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Voorwoord
Aan een beleidsplan 2019-2021 werken en dit van een voorwoord voorzien is deze keer een bijzondere
opdracht. Ondergetekende zal de uitvoering vanaf een afstand gadeslaan en waar nodig en gewenst, adviezen
geven. Vernieuwing is noodzakelijk en in elke nieuwe beleidsperiode staan wij als organisatie voor keuzes
bij het plannen en implementeren van vernieuwingen. Centraal staat daarbij steeds dat ons vernieuwen niet
het vervagen van ‘oude’ normen en waarden inhoudt.
Als erfgenamen van de Medische Zending zijn wij er allen verantwoordelijk voor dat de met zorg, inzet
en toewijding, maar vooral met Gods kracht en leiding opgebouwde organisatie stand houdt en meegroeit
met de ontwikkelingen om ons heen. Dit meegroeien moet met inachtneming van de Christelijke normen
en waarden die wij ook in het dagelijks werk steeds uitdragen en meegeven aan de jongeren die van ons
overnemen.
De Medische Zending is door de jaren heen enorm veranderd, maar blijft met ondersteuning van de gemeenschappen de ultieme zorgverlener in het binnenland. Wij zullen ons als MZ-familie daarvoor blijven
inzetten.
Op 19 maart 2019 heeft de Medische Zending het Nationaal Strategisch Plan voor gezondheid en Welzijn in
Suriname 2019-2028 in ontvangst mogen nemen.
“Het plan introduceert een nieuw zorgmodel op basis van primaire gezondheidszorg, ondersteund door de
strategie voor universele gezondheid en het verlaten van het biomedische, niet-duurzame zorgmodel dat op
ziekte is gericht” aldus het voorwoord van de huidige Minister van Volksgezondheid dhr. Antoine Elias. De
beleidsprioriteiten in het vorige (2016-2018) en huidige (2019-2021) beleidsplan van de Medische Zending
impliceren dat zorgmodel dat gestoeld is op het Integrated Primary Health Care model.
Deze plannen zijn naar onze mening een uitwerking van het “alomvattende, geïntegreerde, kwalitatieve primaire gezondheidszorgdienst”, aangehaald in het Nationaal Strategisch Plan. Wij verwelkomen deze plannen
die in lijn zijn met elkaar en de intenties voor de eerstelijnszorg regionaal en internationaal. Ondersteund
door de gemeenschappen in het binnenland zullen wij van de Medische Zending, samen met het Ministerie
van Volksgezondheid en alle andere belanghebbenden deze voornemens ten uitvoer brengen in het belang
van verdere verbetering van de zorg in het eerstelijnszorg landschap.

E.D. Van Eer										H.A. Jintie
Algemeen Directeur
Algemeen Directeur
Tot maart 2019
Vanaf maart 2019
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1.

Inleiding

1.1 Achtergrond en doelstelling
Achtergrond

De gezondheidszorg staat landelijk vanwege de financieel economische crisis zwaar onder druk. Het uitvoeren van beleid zoals uitgestippeld is door de financieringstekorten een grote uitdaging voor directies en
bestuurders in alle sectoren. Het kennisnemen van de ontwikkelingen en de veranderende behoefte van de
doelgroepen om daarop met gericht beleid te kunnen anticiperen, blijft echter een noodzaak. MZ-directie
en -management zijn medio 2018 vanuit een gedegen evaluatie gestart met het vaststellen van de contouren
voor de beleidsperiode 2019-2021.
De door het bestuur en de directie aangegeven focus voor de komende periode is gericht op stabiliteit en
veiligstelling van de continuïteit van de organisatie. De accenten daarbij zijn gelegd op samenwerkingen
met partners en de participatie van de gemeenschappen; dit binnen de thematische benadering van de vorige
beleidsperiode.

Doelstelling

Dit beleidsdocument geeft voor de aangegeven periode heel concreet aan de richting en concrete doelstellingen, ook voor de afzonderlijk thematische gebieden. De bestaande sterke koppeling tussen doelstellingen en performance indicators op alle sturingsniveaus wordt daarbij in stand gehouden.
De interne evaluatie van de beleidsperiode 2016-2018 en een gedegen analyse van de ontwikkelingen in de
externe omgeving vormden het vertrekpunt voor planning van de komende periode.
In sessies met het managementteam zijn de inzichten en lessons learned uit de huidige beleidsperiode verder
vertaald naar kaders en realistische doelen voor de nieuwe beleidsperiode.
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2.

IPHC, Visie, Missie en kernwaarden van de Medische Zending

2.1. Definitie Integrated Primary Health Care

Integrated Primary Health Care (IPHC) is essentiële basisgezondheidszorg in rurale gebieden volgens praktische, wetenschappelijk gefundeerde en sociaal acceptabele methoden en technieken die tot stand komen
door intersectorale aanpak, gemeenschapsparticipatie en bevolkingseducatie.
Het is een op gezondheidsontwikkeling gericht model dat gezondheid bevorderende en intersectorale acties
voor de determinanten van gezondheid integreert met ziektebehandeling, zorg en rehabilitatie. Preventie en
op preventie gerichte informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en gemeenschappen zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

2.2 Visie en Missie

Visie
De Medische Zending PHCS zet de koers én de toon voor de ontwikkeling en de levering van geïntegreerde
Primary Health Care diensten in heel Suriname.
Missie
Gedreven door Christelijke beginselen streven wij naar het aanbieden van toegankelijke kwaliteitsgezondheidszorg en werken wij continu aan het verder ontwikkelen van toeleverings- en communicatiesystemen in
de basisgezondheidszorg van de bewoners van de rurale gebieden.

2.3 Kernwaarden

Binnen de Medische Zending vormen de volgende waarden de basis voor ons handelen, zowel professioneel
als in onze sociale contacten:
Duurzaamheid
In onze taakuitvoering streven wij steeds naar verbetering
Wij betrekken anderen bij onze besluitvorming
Wij staan open voor de mening van anderen
Vernieuwing
Wij verbeteren en vernieuwen diagnostiek, behandeling en zorg en staan daarbij ook open voor veranderingen die op onze weg komen. Wij onderscheiden ons in onze werkaanpak en werkhouding van anderen
Klantgerichtheid
Wij zijn zorgondernemers, gericht op de behoeften van de bewoners van de rurale gebieden met een open
oog voor onze medewerkers. Wij zijn consequent in onze taakuitvoering. Wij stellen te allen tijde ons eigen
belang ondergeschikt aan algemeen belang.
Oprechtheid
Behulpzaamheid, verdraagzaamheid en respect kenmerken onze houding. Wij respecteren de grenzen van
anderen. Wij houden ons aan afgesproken regels en komen onze afspraken en beloftes na.
Deskundigheid
Wij willen excelleren in het aanbieden van Primary Health Care aan de bewoners van de rurale gebieden en
in de ontwikkeling daarvan. Wij zijn in onze werkuitvoering gericht op resultaat. Wij spreken elkaar aan op
ongewenst gedrag. Onze beslissingen komen tot stand op basis van rationele overwegingen.
Eigenaarschap
De Medische Zending is onze verantwoordelijkheid. Wij van de Medische Zending zijn toegewijd en geëngageerd. Wij geven met onze werkwijze het goede voorbeeld.
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3.

Evaluatie beleidsperiode 2016-2018

3.1 Inleiding

Deze evaluatie vond plaats tegen de achtergrond van de thematische aanpak uit de beleidsperiode 2016-2018
waarbij vanuit vier thema’s en de dertien afgeleide aandachtsgebieden doelen en doelstellingen zijn afgeleid.
De lange termijn strategische doelen zijn in 2015 als volgt geformuleerd:
1.
2.
3.

Het IPHC-zorgmodel van MZ wordt erkend door de medische zorgsector; het proces van MZ op 		
weg naar een IPHC-kenniscentrum is zichtbaar in gang gezet;
De kwaliteit van de zorgverlening is aantoonbaar verbeterd en door aanwezigheid en toepassing 		
van een integraal model voor gezondheidsbevordering is continue sturing mogelijk;
De MZ heeft voor financiering van de verdere groei en innovatie toegang gerealiseerd tot additionele
fondsen binnen het partnernetwerk.

Per thema zijn vervolgens SMART doelstellingen geformuleerd voor de beleidsperiode.
De thema’s en bijbehorende aandachtgebieden zijn leidend geweest bij de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van beleid in genoemde periode.
Thema
IPHC verankering

Aandachtsgebied
Beschikbaarheid en toegang tot zorg
Gezondheidsbevordering
Moeder-en-kindzorg
Chronische zorgmodule

Kwaliteit en innovatie

Zorginnovatie binnen IPHC
Optimalisatie van proces- en organisatiestructuur
Interne en externe communicatie (bonding en
bridging)
Kwaliteit in zorg en staat faciliteiten

Human Capital

Kennis en vaardigheden
Koppeling belonings- en beoordelingsbeleid
Organisatiecultuur; motivatie en morals en attitude

Financieel beheer

Fundraising/groei inkomsten
Balance sheet management/kostenbeheersing

Het ontwikkelde monitoring- en evaluatieframework heeft ons in staat gesteld meer dan in de voorgaande
beleidsperiode de deelresultaten te monitoren en waar nodig de opgedane inzichten te vertalen in beleid.

3.2 Evaluatie beleidsperiode

Aan de hand van de vergelijking van onze resultaten met de vooraf bepaalde indicatoren is de conclusie dat
in de beleidsperiode 2016-2018 minder dan 50% van de beleidsdoelen is gerealiseerd. Het onregelmatig ontvangen van en gekort worden op de overheidssubsidie heeft de Medische Zending bij de uitvoering van het
beleid voor grote uitdagingen geplaatst. Dit resulteerde in crisismanagement waarbij de operationele doelen
in percentages en/of doelgroepen zijn aangepast aan de haalbaarheid onder crisisomstandigheden. Ondanks
deze uitdagingen is het mogelijk geweest met projectfondsen in de diverse poliklinieken wat uitbreidings- en
vervangingsinvesteringen te doen voor vaccinkasten. Vaccinatiecampagnes in samenwerking met de PAHO
garandeerden de geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg voor wat betreft het immunisatieprogramma.
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De medicamentenvoorziening naar de poliklinieken stagneerde soms in de beleidsperiode.
Sommige geneesmiddelen waren bij de leveranciers niet beschikbaar en vanwege de vaak precaire financiële
situatie werden geneesmiddelen voorraden onregelmatig aangevuld. In de interne organisatie kan de voorraadbewaking verder worden verbeterd. Door te werken met digitale voorraadlijsten kan het centrum/
inkoopbeleid beter anticiperen op de behoeften in het veld met minimale tekorten als gevolg.
Via de monitoring van juiste toepassing van zowel het IMPAC- als het IMCI-protocol is veel aandacht
besteed aan de kwaliteit van moeder-en-kindzorg. Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking zijn alle
medische protocollen herzien en geactualiseerd. Het screenen van vrouwen op baarmoederhalskanker
(VIA-methode) en borstkanker vond ook plaats. Vanwege het beperkt uitvoeren van outreach activiteiten
is de doelgroep aangepast naar vrouwen die de polikliniek bezochten. De toepassing van de protocollen is
zichtbaar verbeterd; verdergaande kwaliteitsmonitoring in de volgende beleidsperiode is gewenst.
Het schoolgezondheidsprogramma is ook uitgevoerd bij de doelgroep en een preventief gebitsprogramma
werd geïntroduceerd. In het laatstgenoemde programma is opgenomen het geven van poets- en voedingsinstructies en het uitvoeren van tandheelkundige screening op alle scholen. Het concept chronisch zorgmodel
wordt door de poliklinieken toegepast met uitzondering van zelfmanagement ondersteuning aan de chronische cliënten. De medewerkers zijn nog niet getraind op genoemd onderdeel; dit vergt dus verdere aandacht in de volgende beleidsperiode. Onderzoek naar en aanpak van barrières tot de specialistische/ tweedelijnszorg zijn binnen de beleidsperiode verder op gang gekomen. Om deze barrières deels op te heffen, zijn
de reguliere specialistische missies naar het binnenland uitgevoerd en heeft MZ de mogelijkheid gecreëerd
om zwangere vrouwen die specialistische zorg nodig hebben, op te vangen in het “MZ Doorgangshuis” in
Paramaribo.
Integrale gezondheidsbevordering vanuit een brede gemeenschapsparticipatie was de focus gedurende deze
periode, alsook het verder ontwikkelen van een specifieke competentielijst voor de afdeling gezondheidsbevordering. Deze competentielijst beschrijft het competentieprofiel voor de medewerkers van MZ die
werkzaam zijn in functies binnen gezondheidsbevordering en preventie.
Ook zijn verschillende gezondheidsactiviteiten door de poliklinieken georganiseerd, al dan niet samen met
de gemeenschappen; de vastlegging is geschied via het intussen geïnstitutionaliseerd activiteitenformulier.
Aan het doel om een toonaangevend IPHC-kenniscentrum te zijn, is verder gestalte gegeven door samen met
verschillende onderzoekinstituten, wetenschappelijke artikelen en posters te publiceren. Voor de optimalisering van de dienstverlening met inzet van telehealth is door MZ ook aandacht besteed aan ontwikkeling en
verbetering van haar toeleverings- en communicatiesysteem. Hoewel gebruik van ICT voor diagnostiek met
telehealth nog steeds alleen op indicatie wordt toegepast, is er grote toename hiervan merkbaar. Op het gebied van processen, organisatiestructuur en kwaliteitsbewaking is verder gewerkt aan het eenduidig vastleggen van alle kernprocessen. Om de kwaliteit van de zorg sterker te kunnen monitoren, is een begin gemaakt
met een kwaliteitszorg-monitoringsplan.
Bij uitvoering van het aangepaste communicatieplan is een start gemaakt met intensievere communicatie
met interne en externe doelgroepen. Het management heeft over het IPHC-zorgaanbod van onze organisatie
diverse gesprekken gevoerd met het lokaal gezag en andere lokale stakeholders.
Maatregelen ter veiligstelling van de beschikbaarheid van goed opgeleide, gedreven en gemotiveerde
medewerkers nu en voor de toekomst hebben in de beleidsperiode veel aandacht gekregen. Het upgraden
van de kennis, vaardigheden en motivatie van de medewerkers stond daarom centraal. Het curriculum van
de GzA-opleiding is volledig herzien en er is een overgangsregeling vastgesteld op basis van de bekende gap
tussen de opleiding en de praktijk. De GzA’s zijn allen getoetst op kennis en vaardigheden. Er is een behoeftepeiling ten aanzien van verdere specialisatie van de GzA gedaan en daarbij hebben de GzA’s voorkeur
gegeven aan specialisaties in de onderwerpen tandheelkunde, moeder-en-kindzorg en praktijkbegeleiding.
Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften van de GzA’s zal er een integraal opleidings- en
personeelsplan moeten worden opgesteld.
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Met de inzet van moderne HR-instrumenten is gestreefd naar maximale toerusting van alle medewerkers
binnen de organisatie.
De in gebruik zijnde formulieren (plannings-, functionerings-, beoordelingsgesprekformulieren) zijn herzien
om de motivatie en prestaties in relatie tot de opleidingsbehoefte duidelijker zichtbaar te maken.
Via de ingediende projectvoorstellen bij donoren zijn additionele bronnen voor financiering van de zorg
aangesproken. Bepaalde operationele activiteiten zijn met deze donorgelden via projecten gerealiseerd. De
ambitie om inkomsten vanuit de verzekeringsmaatschappijen te doen toenemen is in de beleidsperiode niet
gerealiseerd.
De geconstateerde zwakten tijdens de uitvoering in de vorige beleidsperiode zijn onze verbeterpunten die bij
de samenstelling van dit nieuwe beleidsplan zijn meegenomen.

Opnemen van de lichaamstemperatuur door Gezondheidszorg Assistent
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4.

Uitgangspunten en analyse bij meerjarenbeleidsplanning

4.1 SWOT-analyse

Een oriëntatie met het management en de directie op recente ontwikkelingen en de huidige status in de interne en externe omgeving als input voor beleidsformulering leverde het volgende overzicht:

In een terugblik op de voorbije beleidsperiode valt op, de veerkracht van de organisatie. Ondanks de fors
teruggelopen subsidies is de organisatie erin geslaagd de dienstverlening op aanvaardbaar niveau voort te
zetten. De ervaring met het integrated primary health care zorgmodel (IPHC) is verder verbreed; inmiddels
zijn vanuit de markt de eerste signalen opgepakt dat ook de medische zorg in de kustvlakte vanuit IPHCmodel wordt geherstructureerd. Recente sollicitatie-oproepen van de RGD en andere gezondheidszorgorganisaties in lokale dagbladen waarbij door MZ opgeleide gezondheidszorgassistenten worden opgeroepen
te reflecteren, worden dan ook gezien als een externe bevestiging dat onze aanpak werkt en navolging vindt
in andere delen van het land.
Intern is in de afgelopen periode fors ingezet op het verder verbeteren van de relatie met lokale structuren
en het periodiek in alle gebieden aansturen op meer overleg met het traditioneel gezag. In partnerschap met
externe donoren is het mogelijk geweest projectmatig onderdelen van de zorg naar specifieke doelgroepen
veilig te stellen. De directie en het management hebben zich hier extra voor ingezet in de afgelopen twee
jaar.
Uitdagingen zijn er legio; de afhankelijkheid van overheidssubsidie is in de afgelopen beleidsperiode een
zorgpunt gebleven. Ook door niet tijdige overmakingen van deze subsidie is managen van kernactiviteiten
van de organisatie regelmatig een grote uitdaging geweest. Demotivatie en onzekerheid bij het personeel bij
het uitblijven van tijdige salaris- en onkostenuitbetalingen werken ook niet in het voordeel van de productiviteit en effectiviteit van de organisatie.
De interne communicatie, vooral in periodes van schaarste, is een aandachtspunt dat op alle niveaus wordt
onderkend. Tijdig doorgeven van tekorten aan hulpmiddelen en het verklaren waarom geplande veldbezoeken geen voortgang vinden, bespaart veel frustratie bij werkers in het veld.
9

Dat is een aandachtspunt voor de nieuwe beleidsperiode. Over de gehele linie zijn de managers het met
elkaar eens dat de interne communicatie verbetering behoeft.
De MZ organisatie werkt continu aan performance verbetering; het up to date houden van en toezien op de
naleving van medische protocollen kan beter en dit wordt onderkend. De organisatie investeert momenteel in
de vastlegging van processen en beseft de noodzaak van het investeren in een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem.
De bedreigingen anno 2018 zijn gelinkt aan onze economische realiteit die maakt dat activiteiten op het
gebied van preventie en outreach minder intensief worden uitgevoerd. Ook het opsporen van specifieke
doelgroepen voor vaccinatie en voorlichting zijn activiteiten die minder aandacht krijgen in tijden van
schaarste. Daarnaast is binnen sommige MZ- werkgebieden een afname van de veiligheid geregistreerd.
Diefstal en andersoortige criminaliteit hebben een impact op het veiligheidsgevoel van medewerkers.
Dreigingen gerelateerd aan milieuvervuiling, criminaliteit en veranderde leefstijl in MZ-gebieden veranderen de zorgvraag onmiskenbaar. Het zorgmodel dient tegen die achtergrond constant mee te veranderen.
De organisatie is zich vanuit de ervaringen van de afgelopen 20-30 jaar ervan bewust dat planning in een
periode van verkiezingen in de context van onze politieke realiteit, ook betekent rekening houden met (onterechte) aanvallen vanuit de politiek. De organisatie profileert zich, bewust van haar verantwoordelijkheid,
onpartijdig met zakelijke en feitelijke informatie over haar aanpak. In de afgelopen periode is een goede
relatie met de media verder uitgebouwd.
De kansen in deze nieuwe beleidsperiode hebben betrekking op het vanuit de opgebouwde netwerken in de
gemeenschappen direct zicht blijven hebben op de (veranderende) zorgvraag. Het blijven investeren in deze
relatie is een must om de verwachtingen van doelgroepen te kunnen managen; dit ook tegen de achtergrond
van te verwachten onrealistische verkiezingsbeloften. Met de bestaande ingang bij gemeenschappen zal in
de beleidsperiode ook gericht verder gewerkt worden aan het vergroten van de ownership bij gemeenschappen. Het eigenaarschap voor de gezondheid en het welzijn bij gemeenschappen leggen, vormt de basis voor
het in partnerschap met hen blijven aanbieden van zorg. Vanuit eigenaarschap kunnen gemeenschappen ook
meer proactief hun zorgvraag (her)formuleren.
De sense of urgency komende vanuit de externe omgeving heeft zich vertaald in een dichter bij elkaar
werken van teams om de gezamenlijke uitdagingen aan te gaan. Deze cohesie wordt als zeer positief ervaren en is omgezet in gerichte activiteiten op het gebied van gezamenlijke projectontwikkeling en uitvoering.

4.2 Uitgangspunten en centrale thema’s bij beleidsformulering

Voor deze beleidsperiode is gekozen voor voortzetting van de thematische aanpak die zijn toegevoegde
waarde heeft bewezen. De bestaande thema’s worden gehandhaafd; binnen de thema’s zijn echter de accenten verlegd. De keus voor consolidatie en, waar haalbaar, groei binnen het IPHC-zorgmodel tegen de achtergrond van de huidige macro-economische omstandigheden, verwachte politieke druk en nieuwe gezondheidsvraagstukken, vereist een integrale planning. Dit allemaal steeds tegen de achtergrond van visie, missie
en kernwaarden van de MZ-organisatie die bij de beleidsontwikkeling voor de periode 2016-2018 zijn
aangescherpt. De thema’s voor de beleidsperiode 2019-2021 zijn:
1.
IPHC en zorgverbetering
2.
Kwaliteit, doelmatigheid en communicatie interne organisatie
3.
Human Capital ontwikkeling
4.
Financieel beheer en fondswerving
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Per thema zijn voor genoemde beleidsperiode de aandachtsgebieden als volgt:
Thema
IPHC-verankering (geïntegreerde eerstelijnszorg
garanderen)

Aandachtsgebied
Moeder-en-kindzorg
Beschikbaarheid van en toegang tot zorg
Gezondheidsbevordering
Chronische zorgmodule
Partnerschappen in het veld

Kwaliteit, doelmatigheid en communicatie
(van de processen en infrastructuur)

Kwaliteit interne organisatie
Risicobeheer
Interne en externe communicatie (bonding en bridging); audits en metingen klanttevredenheid
Kwaliteit in zorg en staat faciliteiten

Human Capital

Transitie van PZ naar HRM voltooid
Belonings- en beoordelingsbeleid marktconform
gemaakt
Kennis en vaardigheden bij hantering ICT tools
Meting op en actie medewerkerstevredenheid

Financieel beheer en fondswerving

Financiële zorgmodellen; de haalbare opties voor
aanscherping en inkomstenverruiming
Projectbureau versterkt
Effectiviteit in allocatie, aanwending en verantwoording van fondsen
Balance sheet management /kostenbeheersing

Vaccinatie
11

5.

Doelformulering 2019-2021 beleidsplan

5.1 Richting en focus voor de periode 2019-2021

De zorgverlening ter veiligstelling van de gezondheid staat centraal in de aanpak; daar ontleent deze organisatie al langer dan 250 jaar haar bestaansrecht aan. De mate waarin zij daarin slaagt, is af te meten aan
de tevredenheid van de zorgafnemers en de financiers van de organisatie. Een verbeterde effectiviteit in het
uitgestrekte werkgebied is wat wordt beoogd bij een verdere verankering van het IPHC-zorgmodel. Met
investeringen in de interne organisatie op het gebied van kwaliteitsborging en communicatie wordt ingezet
op opheffing van knelpunten in zorgverlening; ook in tijden van tekorten. Het bouwen aan een geïntegreerd
kwaliteitsmanagementsysteem wordt daarom in deze periode ook verder in gang gezet. Belangrijke stappen
daartoe zijn in de 2016-2018 periode genomen met de professionalisering van het M&E-systeem en starten
met een meer procesgerichte benadering. Met SMART geformuleerde doelen en daaraan gekoppelde indicatoren voor de monitoring en evaluatie is een aanvang gemaakt met de professionalisering van het M&Esysteem. Maar het systeem dient verder ontwikkeld en verbeterd te worden. Dat kan echter alleen als tegelijkertijd ook de verdere professionalisering van het Human Resourcebeleid voldoende aandacht krijgt. Met
inzet van moderne HR-instrumenten wordt geïnvesteerd in de toerusting van medewerkers op alle niveaus in
de organisatie. De financiële functie in de organisatie zal daarbij een forse ondersteuning bieden door sterker
te sturen op verruiming van de inkomsten, kostenbeheersing en de beheersing van alle financieel administratieve risico’s.
Het plannen voor de beleidsperiode 2019-2021 is dus vooral aandacht schenken aan sterker cliëntgericht
optrekken door de gemeenschapsparticipatie verder te structureren, de interne en externe communicatie te
verbeteren en de kwaliteit van de dienstverlening binnen mogelijkheden af te stemmen op de zorgvraag. De
strategische doelstellingen voor de beleidsperiode zijn:
1.
2.
3.
4.

Met inzet van het MZ-IPHC zorgmodel is minimaal een consolidatie en, waar mogelijk, een groei
van het zorgaanbod in het werkgebied gerealiseerd; MZ wordt nationaal en regionaal erkend als
IPHC-kenniscentrum voor zorgverlening in rurale gebieden;
De kwaliteit van de zorgverlening is aantoonbaar verbeterd en door aanwezigheid en toepassing van
een integraal model voor gezondheidsbevordering en geregistreerde feedback van zorgafnemers is
continu sturing mogelijk;
Opleiding en begeleiding van medewerkers en een marktconform beloningsbeleid garanderen
beschikbaarheid van de gemotiveerde medewerkers die de doelstellingen van de organisatie op elk
niveau kennen en uitdragen;
De MZ heeft additionele fondsen ontsloten voor financiering van de verdere groei en innovatie via
donornetwerken. Zij heeft zich tegelijkertijd ook ingezet voor meer rechtvaardige
ziektekostenverzekeringsbeleid/-overeenkomsten.

5.2 Doelstellingen per thema 2019-2021

De doelstellingen die de organisatie in deze beleidsperiode wenst te realiseren, zijn hieronder nader uitgewerkt. Dit verdeeld over de eerder genoemde vier thema’s en veertien aandachtsgebieden.

5.2.1 IPHC en zorgverbetering in relatie tot de gezondheid van doelgroepen

Binnen dit thema staat centraal de beschikbaarheid en het continu verbeteren van zorg, tot stand gebracht
door het in overleg met gemeenschappen vaststellen van zorgbehoeften en de optimale toegang tot deze
zorg. Onderdeel van zorgverbetering is ook de ambitie de dienstverlening verder uit te breiden met de opzet
van nieuwe klinieken (o.a. in Lawatabiki, Granslee, Tibiti/Josephdorp) en het aanbod van thuiszorg. In het
streven naar volledige eliminatie van malaria zal in deze beleidsperiode ook in partnerschap met andere
urbane zorgaanbieders dit de aandacht krijgen.
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De aandachtsgebieden op hoofdlijn binnen dit eerste thema zijn:
1.
Moeder-en-kindzorg (incl. vaccinatiedekking)
2.
Beschikbaarheid, toegang tot en verbetering van zorg inclusief de drempelverlaging tot 2e-lijnszorg
3.
Gezondheidsbevordering (inclusief preventieprogramma’s, outreach en gemeenschapsparticipatie ter
ijking van aanscherping van het aanbod)
4.
Chronisch zorgmodel voor de Medische Zending
5.
IPHC-partnerschappen in het veld
De SMART beleidsdoelen zijn:
In partnerschap met gelijkgerichte organisaties en vanuit een intensieve betrokkenheid van lokale gemeenschappen investeren in de gezondheid van doelgroepen. Dit door gerichte interventies bij de beschikbaarheid, toegang en drempelverlaging tot medische zorgverlening waarbij per ultimo 2021:
De kerncijfers op het gebied van neonatale, zuigelingen en kindersterfte zijn verbeterd (baseline 		
2018);
De vaccinatiedekkingscijfers minimaal 95% bedragen;
Periodieke preventie interventies volledig zijn geïntegreerd in het IPHC-zorgmodel (planmatige
aanpak preventie is verbeterd en dat blijkt uit de evaluaties);
De zorgvraag en behoeften vanuit gemeenschappen vertaald zijn naar waar mogelijk aangepaste
dienstverlening.

5.2.2 Sturing op doelmatigheid en kwaliteit met aandacht voor
risicobeheersing

Centraal binnen dit thema is een verdere borging en upgrading van het MZ-IPHC zorgmodel door eenduidigheid in protocollen en processen en een periodieke ijking daarvan. Impulsen voor innovatie binnen en
met het zorgmodel zullen ook voortkomen uit de output van periodieke audits en surveys. Binnen dit thema
wordt gericht aandacht gegeven aan een optimalisatie van de interne en externe communicatie en de inventarisatie en het beheersen van operationele, financiële en veiligheidsrisico’s.
De aandachtsgebieden binnen dit thema zijn:
1.
Optimalisatie van proces- en organisatiestructuur; protocollen, proceshandboeken;
2.
Interne en externe communicatie (bonding en bridging); audits en metingen klanttevredenheid;
3.
Inventarisatie en beheersbaarheid van operationele, financiële en veiligheidsrisico’s;
4.
Kwaliteit in zorg en staat faciliteiten.
Beoogd wordt om in dit tweede thema de in gang gezette omslag van voornamelijk outputmeting naar meer
sturing op proces- en kwaliteitsbeheersing te versnellen met voldoende aandacht voor risicobeheer.
De doelstelling binnen dit thema:
Ultimo 2021 is de aanpak in MZ-werkgebieden verder gestandaardiseerd; beschikbare handboeken
beschrijven eenduidig de procedures, processen en protocollen. Met periodieke (minimaal jaarlijkse)
audits en een continue bewaking van de output van zorgprocessen is continu gewerkt aan verdere
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
Met een cliëntgerichte aanpak en beheersing van operationele, financiële en veiligheidsrisico’s wordt
de continuïteit bewaakt. Investeringen in een functionele en veilige werk- en woonomgeving voor
medewerkers, verbeterde privacy van cliënten en de verbeterde zichtbaarheid van MZ-klinieken voor
andere (potentiële) MZ-doelgroepen dragen direct en meetbaar bij aan een verbeterd imago van de
organisatie.
De MZ technische infrastructuur voldoet in alle gebieden aan de eisen voor (verantwoorde)
IPHC-dienstverlening.
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5.2.3 Deskundig en gemotiveerd Human Capital
In de beleidsperiode wordt ingezet op voltooiing van de transitie van personeelszaken naar een volwaardige
HRM-afdeling. Aspecten die hierbij nog aandacht vragen zijn o.a. aanpassing van het beloningsbeleid en
de ondersteuning aan het management bij uitvoering van (gedelegeerde) HR-taken. De beoogde output is
een continue beschikbaarheid en begeleiding van goed opgeleide, gedreven en gemotiveerde medewerkers
die hun verantwoordelijkheid kennen en deze nemen. Technische toerusting en verdere verbetering van de
vaardigheden voor optimaal gebruik van beschikbare ICT hulpmiddelen, ook in het veld, is gerealiseerd. De
aandachtsgebieden zijn:
1.
Versterking HR-functie; transitie van PZ naar HR;
2.
Benutting van de HR-tools; beloningsbeleid marktconform gemaakt;
3.
Vaardigheden van medewerkers bij de hantering van beschikbare ICT-tools.
De 2019-2021 doelstelling voor het thema “deskundig en gemotiveerd Human Capital” is:
Met actief HR-beleid is aangezet tot grotere medewerkerstevredenheid; intern communicatiebeleid stimuleert bottom-up input voor ruimer inzicht in de behoeften en uitdagingen van MZ-teams op het coördinatiecentrum en in het veld. Aan het eind van de beleidsperiode is op HR-gebied minimaal het volgende
gerealiseerd:
Het beloningssysteem is waar mogelijk marktconform met gelijkgerichte instellingen;
Minimaal 75% van alle polimedewerkers (< 58 jaar) in het veld beschikt over de vaardigheden en de
benodigde tools om met toepassing van ICT de kerntaken uit te voeren;
Voortgaande interventies op organisatiecultuur en bejegening stimuleren de motivatie en inzet van
medewerkers.
Met de activiteiten binnen dit thema wordt ook de al in gang gezette transitie van sterk taakgericht naar een
meer proces- en resultaatgerichte aansturing verder vormgegeven.

5.2.4 Financieel beheer en fondswerving

De focus ligt hier op financieel beheer conform de geldende richtlijnen van interne en externe belanghebbenden. Tegelijkertijd wordt ingezet op een analyse van alternatieve financieringsmodellen om de exploitatie
van de kernactiviteiten veilig te stellen, ook bij achterblijvende overheidssubsidie. In deze beleidsperiode
blijven donorscouting en projectfinanciering noodzakelijk voor de realisatie van groei en innovatie. Het
inrichten en versterken van het projectenbureau is om die reden een prioriteit. De continue bewaking van
bestedingen en afstemming van exploitatie uitgaven op inkomsten wordt voortgezet voor een maximale
benutting van de schaarse middelen.
De aandachtsgebieden binnen dit thema zijn:
1.
Financiële zorgmodellen; opties voor aanscherping van het verdienmodel en inkomstenverruiming
door continue oriëntatie op de externe omgeving;
2.
Groei inkomsten.
Het 2019-2021 doel binnen dit thema is:
Vanuit proactieve fondswerving en effectieve besteding van financiële middelen draagt de kernfunctie
Finance substantieel bij aan de realisatie van de kerndoelstellingen van MZ. Ultimo 2021 is minimaal het
volgende gerealiseerd:
Aanscherping van bestaande en oriëntatie op nieuw te ontwikkelen verdienmodellen voor het door
breken van de volledige afhankelijkheid van overheidsfinanciering bieden aanvulling op de
overheidssubsidie (inkomsten uit stages, apotheek e.a.);
Lobby voor een meer rechtvaardig verzekeringsstelsel heeft geresulteerd in minimaal 10 % meer 		
inkomsten van de verzekeringsmaatschappijen;
Het projectenbureau is formeel ingesteld en heeft door actieve fondsenwerving minimaal 30% meer
fondsen ingebracht dan de voorgaande beleidsperiode.
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Tanden poetsen voorlichting tijdens minibeurs

Voorlichting over gezonde leefstijl door de Gezondheidszorg Assistenten van polikliniek
Pokigron
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6.

Tabel thema’s, aandachtsgebieden en beleidsdoelen
Thema

1. IPHC en
zorgverbetering

Aandachtsgebieden

1.1 Moeder-en-kindzorg

1.2 Beschikbaarheid van
en toegang tot zorg

1.3 Gezondheidsbevordering

1.4 Chronisch zorgmodel
MZ
1.5 IPHC-partnerschappen
in het veld

2.1 Kwaliteit interne
organisatie
2. Effectiviteit in
IPHC-zorgaanbod;
kwaliteit en com- 2.2 Risicobeheer
municatie interne
organisatie

2.3 Communicatie

2.4 Kwaliteit van de
infrastructuur

SMART beleidsdoelen (goals)

1.1.1 De vaccinatiedekking van de kinderen van 0 –
5 jaar is minimaal 95%
Moeder-en-kindzorg is gestandaardiseerd en
1.1.2 kwalitatief verbeterd binnen het MZ-werkgebied: Alle poliklinieken passen het IMPAC- en
IMCI-protocol correct toe
90 % van de schoolkinderen in het basisonder1.1.3 wijs is volgens het schoolgezondheidsprogramma protocol gescreend in het MZ-verzorgingsgebied
1.2.1 Het MZ-basispakket en de informatie daarover
is vanuit alle poliklinieken aangeboden
Toegankelijkheid van de zorg voor
1.2.2 adolescenten: het MZ-basispakket is afgestemd
op adolescenten van de doelgroep met behulp
van IMAN-richtlijnen
Een gedecentraliseerde aanpak van
1.3.1 gezondheidsbevordering levert input voor
maatwerk per regio door inzet van
GB-veldteams
Binnen elke regio is er (afhankelijk van de
1.3.2 baseline) een toename van minimaal 25% in de
populatie ouder dan 20 jaar die bekend is met
hun BMI, bloeddruk, bloedsuiker en HB.
Een MZ chronisch zorgmodel is ontwikkeld en
1.4.1 volledig geïmplementeerd in het
MZ-verzorgingsgebied
De resultaten van periodiek overleg met de
1.5.1 gemeenschap en het traditioneel gezag zijn per
regio vertaald in maatwerk
Handboeken proces, procedures en protocollen
2.1.1 zijn up to date en standaardisatie wordt
gewaarborgd
Kwaliteitscontroles binnen de
2.1.2 MZ-zorgverlening zijn via veld audits en cliënt
surveys uitgevoerd in het hele werkgebied
Maatregelen per risico categorie hebben de
2.2.1 kans op schade en ongewenste effecten als
gevolg van MZ-bedrijfsvoering waar mogelijk
beheersbaar gemaakt
Alle medewerkers zijn bekend met het
2.3.1 MZ-communicatiebeleid en de eigen rol
daarbinnen
2.3.2 Interne communicatie is verbeterd door gebruik
van MZ-communicatie instrumenten
2.4.1 De MZ-infrastructuur voldoet aan de gangbare
kwaliteitseisen
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Thema

Aandachtsgebieden

SMART beleidsdoelen (goals)
3.1.1

3.1

HR-aansturing
3.1.2

3. Deskundig en
gemotiveerd MZ
Human Capital

3.2

Kennis en vaardigheden

3.2.1

3.3.1
3.3

Motivatie, morals en attitude medewerkers
3.3.2

4. Effectief en
efficiënt financieel
beheer

4.1

4.1.1

Finance upgrade

4.1.2
4.2

Groei inkomsten

4.2.1
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De transitie van PZ naar HR heeft verdere
voortgang gehad met de focus op de meer
begeleidende activiteiten van HR
HR-instrumenten (o.a. functionerings-,
beoordelings- en beloningsbeleid) zijn
faciliterend aan de organisatiedoelstellingen; het beloningsbeleid is waar
mogelijk marktconform aangepast
Minimaal 75% van alle poli medewerkers
< 58 jaar beschikt over de vaardigheden
en tools om met inzet van o.a. ICT de
kerntaken uit te voeren
De commitment/toewijding van
medewerkers aan MZ is verbeterd door
interventies op de bedrijfscultuur en de
wijze van bejegening op de werkvloer
Kernwaarden van MZ komen tot uiting in
de performance van individuele
medewerkers
Alternatieve verdienmodellen zijn
geanalyseerd en waar haalbaar binnen
MZ geïntroduceerd
Projectmanagers geven up to date info
m.b.t. projecten aan Finance en hebben
volledig inzicht in de project
De afhankelijkheid van de overheidssubsidie is afgenomen; de inkomsten
uit dienstverlening aan anderen dan de
overheid zijn met minstens 30% gestegen
ten opzichte van 2018

Coördinatiecentrum:
Zonnebloemstraat 45-47
Postbus 4086
Telefoon: (597) 499466
Fax: (597) 432655
Email: info@medischezending.sr
Website: www.medischezending.sr
Paramaribo - Suriname

18

