Verklaring Raad van Toezicht Molendrift.
De aangekondigde bezuinigingen ten gevolge van de transitie van de jeugd GGZ naar de gemeenten
toe heeft - zoals was te verwachten - zijn impact op de organisatie en bedrijfsvoering gehad. Veel
extra tijd is noodgedwongen gaan zitten in overleg met de diverse betrokken instanties. Daarnaast
was er lange tijd onzekerheid over hoe nu uiteindelijk de geldstromen tussen gemeenten en
verzekeraars zouden gaan lopen.
De organisatie is altijd blijven geloven dat de kwaliteit in de hulpverlening voorop dient blijven te
staan. Dit is Molendrift ook steeds blijven uitdragen.
In goede onderling afstemming tussen RvB en de werknemers is eind 2014 een krimpscenario
ingezet. Helaas bleek het onvermijdelijk afscheid te moeten nemen van een aantal medewerkers. Dit
door ontslag en/of het niet verlengen van een tijdelijk contract. Verder zijn de salarissen bevroren
en een aantal werknemers zal daarbij in het komende jaar onbetaald verlof opnemen. Deze
bezuinigingen hebben gemaakt dat de organisatie financieel gezond is gebleven. De Raad van
Toezicht is steeds goed en tijdig over de te nemen stappen in dit bovenstaande proces geïnformeerd.
Echter om in de toekomst nieuwe cliënten te laten instromen zonder dat er sprake zal zijn van lange
wachttijden blijft een behoorlijke uitdaging. Met minder mensen moet meer werk verzet worden.
Het is belangrijk dat Molendrift probeert zo lang mogelijk alles waar zij nu voor staat in stand tracht
te houden, weliswaar met gepaste zuinigheid, maar met als uitgangspunt dat de kwaliteit die
Molendrift altijd heeft kunnen bieden naar de cliënt toe gewaarborgd blijft.
De Raad van Toezicht van Molendrift BV is van oordeel dat de jaarrekening 2014 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 2015 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 2014 haar akkoord gegeven en spreekt haar grote waardering uit aan alle
medewerkers van Molendrift BV in deze turbulente tijd.
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