30 mei 2016, Groningen
Verklaring bij Jaardocumenten 2015 van Molendrift door Raad van Toezicht.
Het was een spannend en turbulent jaar voor Molendrift. De transitie van de jeugd GGZ naar de
gemeenten toe is een feit geworden.
De organisatie werd geconfronteerd met een fragmentatie van het opdrachtgeverschap en
toenemende overhead. Een gevolg hiervan is dat het sturen op contractplafonds afbreuk doet aan
het wachtlijstbeleid waarbij instroom plaatsvindt op basis van de combinatie van wachttijd en
urgente. Daarnaast moest Molendrift het aantal fte in administratieve zaken uitbreiden terwijl het
aantal niet-productieve uren van de behandelingen afnam.
In goede onderling afstemming tussen RvB en de werknemers is het al in 2014 ingezette
krimpscenario verder doorgevoerd in 2015. Dit heeft geleid tot een afname van het
personeelsbestand. In 2014 beschikte Molendrift over gemiddeld 57,7 fte en in 2015 was dit
gemiddeld 47,2 fte. Dit geeft aan dat Molendrift ook met minder inzet nog steeds geweldig goed
presteert in alle opzichten.
De raad van toezicht is gedurende het jaar goed op de hoogte gehouden van de gaande
ontwikkelingen en risico ‘s.
Het strategisch beleid van Molendrift blijft gelijk voorgaande jaren hetzelfde. Het streven en
behouden van topkwaliteit in de zorg staat voorop. Een goede werkomgeving en een efficiënte
bedrijfsvoering dragen hieraan bij.
De Raad van Toezicht van Molendrift BV is van oordeel dat de jaarrekening 2015 voldoende inzicht
geeft in de financiële situatie van de organisatie. Gesteld kan worden dat op dit moment de
belangrijkste financiële risico ’s zijn afgewend. Daarnaast zijn de reserves op peil. Dit betekent dat
ook voor 2016 het scenario “vertrouwend en ondernemend” gehandhaafd kan blijven. Uiteraard
blijft monitoring op eventuele bedrijfsrisico ’s noodzakelijk.
De Raad van Toezicht heeft op basis van de presentatie en bespreking van de financiële
verslaglegging over 2015 haar akkoord gegeven en spreekt haar grote waardering uit aan alle
medewerkers van Molendrift BV die in deze tijd ondanks alles er in blijven slagen topkwaliteit in de
zorg te blijven leveren.
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