Molendrift
Een veelzijdige
hulpverleningsinstelling

Over deze folder
In deze algemene, inleidende folder kunt u lezen wat
Molendrift is en wat wij doen. Denkt u na het lezen
van deze introductie dat onze aanpak goed bij u past
en wilt u graag meer weten? Lees dan ook onze uitgebreide folders per werkterrein:
1 Hulp bij leer- en/of gedragsproblemen, waaronder
ook problemen op het werk vallen
2 Hulp bij leer- en/of gedragsproblemen, geschreven
voor kinderen in het basisonderwijs
3 Hulp bij leer- en/of gedragsproblemen, geschreven
voor kinderen in het voortgezet onderwijs
4 Hulp bij dyslexie
5 Begeleiding van cliënten met een verstandelijke
beperking, geschreven voor ouders, begeleiders
en andere mensen in de omgeving van de cliënt
6 Begeleiding van cliënten met een verstandelijke
beperking, geschreven voor de cliënt zelf

Wat doet Molendrift?
Molendrift is een hulpverleningsinstelling op de terreinen gedragsproblemen, omgangsproblemen en leerproblemen in de ruimste
zin van het woord. Een combinatie van deze moeilijkheden kan ook
voorkomen, want de verschillende terreinen zijn niet altijd van elkaar
te scheiden.
Het kan gaan om een relatief klein, ‘technisch’ probleem op het
gebied van leren of om relatief milde vormen van ongewenst gedrag
of moeilijkheden in de omgang met anderen. Maar we houden ons
ook bezig met zwaardere problemen, die grote gevolgen hebben
voor de client en de directe omgeving. Hierbij wordt bijvoorbeeld
gedacht aan agressief gedrag, een uitzichtloze levensituatie als
gevolg van problemen op verschillende levensgebieden, gedragsproblemen in school of een grote uitval van schoolse vaardigheden.
Op het gebied van de zware ingewikkelde problematiek heeft
Molendrift veel expertise opgebouwd. Dankzij onze resultaten in dit
specialisme weten steeds meer clienten ons te vinden.
Molendrift richt zich op kinderen en pubers, maar ook op jongvolwassenen en ouders met problemen in het persoonlijk functioneren,
zoals bijvoorbeeld angst en sociale problemen samenhangend
met aanlegfactoren als AD(H)D en aan autisme verwante contactstoornissen. Deze factoren kunnen leiden tot problemen in opleiding,
werk, sociaal functioneren of het functioneren als opvoeder.
Bij Molendrift werken een psychiater, klinisch psychologen,
gezondheidszorg psychologen, cognitief gedragstherapeuten, EMDR
specialisten, orthopedagoog generalisten, psychologen en orthopedagogen. Een aantal van onze medewerkers heeft een achtergrond als logopedist of remedial teacher. We doen onderzoek en
we bieden hulp waarbij we uitgaan van uw vragen. In het onderzoek
richten we ons op de vragen waardoor het probleem veroorzaakt

wordt en op welke manier het probleem verminderd dan wel weg
genomen kan worden. Op basis daarvan starten we het hulptraject
De hulp die we bieden is meestal kortdurend, efﬁciënt en gericht
op snel gesultaat. We doen dat in overleg met de cliënt, meestal
in hulptrajecten met een frequentie van eenmaal per week of eenmaal per twee weken. Het gaat ons altijd om het vergroten van het
inzicht in eigen handelen en het verbeteren van concrete vaardigheden in de praktijk. We stellen haalbare doelen, waarbij het zo
zelfstandig mogelijk functioneren van de cliënt het gehele proces
centraal staat.

Wat maakt Molendrift zo bijzonder?
Om het belangrijkste maar meteen te noemen: u kunt bij ons resultaatgerichte hulp verwachten. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend,
maar bij Molendrift onderscheiden we ons door onze praktische
aanpak. We denken niet in ‘hokjes’. Dit houdt in dat we ervan
uitgaan dat ieder individu anders is. Ook elk probleem is uniek en
dient daarom niet op een standaardmanier aangepakt te worden.
We gaan altijd uit van concrete situaties. Hoe kunnen we helpen en
hoe hebt u daar in de praktijk wat aan? We signaleren samen met u
wat er niet goed gaat en hoe we dat kunnen verbeteren.
Een voorbeeld:
De problemen van een kind zijn: spellingproblemen, erg
agressief tegen zijn broertje zijn, moeilijk vriendjes maken en
gepest worden. Voor ons is dan niet het belangrijkste welke
diagnose hierbij past (bijvoorbeeld dyslexie, autisme, ADHD of
PDD-NOS), maar vooral de vraag op welke manier de praktische
gevolgen het beste opgelost kunnen worden.
Kortom, u mag van ons een deskundige begeleiding verwachten die
persoonlijk en op maat gemaakt is: een begeleiding die echt helpt.

Past Molendrift bij mij en
pas ik bij Molendrift?
Dat kunnen we alleen bepalen als we elkaar wat beter leren kennen.
Omdat het misschien wel de allerbelangrijkste vraag is bij uw keuze
van een hulpverleningsinstelling, besteden we daar veel aandacht
aan. We geven u graag eerst uitgebreid informatie aan de telefoon
zodat we samen kunnen bepalen of Molendrift voor u het juiste
adres is.

Wordt de hulp vergoed?
Er zijn verschillende vormen om onze hulp te bekostigen, zoals de
ziektekostenverzekering (eerstelijns GGZ, tweedelijns GGZ, dyslexievergoedingsregeling) en het Persoons Gebonden Budget (PGB).
Indien er geen vergoeding mogelijk is kunt u de hulp zelf betalen.
De vergoedingsregelingen zijn ingewikkeld, per persoon verschillend
en aan veranderingen onderhevig. Graag informeren wij u over de
mogelijkheden in uw situatie.

Een omvangrijke instelling
Molendrift is in 1988 opgericht en heeft vestigingen in Groningen,
Heerenveen, Veendam en Uithuizermeeden. Met ruim 50 medewerkers helpen we jaarlijks meer dan 1500 clienten. Kwaliteit in
hulpverlening staat bij ons voorop en daarom werken we nauw
samen met universiteiten en ketenpartners.
We hebben een klachtencommissie en een actieve clientenraad.
De clienttevredenheid wordt jaarlijks onderzocht en is hoog.

Bereikbaarheid
Onze hoofdvestiging is in Groningen en is gemakkelijk met de auto
en met het openbaar vervoer te bereiken. Vanaf het Centraal Station
is het slechts twee minuten lopen. Ook de vestigingen in Heerenveen, Veendam en Uithuizermeeden zijn uitstekend per openbaar
vervoer te bereiken.

Molendrift
Ubbo Emmiussingel 110
9711 bk Groningen

nevenvestigingen

Ketelstraat 22
9641 me Veendam

telefoon

(050) 318 51 42
bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur
email

info@molendrift.nl
web

www.molendrift.nl

Hoofdstraat 176
9982 ak Uithuizermeeden
Gemeenteplein 35
8442 mb Heerenveen

