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MARCO VAN DEN BURG
Voorzitter Raad van Toezicht

Sinds januari 2019 ben ik betrokken bij de Raad van Toezicht en per juni 2020 als voorzitter. In deze periode heb ik inmiddels
veel werknemers en andere betrokkenen bij het HOH persoonlijk mogen ontmoeten en kennismaken. In deze, maar uiteraard
ook zeker de periode hiervoor, is er ontzettend veel gebeurd met het HOH, FSLMA en de Bloedbank. Ik wil hierbij mijn dank
en bewondering uitspreken voor al het personeel van en betrokkenen bij het HOH, FSLMA en de Bloedbank. Ik vind het
bewonderenswaardig hoe ongelooflijk veerkrachtig iedereen met volle inzet de uitdagingen die er zijn aangaan. Daar ben
ik ontzettend trots op! De afgelopen periode heeft ook de Raad van Bestuur veranderingen ondergaan en vormen de
heer Croeze en de heer Vroegop het nieuwe bestuur. Ook wil ik mijn dankwoord aan hen geven. Zij hebben in zeer korte
tijd veel uitdagingen gekend en zijn deze met 110% inzet aangegaan. De rol van de Raad van Toezicht is het toezicht houden
op het beleid en de algemene gang van zaken binnen HOH, FSLMA en de Bloedbank, daarbij mede fungerend als
sparringpartner voor de Raad van Bestuur. Onze doelstelling is het leveren van kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte
en geïntegreerde medisch-specialistische zorg. Dit kunnen wij alleen tezamen, daarbij hebben we elkaar allemaal nodig.
Samen kunnen we ervoor blijven zorgen dat het HOH tot een van de beste ziekenhuizen in de regio behoort. Hier geloof ik
in en in mijn visie is dat alleen te bereiken als we allen -van zorg tot en met bedrijfsvoering en ondersteuning- samenwerken.

GINO GOELOE

Vice voorzitter Raad van Toezicht
Ik ben Gino Goeloe. Ik werk al 19 jaar bij de stichting Wit Gele Kruis en ben daar directeur. Ik heb 10 jaar op de Paaz-Afdeling
gewerkt als teamleider. Verder ben ik sinds 2017 vice voorzitter Raad van Toezicht van de SKOA.
Mijn ervaring is in de zorg. Ik wil een positieve bijdragen leveren aan de verdere professionalisering en verbetering van de
organisatie en de zorg. Waarin het primaire proces van de patiëntenzorg centraal staat.

ANNE WITSENBURG
Lid Raad van Toezicht

Mijn naam is Anne Witsenburg en ik werk als directeur bij Stichting Monumentenfonds Aruba. Ik ben afgestudeerd als
bouwkundige met als afstudeerrichting bouwmanagement en vastgoedbeheer. Daarna heb ik Bestuurskunde gestudeerd
met als specialisatie verandermanagement.
Ik denk dat ik het Hospital, het laboratorium en de bloedbank verder kan helpen in hun ontwikkeling door gebruik te maken
van deze expertise, gecombineerd met mijn ervaring in zorgvastgoed en als bestuurder en toezichthouder. Dat houdt in
dat ik hoop op korte termijn de Raad van Bestuur met advies, een kritische blik en creatieve ideeën kan bijstaan bij de
verdere ontwikkeling van het vastgoed als faciliteit en de afstemming daarvan op de bedrijfsvoering. Op de lange(re)
termijn hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de strategische ontwikkeling van deze organisaties, zodat ze mee kunnen
groeien met de ontwikkeling van Aruba als geheel.

FRANK HO-KANG-YOU
Lid Raad van Toezicht

Frank Ho-Kang-You is 35 jaar werkzaam geweest als gynaecoloog op Aruba. Hierdoor heeft hij veel ervaring opgedaan in
de ins en outs van de gezondheidszorg en ziekenhuis op Aruba. Met deze ervaring wil hij een positieve bijdrage leveren aan
de verdere uitbouw van het ziekenhuis. In de Raad van Toezicht zal hij met name input geven over medische aspecten.

ARLENE ELLIS-SCHIPPER
Lid Raad van Toezicht

Mijn naam is Arlene Ellis-Schipper, ik ben partner in het advocatenkantoor Tundruk Advocaten. Naast mijn advocaten
praktijk verricht ik ook consultancy werkzaamheden voor overheidsdiensten en ministeries, waaronder het ministerie van
Volksgezondheid. Verder ben ik commissaris van de CMB bank en het Captive Insurance Bedrijf MRI.
De naam voor mijn advocatenkantoor Tundruk is niet zomaar gekozen, het is de boeddhistische term voor het regelmatig
monitoren van de staat waarin men zich bevind. Doel is dat bij het houden van de vinger aan de pols en betrokkenheid
vaak minder ingrijpende maatregelen nodig zijn om koers te houden. Dit is de wijze waarop ik taken en uitdagingen aanpak.
Sinds februari 2020 ben ik toegetreden als lid van de Raad van Toezicht. De organisatie heeft turbulente tijden achter
de rug en bevindt zich, gelijk velen organisaties in deze crisis, nog altijd in een uitdagende periode. Tijdens de crisis heb
ik echter mogen zien dat de organisatie door open communicatie, saamhorigheid en solidariteit werkelijk bergen kan verplaatsen.
Mijn doelen voor het ziekenhuis, laboratorium en bloedbank zijn helder: Een organisatie die de patiënt centraal stelt,
ambitieus en vooruitstrevend is, kwaliteit borgt en waar de specialisten en medewerkers met inzet, passie en plezier werken.
Ik ben ervan overtuigd dat er thans wordt gebouwd aan een sterkere, stabiele en modernere organisatie waar zowel
het personeel als de patiënten weer trots op kunnen zijn en vertrouwen in hebben.

