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ANBI  
Careyn is een ANBI-instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een 
instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen 
nut. Een ANBI-instelling dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, die hieronder terug 
te vinden zijn voor Careyn. 
 
Statutaire doelstelling stichting Careyn 
 

 
 
 
Hoofdlijnen Meerjarenbeleid Careyn 
 
Careyn. Samen nabij.     
Careyn biedt zorg en ondersteuning in een viertal districten, te weten district Zuid-
Hollandse eilanden, district Delft Westland Oostland - Nieuwe Waterweg Noord,  
district Utrecht West en district Utrecht Stad. Dit totale werkgebied strekt zich uit van de 
Utrechtse Heuvelrug tot aan Zeeland. Het kernwerkgebied (VVT) beslaat ca. 28 
gemeenten.  
 
Careyn levert naast intramurale verpleging en verzorging (Wlz) onder andere 
eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg, thuiszorg, wonen met zorg wijkverpleging, 
medisch specialistische verpleging thuis-, nacht- en waakzorg, thuisbegeleiding en 
dagbesteding. De focus van Careyn ligt op verpleegzorg, thuis en in onze huizen, 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi
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voornamelijk gericht op ouderen en kwetsbaren.  
 
Visie op zorg 
Onze missie en visie vormen belangrijke bouwstenen voor de ontwikkeling van onze 
organisatie.  
 
Visie 
“Wij willen samen met anderen bijdragen aan een inclusieve, solidaire en duurzame 
samenleving, door verbindingen te leggen en ondersteuning te bieden, voor iedereen die 
op enig moment in het leven — tijdelijk — een verminderd vermogen ervaart om ‘een 
thuis’ te creëren.”  
 
Samen is ons antwoord op de groeiende, meer complexe zorgvraag en het maatwerk dat 
we willen leveren. Niet alleen, maar samen met elkaar, met verwanten, met collega’s, 
met andere mensen in de omgeving en met andere organisaties, binnen en buiten de zorg. 
Die gezamenlijkheid, die verbindingen bieden heel veel kansen en kracht.  
In die samenwerking willen we bijdragen, willen we van dienst zijn. We willen ervoor 
zorgen dat mensen zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen; dat mensen zich 
inclusief kunnen voelen. Ertoe doen, meedoen, van waarde kunnen zijn en blijven. In en 
behorend bij de samenleving.  
We laten ons leiden door de vraag: ‘wat doet er voor u (nog) echt toe?!’. We hebben altijd 
oog voor de mens ‘erachter’ en dragen bij aan het realiseren van verlangens en 
behoeften, thuis, samen met naasten en dierbaren.  
En dat willen we voor elkaar krijgen in een solidaire samenleving; jong voor oud, sterk 
voor zwak, krachtig voor kwetsbaar. Natuurlijk realiseren we ons dat we zuinig willen zijn 
op samenleving en mens. Dat alles wat we doen duurzaam zal zijn. We willen verspilling 
en onnodig werk voorkomen, aanpakken wat beter kan, ervoor zorgen dat we de wereld 
goed doorgeven.  
 
Dat alles doen we, met elkaar, voor kwetsbare mensen. Mensen die — al dan niet tijdelijk 
— het vermogen niet hebben helemaal voor zichzelf te kunnen zorgen. Wij zetten ons in 
om eraan bij te dragen dat deze mensen dat zoveel mogelijk wel zelf kunnen. In een 
omgeving die veilig en vertrouwd is, die voelt als ‘een thuis’.  
Thuis is voor iedereen anders en is ook niet altijd hetzelfde. Het is een gevoel dat los 
staat van een fysieke ruimte: het gaat om een veerkrachtig en betekenisvol leven, met 
eigen regie en zo zelfstandig en onafhankelijk als mogelijk. Dát willen wij bevorderen. 
 
Missie 
“In 2025 zijn wij één van de meest gewaardeerde partners in het optimaliseren van de 
ervaren kwaliteit van leven van ieder mens; altijd in nabijheid en zo veel mogelijk op de 
wijze én de plek die de mens zelf verkiest.” 
 
Met een bevlogen, gemotiveerd en betrokken team leveren we topkwaliteit en dagen we 
iedereen uit bij te dragen aan excellente zorg. In 2025 spreken wij niet meer over 
‘cliënten’, wij zien hen als de ‘hele mens’ en omarmen het gedachtegoed van positieve 
gezondheid. Wij hebben dat volledig geïntegreerd in ons denken en doen. 
Wij streven naar een optimale ervaren kwaliteit van leven. Dat betekent een aanpak op 
maat. Ieder mens is anders, heeft andere en wisselende verlangens.  We inspireren elkaar 
en anderen om hier grenzen te verleggen.  
 
Wij zijn een voorbeeld voor anderen, binnen en buiten ons eigen domein. 
We willen hoog scoren in de beleving van mensen: we worden gewaardeerd omdat we 
betrouwbaar, plezierig, professioneel en goed zijn. Voor onszelf en voor onze toekomstige 
collega’s zijn wij een aantrekkelijke werkgever. Mensen waarderen de ruimte en 
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mogelijkheden die ze bij ons krijgen voor groei en ontwikkeling. Mensen waarderen ook 
onze maatschappelijke bijdrage, gebaseerd op aansprekende idealen. 
 
De missie en visie van Careyn zijn belangrijke bouwstenen voor de meerjarige 
ontwikkeling van onze organisatie. Onze kernwaarden stimuleren de strategische 
ontwikkeling : 
 
1. Nabij  
Wij zijn altijd “in de buurt”, letterlijk en figuurlijk. Want we zijn betrokken, attent, we 
hebben aandacht voor de mens. En we zijn open en transparant, toegankelijk en 
bereikbaar. Van mens tot mens, elke dag. 
 
2. Nieuwsgierig  
We willen altijd meer weten, verder kijken dan onze neus lang is. Met een open geest. 
Vanuit belangstelling voor elkaar en voor cliënten en hun omgeving. Elk mens centraal. 
Oprecht, nieuwsgierig. Leergierig ook, omdat we aldus het beste kunnen bijdragen aan de 
samenleving. 
 
3. Geborgen  
We weten hoe belangrijk veiligheid en vertrouwen zijn. Dat willen we bieden. Wij creëren 
een omgeving waar cliënten en collega’s zich veilig en op hun gemak voelen. Vertrouwd. 
Daarbij past rust, ruimte en duidelijkheid. Oprechte aandacht ook. Op die manier kan ons 
vakmanschap zich verder ontwikkelen. 
 
4. Bewust  
We willen van betekenis zijn. Denken daar over na en hechten grote waarde aan zingeving 
en zelfvertrouwen. Daarom vinden we eigenwaarde en trots heel belangrijk en willen we 
elkaar daarin ondersteunen en waarderen. Alleen op die wijze kunnen we geven en van 
optimale waarde zijn voor onze omgeving, ook voor cliënten, verwanten en andere 
betrokkenen.  
 
Doelstellingen: 

1. Duurzaam verbeteren en borgen van kwaliteit van zorg 
2. Tevreden cliënten 
3. Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers 
4. Financieel gezond  
5. Innovatie en inzet van technologie 

  
 
Financiën: 
De activiteiten van Careyn worden gefinancierd uit diverse bronnen. Hieronder wordt dit 
nader gespecificeerd: 
Wet Langdurige Zorg (WLZ) 
Zorgverzekeringswet (ZvW) 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
Overige zorgprestaties  
Subsidies 
Overige bedrijfsopbrengsten (wo huurinkomsten) 
 
In het jaarverslag van Careyn is terug te vinden om welke bedragen het gaat. De hoogte 
van de bedragen worden jaarlijks vastgesteld. 
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In overleg met Zorgkantoren worden afspraken gemaakt over de intramurale Zorg (WlZ ) 
die Careyn verstrekt in haar verpleeghuizen. Met de Zorgverzekeraars (ZvW) maakt Careyn 
afspraken over de thuiszorg (verpleging en verzorging) die Careyn verleent aan 
zorgvragers. Careyn heeft afspraken met diverse Gemeenten voor het verlenen van 
hulpvragen in het kader van de WMO. Daarnaast worden uit het publieke domein en van 
private partijen subsidies en betalingen ontvangen voor de diverse zorgwerkzaamheden 
die Careyn verleent en zijn er inkomsten uit verhuur aan andere zorgaanbieders en 
dienstverleners die binnen een Careyn locatie gevestigd zijn. 
 
Beheer: 
De financiële middelen van stichting Careyn worden beheerd onder verantwoordelijkheid 
van de Raad van Bestuur. Bij de ING Bank heeft de stichting betaalrekeningen en een 
spaarrekening. De spaarrente wordt toegevoegd aan de algemene financiële middelen. De 
liquide middelen worden volledig ingezet in de zorg overeenkomstig de statutaire 
doelstelling van zorginstelling Careyn. Met het geld van de stichting worden geen 
beleggingen of speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd. 
 
Organisatiestructuur van de stichting 
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van stichting Careyn, hetgeen onder meer 
inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de 
stichting, de strategie en het (meerjaren)beleid, de daaruit voortvloeiende 
resultaatontwikkeling en het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. De Raad 
van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 
 
De Raad van Bestuur van Careyn bestaat per 1 januari 2021 uit: 
-    M.W. Meerdink  (voorzitter) 
-    R.A.M. Thijs 
 
 
Beloningsbeleid 
Voor de informatie over de bezoldiging van onze bestuurders verwijzen we naar de 
geconsolideerde jaarrekening van Careyn. 
 
 
Verslag van Activiteiten 
 Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen we naar het jaarverslag van Careyn. 
 
 
Financiële Verantwoording 
Voor de financiële verantwoording van de ANBI-stichting verwijzen we naar de 
geconsolideerde jaarrekening van Careyn. 
 

Opbrengsten vanuit: 2021

Wet Langdurige zorg (WlZ) € 209.545.326

Zorgverzekeringswet (ZvW) € 105.348.977

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) € 4.229.118

Overige zorgprestaties € 21.721.826

Subsidies € 12.604.671

Overige bedrijfsopbrengsten € 7.518.092

Totale opbrengsten € 360.968.010
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Postadres 
Stichting Careyn 
Postbus 900 
3100 AX Schiedam 
 
RSIN 
Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer: 815209800 
 
 
 


