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Overzicht Ketenpartners   

 

  

Naast huisartsen, kinderartsen, logopedisten en fysiotherapeuten andere specialisten werkt Akseso met een reeks 
ketenpartners. Hieronder volgt een overzicht op aflabetische volgorde.  

  

  

  

 Naam  Omschrijving  Contact  

Bureau Slachtofferhulp:  

RCN, afdeling Justitie & 

Veiligheid  

Bureau Slachtofferhulp helpt slachtoffers na een misdrijf, 

verkeersongeval, calamiteit of een vermissing. Zij bieden 

emotionele, praktische hulp en juridische ondersteuning.  

599 717 6181  

EOZ | Stichting  

Expertisecenter Onderwijs 

Zorg Bonaire  

De taak van het Expertisecenter Onderwijs en Zorg (EOZ) op 

Bonaire is het bieden van ondersteuning en begeleiding aan 

leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-emotionele- 

en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het 

onderwijs. Het gaat daarbij om het bieden van zorg in 

aanvulling op de zorg die al door school wordt geboden.  

599 717 4144  

FCB | Fundashon Cas 

Boneriano  

FCB is een sociaal-maatschappelijke dienstverlener in het 

ondersteunen van huisvesting. Het opstellen van een 

dienstverleningsplan samen met de cliënt en het 

ondersteunen, bemiddelen en behartigen van de belangen 

van de cliënt behoort tot het takenpakket.  

599 717 2650  

FKPD | Fundashon Kuido 

pa Personanan Desabilita  

FKPD is een zorgstichting voor cliënten met een 

verstandelijke beperking van verschillende leeftijden. Het 

huist een activiteitencentrum, gezinsvervangend tehuis 

(GVT) en organiseert dagbesteding.  

599 717 6210  

FORMA | Fundashon 

Formashon Pa Mayan  

FORMA is een opleidingscentrum voor volwasseneneducatie 

en onderwijs met als doel volwassenen een kans op 

educatie, vorming en of onderwijs te bieden, zodat zij een 

volwaardige plek kunnen innemen op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast het informeren en adviseren van organisaties, 

instellingen en overheden over de situatie van de 

doelgroepen.  

599 717 949  
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Fundashon Mariadal  

Fundashon Mariadal is een instelling voor de 

gezondheidszorg op Bonaire waaronder de volgende 

diensten vallen: het ziekenhuis “Hospitaal San Francisco”, 

het verpleeghuis “Kas di Kuido” en het (thuis)zorgcentrum 

“Sentro di Salú Convent”; tezamen genaamd “Sentro di 

Kuido Fundashon Mariadal”. Onder de “Sentro di Salú” is 

gebracht: wijkverpleging, open bejaarden werk, 

verloskundige- en kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en 

schoolgezondheidszorg.  

599 715 8900   

Halt: Voogdijraad  

Jongeren met grensoverschrijdend gedrag te ondersteunen 

met als doel herhaling en strafblad te voorkomen. Halt is 

een onderdeel van de Voogdijraad Caribisch Nederland. Zij 

werken hierbij nauw samen met het Korps Politie Caribisch 

Nederland (KPCN) en het Openbaar Ministerie (OM).  

599 715 8898  

Immigratie & 

Naturalisatie: RCN  

De Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland 

(IND-CN) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

vreemdelingenbeleid op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.  

599 715 8330  

Jeugdzorg: RCN-afdeling 

ZJCN  

Als een kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is het de 

taak van Jeugdzorg om te zorgen voor een veiligere situatie, 

zodat een kind zich goed kan blijven ontwikkelen. Dit doet 

Jeugdzorg bijvoorbeeld door het bieden van opvoedhulp, 

training en bemiddeling, pleegzorg en de opvang en 

begeleiding van kinderen in crisissituaties. Ook is Jeugdzorg 

verantwoordelijk voor de uitvoering van 

jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

Daarbij begeleidt Jeugdzorg kinderen die door de rechter 

onder toezicht werden gesteld en jongeren die een 

(taak)straf opgelegd kregen.  

599 715 8899  

Justitiële Inrichting  

Caribisch Nederland: 
RCNafdeling Justitie en  

Veiligheid  

De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) voert 
namens de Minister van Justitie en  
Veiligheid vrijheidsbenemende straffen en maatregelen uit 

die door een uitspraak van een rechter worden opgelegd.  

599 715 9000  

Korps Politie Caribisch  

Nederland: RCN-afdeling 

Justitie en Veiligheid  

Leefbare, veilige eilanden voor de mensen die er wonen, 

werken en als toerist verblijven. Waakzaam en dienstbaar 

staat het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) voor de 

waarden van onze rechtstaat.  

599 715 8000  

Als uw jaarinkomen minder is dan USD 12.570 kunt u een  

Kosteloze rechtskundige  

https://www.google.com/search?q=contact+fundashon+mariadal&rlz=1C1WNOO_enCW962BQ963&biw=1420&bih=647&sxsrf=APq-WBuleUGV3jT5Y__l2RS5OQf4u-J-vg%3A1650413575246&ei=B1BfYoPaDv6XwbkPz5qNqAY&ved=0ahUKEwjD-YnXraH3AhX-SzABHU9NA2UQ4dUDCA4&uact=5&oq=contact+fundashon+mariadal&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoFCAAQkQI6BAguEEM6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARCjAjoKCC4QxwEQ0QMQQzoFCC4QgAQ6CgguEMcBEK8BEEM6BQguEJECOgUIABDLAToKCAAQgAQQhwIQFDoHCAAQChDLAToKCAAQywEQRhD7AToICAAQFhAKEB46BQghEKABSgQIQRgASgQIRhgAUMwNWK0rYOAsaAFwAXgAgAGKA4gBvCqSAQgwLjkuMTQuMpgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=contact+fundashon+mariadal&rlz=1C1WNOO_enCW962BQ963&biw=1420&bih=647&sxsrf=APq-WBuleUGV3jT5Y__l2RS5OQf4u-J-vg%3A1650413575246&ei=B1BfYoPaDv6XwbkPz5qNqAY&ved=0ahUKEwjD-YnXraH3AhX-SzABHU9NA2UQ4dUDCA4&uact=5&oq=contact+fundashon+mariadal&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoFCAAQkQI6BAguEEM6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARCjAjoKCC4QxwEQ0QMQQzoFCC4QgAQ6CgguEMcBEK8BEEM6BQguEJECOgUIABDLAToKCAAQgAQQhwIQFDoHCAAQChDLAToKCAAQywEQRhD7AToICAAQFhAKEB46BQghEKABSgQIQRgASgQIRhgAUMwNWK0rYOAsaAFwAXgAgAGKA4gBvCqSAQgwLjkuMTQuMpgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz
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aanvraag indienen voor kosteloze rechtskundige bijstand. De bijstand: RCN-

afdeling  599 715 8333  
overheid zal in dat geval toetsen of u in aanmerking komt  

Justitie en Veiligheid voor kosteloze rechtskundige bijstand.  

 

Mental Health Caribbean  

Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke 

gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Op Bonaire heeft 

MCH een behandelcentrum voor de zorg aan kinderen en 

jeugdigen (genaamd Hi5). Het aanbod van Hi5 richt zich op 

kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische 

kwetsbaarheid en hun gezin/familie.  

599 717 0125   

Openbaar Ministerie: 
RCNafdeling Justitie en  

Veiligheid  

Het OM staat voor een rechtvaardige inzet van een 

ingrijpend overheidsinstrument. In Caribisch Nederland 

wordt dit uitgevoerd door het Openbaar Ministerie BES. Het 

OM BES focust zich vanzelfsprekend op het goed uitvoeren 

van de eigen taken, maakt zich sterk voor integrale aanpak 

van de veiligheid op de drie eilanden en professionaliseert 

voortdurend.  

599 717 8626  

PG | Afdeling Publieke 

Gezondheidszorg: OLB  

Het Openbaar Lichaam Bonaire is via haar afdeling Publieke 

Gezondheid verantwoordelijk voor het beschermen, 

bevorderen en bewaken van de volksgezondheid. De visie 

hierbij is dat kinderen gezond opgroeien en dat 

volwassenen gezond oud worden. De 

verantwoordelijkheden van de afdeling zijn wettelijk 

vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. De afdeling 

Publieke Gezondheid wordt momenteel verder versterkt tot 

GGD Bonaire.  

599 715 5324  

Plenchi di Trabou:  

Samenwerking OLB en 

SZW  

Plenchi di Trabou is een centraal punt waar werkzoekers en 

werkgevers terecht kunnen voor informatie en 

dienstverlening op het gebied van werk.   

 599 715 8346   

Medisch Tuchtcollege 

Caribisch Nederland  

Bij het Medisch Tuchtcollege Caribisch Nederland (MTCN) 

kunt u een klacht indienen over een arts, een tandarts, een 

apotheker of een verloskundige.  

medischtuchtcollege 

bes@minvws.nl  

Meldpunt 

Gezondheidszorg: RCN  

Bij dit meldpunt kunnen inwoners van de drie eilanden 

terecht met signalen over de kwaliteit van zorg en met 

vragen over de mogelijkheden voor afhandeling van klachten 

over de kwaliteit van zorg.   

599 715 8886  

https://www.google.com/search?q=copntact+mhc&rlz=1C1WNOO_enCW962BQ963&oq=copntact+mhc&aqs=chrome..69i57j0i13j0i22i30l6j0i10i22i30j0i22i30.219946j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=copntact+mhc&rlz=1C1WNOO_enCW962BQ963&oq=copntact+mhc&aqs=chrome..69i57j0i13j0i22i30l6j0i10i22i30j0i22i30.219946j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Justitie & Veiligheid: RCN  

Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en 
rechtvaardiger samenleving door mensen 
rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in 
hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms 
worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het 
ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen.  
Recht raakt mensen.  

911  

Reclassering CN: 

RCNafdeling Justitie 

en Veiligheid  

Stichting Reclassering Caribisch Nederland maakt zich hard 

voor het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag  
599 717 3288   

Refugio Tabitha: Stichting 

Krusada  

Vrouwenopvang (huiselijk geweld en crisis opvang) afdeling 

van Stichting Krusada.   
599 717 2233  

Rosa di Sharon | Kas pa 

Hoben ku Futuro  

De zorginstelling Rosa di Sharon te Bonaire biedt vanuit een 
christelijke levensovertuiging in een beschermende 
woonvoorziening, Kas pa Hoben ku Futuro (KHF), 24-uurs 
herstel-ondersteunende begeleiding aan kansarme meisjes 
met gedragsproblematiek, in de leeftijd van 14 tot 20 jaar.  
Daarnaast vindt pedagogische gezinsbegeleiding plaats.  

599 717 6858  

 

Schadefonds  

Geweldsmisdrijven: 
RCNafdeling Justitie 
en  

Veiligheid  

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige 

uitkering aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek 

letsel.  

599 7176181    

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid: RCN  

De unit keert namens het Ministerie sociale 

verzekeringen uit om bij te dragen aan 

bestaanszekerheid voor ouderen, ouders en mensen die 

tijdelijk door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap niet 

kunnen werken. Daarnaast is er de onderstandsuitkering 

om bij te dragen aan bestaanszekerheid voor inwoners 

die in een financiële noodsituatie verkeren. De unit SZW 

werkt aan een menswaardig bestaan voor iedereen in 

Caribisch Nederland.  

5997158888  

Stichting ADRA Bonaire  Het ADRA Foodpantry project is geïnspireerd door de  

Foodpantry projecten in de VS. De Ministry of 

Humanitairian Work van de Zevende Dags Adventisten 

biedt veel handvaten die goed van pas komen voor de 

Bonairiaanse bevolking: Niet alleen voedselpakketten 

worden samengesteld en uitgedeeld, ook worden er 

kooklessen, naailessen en budgettering cursussen 

gegeven  

599 9 685 5170  
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Stichting Krusada  Stichting Krusada bestaat vanaf 1999 op Bonaire en heeft 

haar kennis en ervaring opgebouwd rond de 

verslavingsproblematiek op dit eiland. Een plaats waar 

kwalitatief gewerkt wordt aan professionele begeleiding 

naar restauratie, preventie en ontwikkeling voor 

personen die een uitdaging ervaren om een connectie te 

maken met de gemeenschap en een plaats waar nieuwe 

kansen worden geboden in het leven. Al 20 jaar is 

stichting Krusada actief op Bonaire om individuen en 

families, persoonlijke sociale problematieken te 

overwinnen door op een goede manier terug te keren in 

de gemeenschap.  

599 717 2233  

Stichting Kuchara  Stichting staat voor het waarborgen van de rechten van 
het kind door het creëren van mogelijkheden voor  
toekomstperspectief door het aanbod van sociaal-

culturele- en educatieve activiteiten: scholing, vorming, 

talentenontplooiing en vrijetijdsbesteding.  

599 795 7577  

Stichting Project FORSA  Het orthopedagogisch centrum Stichting Project begeleidt 
jongeren met een hechtingsproblematiek of een  
hechtingsstoornis. Daaronder vallen ‘Kas di Karko’ en het 

Langverblijfhuis. Kas di Karko is de naam van een tehuis 

waar jongeren leven en wonen voor wie het niet mogelijk 

is om in een (pleeg)gezin te wonen.  

599 786 6816  

Voedselbank  De voedselbank is een organisatie van een groep 

vrijwilligers die zich bezig houdt met: Het inzamelen van 

kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om 

deze eveneens kosteloos uit te delen aan personen die 

onvoldoende middelen hebben om in hun 

levensonderhoud te voorzien.  

599 7858710  

Voogdijraad CN: 
RCNafdeling Justitie en  
Veiligheid  

De Voogdijraad CN wordt geraadpleegd of ingeschakeld 

als er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en 

opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar. De 

Voogdijraad CN kom op voor deze kinderen door hun 

(gezins-)situatie te onderzoeken en te adviseren over 

wat de beste oplossing is voor het kind. Bij alle 

werkzaamheden van de Voogdijraad CN staat het belang 

van het kind centraal.  

599 715 8898  
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Zorg: RCN-afdeling ZJCN  Voor alle inwoners van de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius 

en Saba (Caribisch Nederland) geldt sinds 1 januari 2011 

een verplichte ziektekostenverzekering. Deze uniforme 

verzekering brengt meer rechtsgelijkheid en voorkomt dat 

mensen onverzekerd blijven. De verzekering voorziet in 

geneeskundige zorg (‘cure’) en langdurige zorg (‘care’).   

599 715 8899  

Zorg en Jeugd Caribisch 

Nederland (ZJCN): RCN   

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) valt onder het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
De  
organisatie is ontstaan door samenvoeging van 

het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) en Jeugdzorg 

en Gezinsvoogdij (JGCN).  

599 715 8899  

ZW Groep | Zorg en 

Welzijn Groep   

Voorheen Fundashon Kuido pa Bista i Oido (FKBO) verzorgt 

Maatschappelijke Ondersteuning (MBO) op Bonaire in de 

vorm van maaltijdvoorzieningen, woningaanpassingen, 

transport en algemene dagelijkse levensverrichtingen.  

599 717 5765  

Sentro Akseso Boneiru  Sentro Akseso staat voor sociaal-maatschappelijke 

dienstverlening. Het is een voorportaal en biedt een 

stevige basisvoorziening aan inwoners in de leeftijd van 0 

tot en met 99 jaar. Akseso heeft samenwerking met 

ketenpartners en overheden. Akseso biedt dienstverlening 

aan inwoners op het gebied van; armoedebestrijding, 

maatschappelijke ondersteuning (kwetsbare groepen), 

schuldhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, sociale 

participatie (in de wijk) en eerstelijns jeugd- en 

gezinswerk. Ieder kan er terecht voor informatie, advies en 

hulp op alle leefgebieden. 

5999 717 7300 

BYOF  

Bonaire Youth Outreach is een organisatie die jongeren de 

mogelijkheid biedt om zich te vormen en ontwikkelen tot 

toekomstige leiders. 

De activiteiten richten zich op: 

- spirituele groei 

- sociale ontwikkeling 

- kennis verbrede 

- gezonde en fysieke groei 

5999 788 1012 

Jeugdwerk Jong Bonaire  

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire is een naschoolse 

jeugdontwikkelingscentrum gericht op jongeren in het 

voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar en 

heeft als doel de jeugd van Bonaire, ongeacht ras, 

godsdienst, nationaliteit, huidskleur of sociaal financiële 

positie te helpen zich te ontwikkelen tot voorbeeldige 

5999 717-4303 
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volwassenen. Jong Bonaire geeft de jongeren de ruimte 

om zich te ontplooien en de juiste gereedschappen om 

hun vaardigheden en talenten te ontdekken en te 

ontwikkelen. 

  

  

  


