
Molendrift, concrete hulp in de eigen situatie: 

Wij bieden hulp bij problemen met betrekking tot gedrag, opvoeding, 

leren, werk en omgangsproblemen in de ruimste zin van het woord. 

De hulp die we bieden is in beginsel kortdurend, efficiënt en gericht 

op snel resultaat. 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 in de behandeling, gericht op 

zelfstandig functioneren van de cliënt. Molendrift heeft veel tevreden 

cliënten. Cliënten geven ons gemiddeld een 8,7 en meer dan 97% 

van hen zou ons aanbevelen. 

De uitgangspunten: 

Via een pilot hebben we beeldzorg onderzocht op basis van 

onderstaande uitgangspunten. Door het positieve resultaat in de 

praktijk gaan we Mobiléa Beeldzorg nu organisatiebreed 

invoeren. Het zwaartepunt ligt daarbij op:  

1. Cliëntenzorg; frequenter contact en minder reistijd.

2. Meekijken in de thuissituatie en online adviseren van ouders. 

3. Van afstand begeleiden van exposure oefeningen.

4. Overleg tussen medewerkers vanuit verschillende vestigingen. 

Opschaling Beeldzorg ambulante GGZ 

De meerwaarde van Beeldzorg binnen de ambulante GGZ voor jeugd en gezin. 

Innovatie en koppeling met ons ECD: 

Molendrift is altijd op zoek naar manieren waarop de hulp beter, 

klantvriendelijker en effectiever kan worden georganiseerd. We 

werken daarom samen met universiteiten, kennisinstellingen en 

innovatieve ICT bedrijven zoals AKSI, Nedap, Samen1Plan en 

Mobiléa Beeldzorg. Soms is het handig om hun producten te 

verbinden. Dit om onnodige administratieve lasten te voorkomen. 

De koppeling van Mobiléa Beeldzorg met het ECD van Nedap is 

voor ons bijvoorbeeld essentieel. 

Beeldzorg als ondersteuning in het zorgproces: 

Het wordt steeds duidelijker dat het voor veel doelgroepen belangrijk 

is dat de hulpverlening in de ggz laagdrempeliger wordt aangeboden. 

In de eigen omgeving van de cliënt en zonder telkens te moeten 

reizen. Ook is het soms zinvol om met een grotere regelmaat en 

op ad hoc basis kort contact te hebben. Even meekijken in de 

thuissituatie geeft vaak een beter beeld van de context. Beeldzorg 

creëert deze nieuwe mogelijkheden. Hierdoor kunnen we de zorg 

cliëntvriendelijker, effectiever en efficiënter vormgeven.
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Molendrift wil graag dat iedereen die hulp nodig heeft, de juiste hulp krijgt. Samen kijken we of u bij 
Molendrift op het juiste adres bent. Zo niet, dan zoeken we met u naar een andere oplossing.

Mobiléa ondersteunt
de ambulante GGZ: 

Mobiléa faciliteert ons onder andere in de volgende casussen:
Mee kunnen kijken bij specifieke opvoedsituaties in de thuissituatie, ten 
behoeve van een beter begrip van de context van de problematiek. 

Mee kunnen kijken en ‘live’ kunnen adviseren aan bijvoorbeeld ouders of 
leerkrachten, bijvoorbeeld via ‘oortjes’.

Mee kunnen kijken en begeleiden van cliënten zoals bij exposure 
oefeningen.

Frequent contact kunnen hebben met cliënten die bijvoorbeeld vanwege 
angst niet goed bij ons durven te komen.

Voor de cliënten waar behandelaren qua reisafstand en daarmee tevens
een langere reisduur moeilijk frequent mee kunnen afspreken.

Voor hoogfrequente contacten met jongvolwasssenen in 
complexe multiprobleem situaties. 

Voor tussentijds telefonisch contact met dyslexie cliënten om hun 
oefeningen te bespreken. Dit scheelt hen reizen en tijd en daardoor 
schoolverzuim.

Behaalde voordelen met Mobiléa:
Minder reistijd: de cliënt hoeft minder vaak naar een instelling en de 
behandelaar hoeft minder vaak op huisbezoek. Dit levert veel tijdswinst 
op voor de behandelaar en bespaart het gemis aan schooltijd of werktijd 
bij de cliënt.

Effectievere en efficiëntere behandeltrajecten via slimme combinaties van 
face to face contacten en tussentijdse Beeldzorg contacten.

Efficiëntere inrichting van de interne werkbegeleiding en van coaching 
van hulpverleners in andere organisaties. Bijvoorbeeld via supervisie.

Effectievere vormgeving van observaties thuis, op school of op het werk. 
Minder inbreuk op de situatie en daardoor beter inzicht in hoe het er 
‘normaal aan toe gaat’.

Doelgerichter ook in vragen en directe respons. Geen social talk en 
sneller verdiepend.

Mogelijkheden om ‘No Show’ te voorkomen. 

Met 70 behandelend hulpverleners en 
het ondersteunend personeel helpen we 
jaarlijks ruim 2500 cliënten.  
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Molendrift: vernieuwing in de hulpverlening: 

“Molendrift ziet haar cliënten als eerste en belangrijkste partner. Ieder 

behandelcontact moet ‘raak’ zijn en als zinvol worden ervaren. Een 

behandeling bij Molendrift kent geen vooraf vastgesteld tijdpad, maar 

stopt zodra de doelen zijn gehaald en kan in overleg worden bijgesteld 

als de situatie daarom vraagt. Wij zoeken altijd naar de meest 

effectieve oplossing, ook tijdens een behandeltraject. Veilig kunnen 

werken is eveneens essentieel. Daarom hebben we qua Beeldzorg 

gekozen voor Mobiléa. Het product is gebruiksvriendelijk, voldoet aan 

de veiligheidseisen en het bedrijf denkt innovatief met ons mee.”

Maarten Wetterauw

Directeur algemene zaken Molendrift

Specialisten in JeugdGGZ

Partner in beeldzorg


