn twintig psychologen, waarvan vijf psychologen van MHC, enthousiast gestart met de 
opleiding tot GZ-psycholoog. MHC en RINO Zuid uit Europees Nederland hebben deze opleiding 
naar de Cariben gebracht. We geven daarmee een sterke impuls aan de kwaliteit van zorg in de 
regio. Ook zorgt het voor meer verbinding met de ketenpartners op de eilanden. In 2020 hebben 
de cursorische opleidingsblokken door COVID-19 online moeten plaatsvinden. Met de nodige 
flexibiliteit en inzet van de studenten, docenten en MHC-medewerkers kon de opleiding toch 
doorgaan. Om de praktijkopleiding optimaal te laten plaatsvinden werken ook Expertisecenter 
Onderwijs Zorg (EOZ) en MHC nauw samen; studenten van EOZ werken bij MHC en omgekeerd. 
De psychologen in opleiding  krijgen naast de werkbegeleiding van GZ-psychologen van MHC en 
EOZ  supervisie van een klinisch psycholoog op Aruba. Deze ondersteuning in de praktijk helpt 
hen in hun ontwikkel- en leerproces. Anders dan in Nederland hebben veel psychologen in de 
Cariben al jarenlange ervaring en zijn ze gewend aan flexibel en creatief generalistisch te werken. 
Het in de praktijk reflecteren op eigen handelen, met nieuwe methodieken, heeft een belangrijke 
meerwaarde. De planning is dat alle studenten in januari 2022 het cursorische deel van de opleiding 
kunnen afronden. MHC is er trots op om in 2022 te kunnen beschikken over méér zelf opgeleide, 
deskundige en enthousiaste GZ-psychologen.

Kwaliteit
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van consolidatie en verdere professionalisering 
middels procedures, protocollen, richtlijnen en procesbeschrijvingen. Met name het afgelopen jaar 
hebben we veel energie gestoken in het oprichten en van de “eerste lijn psychologiepraktijk”, de 
GZ-opleiding en mede door COVID hebben we veel aanpassingen moeten doen in werkwijzen. 
Maar alleen protocollen en procedures is onvoldoende. Het gaat er vooral om hoe je als organisatie 
en medewerker om gaat met deze structuren en hier inhoud en waarde aan toe voegt. We geven 
daarom prioriteit aan het borgen en consolideren: het integreren van de (nieuwe) processen en 
activiteiten in het professionele gedrag van de werknemer. Doel is de professionaliseringsslag 
blijvend te maken, waardoor de toekomstbestendigheid van MHC vergroot wordt.

We zijn aan de slag met “Soft controls”, oftewel gedrag beïnvloedende factoren die relevant zijn 
bij het realiseren van onze organisatiedoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan helderheid (van beleid), 
betrokkenheid (van medewerkers bij MHC), bespreekbaarheid (van dilemma’s en het handelen in de 
geest van de structuren. Soft controls wordt als thema meegenomen in de teamontwikkeling die 
binnen MHC uitgezet is.

Vanwege COVID-19 is de praktische training BHV uitgesteld tot 2021. De werkgroep BHV heeft, in 
samenwerking met Special Security Services en de brandweer, audits gehouden op de verschillende 
afdelingen, verbetermaatregelen zijn opgepakt en ontruimingsplannen opgesteld. In 2021 zullen we 
de ontruimingsoefeningen met de teams oefenen en indien nodig de plannen aanscherpen. Het 
team Kind en Jeugd is in 2020 getraind in kinderreanimatie.

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) is een risico-inventarisatie voor 
voedingsmiddelen. Alle medewerkers van de teams Kind en Jeugd en SNP, de locaties waar we eten 
bereiden, zijn in 2020 getraind in het werken met de HACCP normen. De afdelingen zijn geaudit, 
verbetermaatregelen zijn opgepakt en in 2021 zullen beide afdelingen een HACCP plan inclusief 
schoonmaak opstellen. Door de pandemie is de hercertificering van FACT uitgesteld naar 2021. 
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We vinden het belangrijk te weten wat onze cliënten, 
onze medewerkers en onze ketenpartners van MHC 
zorg vinden. Om een beeld hiervan te krijgen voeren we 
periodiek tevredenheidsonderzoeken uit. Eind 2019 vond het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek weer plaats en eind 
2020 het cliënttevredenheidsonderzoek. De resultaten zijn 
gedeeld binnen de organisatie en besproken in de teams. De 
resultaten zijn een belangrijke bron van informatie om de 
kwaliteit van de organisatie en de interne processen verder te 
verbeteren.

ICT
De afgelopen jaren heeft MHC geïnvesteerd in de ICT-
infrastructuur met als uitgangspunt dat medewerkers 
onafhankelijk van hun werkplek hun werk goed kunnen 
uitoefenen. Rekening houdend met de belangrijkste 
randvoorwaarden zoals de privacywetgeving en de 
beveiliging van de ICT-omgeving (denk hierbij aan two 
factor authenticatie). Dit was ingegeven door het feit dat de 
medewerkers van MHC werkzaam zijn vanaf verschillende 
(kantoor) locaties, eilanden en tevens ambulant werken. 
Deze opzet paste naadloos bij de noodzaak om vanuit 
huis te kunnen werken, wat de norm is geworden door de 
omstandigheden rondom COVID-19. 
In 2020 hebben we geïnvesteerd in meer laptops om 
eerdergenoemde thuiswerkplekken te kunnen faciliteren. 
Tevens is de locatie FM Poli geüpgraded en is de locatie voor 
Resilensia voorzien van een volwaardige ICT-infrastructuur.  

COVID-19 
De wereldwijde COVID-19 uitbraak en de maatregelen 
die hieruit voortvloeien hebben impact gehad op 
zowel medewerkers, cliënten, de samenwerking met 
ketenpartners als het behandel- en begeleidingsaanbod. 
De teksten van de teams in dit jaarverslag geven vele 
voorbeelden van deze impact en de wijze waarop we 
hierop hebben geacteerd. 

De COVID-pandemie en de maatregelen hebben 
gevolgen voor de hele bevolking, maar extra nog voor 
mensen met een psychisch of psychiatrisch ziektebeeld, 
onze doelgroep. We zien met name dat mensen te lang 
met “lichte” psychische klachten (somberheid, depressie, 
angst) blijven lopen wat zich uiteindelijk vertaalt in 
de noodzaak tot “zwaardere” zorg en behandeling. 
Dit wordt nog versterkt door verlies van inkomen, 
huisvestingsproblematiek en relationele problematiek 
en het ontbreken van goede care-faciliteiten 
(maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, etc.). 
We vinden het belangrijk hier als MHC tijdig op te 
anticiperen en voeren intensief overleg in de keten 
(Care en Cure) en met de financier. 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 onderdeel van de GHOR in de 
zogenaamde “witte kolom”. 
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Gevolgen Covid-19 crisis 
De wereldwijde Corona-uitbraak heeft ook gevolgen voor MHC, zowel voor de uitvoering 
van de werkzaamheden als voor de jaarrekening 2020. Vanaf 14 maart 2020 zijn er beperkende 
maatregelen ingevoerd voor de eilanden van Caribisch Nederland. In tegenstelling tot Bonaire 
zijn al snel daarna voor Saba en St. Eustatius een vliegverbod en lockdown afgekondigd.  Dit 
heeft verregaande consequenties gehad voor MHC als het gaat over de invulling van onze 
werkzaamheden en voor onze medewerkers. Daarnaast heeft de Corona-crisis ook geleid tot 
financiële consequenties, zoals:
•  Voor 2021 hebben we uitbreiding gehad van budget van ZJCN voor het opstarten van 

de eerste lijn psychologenpraktijk. Tevens hebben we in verband met de oplopende 
wachtlijsten en de te verwachten post Covid toestroom vooralsnog eenmalig voor één jaar, 
$ 250.000,-- extra gekregen  Deze formatie wordt momenteel verder ingevuld op Bonaire. 
Tevens is de formatie voor de Bovenwinden met 1 fte opgehoogd 

•  In navolging van Nederland hebben de zorgmedewerkers op Caribisch Nederland ook 
een Zorgbonus ontvangen van het Ministerie van VWS. Deze bedroeg $ 1635,--  bruto en 
is eenmalig uitgekeerd in maart 2021. In totaal hebben 52 personeelsleden van MHC deze 
bonus ontvangen omdat ze voldeden aan de criteria die door ZJCN zijn opgesteld. 

Risico- en toekomstparagraaf
De afspraak tussen ZVK en MHC was dat partijen met ingang van 2020 een contract voor drie 
jaar zouden aangaan. Het is het ZVK door omstandigheden echter niet gelukt om tijdig een 
nieuw contract te verzorgen. Op basis hiervan is verlenging van het oude contract afgesproken 
tot 31 december  2020. Met ingang van 1 januari 2021 heeft MHC een nieuw contract afgesloten 
voor de periode van 5 jaar  middels een raamovereenkomst. Jaarlijks zal deze, op basis van 
overleg, worden geëvalueerd en aangepast aan de situatie. Hier ligt geen indicatie voor een 
risico voor continuïteit voor de nabije toekomst.

Een mogelijk risico voor de komende periode is een terugslag van onze eigen medewerkers. 
Wij zien dat de afgelopen jaar heel veel impact heeft gemaakt op de geestelijke gezondheid 
en welbevinden van onze eigen medewerkers, wat zich overigens niet uit in een hoger 
ziekteverzuim. . Hier proberen we veel aandacht voor te hebben zowel vanuit het 
management als vanuit de medewerkers onderling. Specifiek hier voor hebben we gezocht 
naar psychologenpraktijken waar onze eigen medewerkers gebruik van kunnen maken indien 
verwezen door de huisarts of specialist. Dit om te voorkomen dat je als medewerker op 
consult moet bij je eigen collega. Tevens hebben we meer overleg met onze bedrijfsarts en 
hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld. 

De Corona-pandemie en de maatregelen die hieruit voortvloeien hebben extra impact op 
mensen met een psychisch of psychiatrisch ziektebeeld. Dit zal zich vertalen in meer en 
zwaardere zorg op termijn. Daarnaast zien we met name dat mensen te lang met “lichte” 
psychische klachten (somberheid, depressie, angst) blijven lopen waardoor dit uiteindelijk 
zich vertaald in de noodzaak tot “zwaardere” zorg en behandeling. Dit wordt nog versterkt 
door de gevolgen die mensen ervaren door de pandemie zoals verlies van inkomen, 
huisvestingsproblematiek en relationele problematiek Deze tendens heeft zich inmiddels 
ingezet en heeft er toe geleid dat inmiddels er wachtlijsten zijn ontstaan op al onze zorglijnen. 
Dit betekent dat wij als organisatie hier tijdig op moeten anticiperen. Hiervoor is intensief 
overleg in de keten (Care en Cure) als met de financier (ZJCN) noodzakelijk en dit zou kunnen 
betekenen dat onze huidige personeelsformatie onvoldoende is om de toestroom van 
zorgvragen en noodzakelijke behandeling te kunnen opvangen. 

Een gezonde financiële positie

Exploitatie
Het totale exploitatieresultaat in 2020 bedraagt $ 102.363 
en het totale eigen vermogen ultimo 2020 $ 941.468. De 
zorgactiviteiten van MHC worden in 2020 voornamelijk 
gefinancierd uit de middelen van zorgverzekeringskantoor 
Caribisch Nederland. In 2020 is het budget van ZVK 
uitgekomen op $ 6,5 miljoen. 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 personele formatie is in 2020 toegenomen ten opzichte 
van 2019. Daarmee is het formatieplaatsenplan eind 2020 
conform begroting. De overige bedrijfskosten zijn voornamelijk 
gestegen door hogere kosten onderaanneming productie 
Zorgkantoor Caribisch Nederland in 2020 t.o.v. 2019. Hier staat 
ook een hogere opbrengst vanuit het ZVK voor deze gemaakte 
kosten tegenover. 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. De 
onderhandelingen over een verlenging van deze SLA zijn op 
dit moment in gang gezet. In 2020 hebben we de ontwikkeling 
om meer budgetverantwoordelijkheid  op Bonaire, Saba en 
Sint Eustatius te leggen verder vormgegeven door maandelijks 
de financiële cijfers met de managers en teamleiders te 
bespreken. Daarnaast hebben de managers en teamleiders ook 
een bijdrage geleverd aan  de totstandkoming van de begroting 
2021. 
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Personeel
We zijn in 2020 gestart met de voorbereidingen voor het 
teamontwikkeltraject in samenwerking met Wanna Grow. 
De (door)ontwikkeling van het opleidingsaanbod heeft 
de aandacht. Na het ingezette opleidingstraject van GZ-
psychologen in spe zijn we ook bezig met het ontwikkelen 
van een opleidingsaanbod gericht op ons MBO- en HBO-
geschoold personeel. Wat opvallend was aan 2020 is het 
feit dat medewerkers erg flexibel moesten zijn als gevolg 
van COVID-19. Maatregelen werden op- en afgeschaald en 
medewerkers waren genoodzaakt veel thuis te werken zonder 
het cliëntenbelang en de kwaliteit van zorg daarbij uit het oog 
te verliezen. Ook was het aantal medewerkers dat MHC heeft 
verlaten opvallend laag (slecht één in Q2 t/m Q4). Het aantal 
medewerkers is in 2020 toegenomen ten opzichte van 2019, dit 
is het gevolg van de lage uitstroom en de uitbreiding van de 
personele formatie binnen de afdelingen Volwassenen, Kind en 
Jeugd en SNP. Hiermee hebben we het formatieplaatsenplan 
eind 2020 conform begroting. Op 1 januari 2020 had MHC 60 
medewerkers (ruim 50 FTE), groeiend tot 72 medewerkers in 
december van datzelfde jaar (ruim 60 FTE).
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