Verklaring Raad van Toezicht bij de jaardocumenten 2021
In lijn met de voorgaande jaren toonde Molendrift in 2021 geleidelijke en zelfstandige groei. De
jaarrekening toont opnieuw een stijgende omzet en een goed resultaat. De liquiditeit en de
solvabiliteit van de organisatie zijn prima. Molendrift neemt een solide positie in de sector in.
Vernieuwend denken en samen maatschappelijk ondernemen staan centraal bij de organisatie
en alle medewerkers. De kwaliteit van dienstverlening van Molendrift wordt breed gewaardeerd
en geprezen.
De investeringen van Molendrift waren in 2021 gericht op het borgen en continueren van de
hoge kwaliteit van de dienstverlening en de doorontwikkeling van de zorg. In dit verband
kunnen worden genoemd: de inzet voor de Beweging van Nul en voor de landelijke
hervormingsagenda voor de jeugdhulp, maar ook de lokale inspanningen voor @ease
Groningen, Jongeren aan Zet, het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland, het Expertteam
en ‘de Schoolpoli’ én de bijdragen aan de regiovisies en inkoopmodellen voor Groningen en
Friesland. Meerdere investeringen in het zorglandschap hadden het karakter van donaties
gedaan vanuit het oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid.
Een belangrijke ontwikkeling voor 2022 is de overgang van de bekostiging van de volwassen
GGZ van de DBC-systematiek naar het Zorgprestatiemodel. Dit zal Molendrift financieel
raken vanwege haar 1client1behandelaar aanpak en 1gezin1plan werkwijze. Deze vragen
respectievelijk relatief veel MDO-tijd en tijd voor zorgcoördinatie. Beide worden binnen het
ZPM-model niet vergoed. Molendrift koos ervoor hierin geen inhoudelijke concessies te
doen. De aanpak die door Molendrift op dit terrein wordt gevolgd is besproken met de Raad
van Toezicht en biedt de Raad van Toezicht op dit moment voldoende vertrouwen.
De Raad van Toezicht is van oordeel dat de jaarrekening 2021 goed inzicht geeft in de
financiële situatie van de organisatie en heeft op basis van de presentatie en bespreking
hiervan haar akkoord gegeven. De Raad van Toezicht spreekt haar grote waardering uit aan
alle medewerkers van Molendrift die er ook in 2021 weer in geslaagd zijn topkwaliteit in de
zorg te blijven leveren.
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