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Op 10 oktober 2013 heeft het 25 jarige Jubileumcongres plaatsgevonden. Het thema was: “Samen in
zorg een kwestie van doen”. We kunnen terugkijken op een zeer succesvol congres in alle opzichten.
Het uitgegeven jubileum boek is daarbij een waardevolle herinnering.
De Raad van Toezicht van Molendrift BV is van oordeel dat de jaarrekening 2013 goed inzicht geeft in
de financiële situatie van de organisatie. Dit ondanks de ingewikkelde regelgeving t.a.v. de waarde
bepaling van de onderhanden zijnde DBC’s, dat maakt dat de waarde van een deel van de omzet
lastig te bepalen is. De omzet is in 2013 nagenoeg gelijk aan 2012.
Het aantal fte’s is gestegen( 4 ) in vergelijking met het voorgaande jaar. Vooral de transitie van de
jeugd GGZ naar de gemeenten toe en het verlaten van het representatiemodel door de
zorgverzekeraars ( i.p.v. contracten af te sluiten met de grootste, representerende verzekeraar, moet
dat nu met de afzonderlijke verzekeraars) heeft gemaakt dat extra arbeidskracht nodig was. Door de
extra inzet heeft Molendrift haar positie als volwaardige gesprekspartner bij de gemeenten in de
noordelijke provincies en zo ook bij beleidsmakers en wethouders behouden.
Voor de toekomst zijn er nog steeds veel externe beleidsmatige onzekerheden. De transitie van de
jeugdzorg, de garantie van de zorg continuïteit, de concurrentie en onzekerheden over de
dyslexievergoedingen zijn nog altijd zaken die niet geregeld zijn.
Zo is bijvoorbeeld nog onduidelijk of en in welke mate Molendrift zal worden gecontracteerd door de
gemeenten en in welke mate de bezuigingsdoelen van de gemeenten Molendrift zullen treffen. Ook
hoe geldstromen tussen gemeenten en verzekeraars gaan lopen is ook nog niet bekend. Het is
denkbaar dat verzekeraars de verstrekte voorschotten zullen terugvragen hetgeen invloed zal
hebben op de liquiditeitspositie.
Gezien de solide reserve positie is het netto resultaat van € - 0,2 miljoen in 2013 goed op te vangen
zonder dat dit verder consequenties heeft voor de bedrijfsvoering en of hulpverlening.
Het is belangrijk dat Molendrift probeert zo lang mogelijk alles waar zij nu voor staat tracht in stand
te houden, weliswaar met gepaste zuinigheid, met als uitgangspunt dat de kwaliteit die Molendrift
altijd heeft kunnen bieden naar de cliënt gewaarborgd blijft.
Ondanks dit alles is de Raad van Toezicht van mening dat Molendrift aan zichzelf verplicht zo lang
mogelijk op zelfde wijze te blijven opereren zoals ze dat nu toe gedaan heeft. De salarissen zijn
bevroren en de uitgaven worden kritisch bewaakt, maar de huidige organisatiestructuur blijft
voorlopig gelijk. Op deze wijze blijft Molendrift staan voor de dezelfde kwaliteit in bedrijfsvoering en
hulpverlening. De Raad van Toezicht spreekt zich uit voor het scenario “vertrouwend en
ondernemend”.

Hoe de toekomst er uit ziet is onzeker. Of Molendrift in staat zal blijken om op eenzelfde wijze, alleen
en of in samenwerking met andere collega organisaties, de hulp te blijven verlenen moet eind 2014
blijken.
De Raad van Toezicht heeft haar vertrouwen uitgesproken dat de directie in afstemming met de
organisatie hier weloverwogen en zorgvuldig mee om zal gaan. Voor het geval dat toch besloten
moet worden tot inkrimping personeel en of sluiting vestigingen is in 2013 als voorzorgsmaatregel
een voorziening van € 62.500 gecreëerd. Is het gezien de ontwikkelingen nodig, dan zal de Raad van
Toezicht in het najaar 2014 extra bijeenkomen.
De Raad van Toezicht heeft op basis van de presentatie en bespreking van de financiële
verslaglegging over 2013 en de gegeven toelichting hierop haar akkoord gegeven en spreekt haar
waardering uit aan alle medewerkers van Molendrift BV.
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