
 

 

ANBI-status 

Stichting Zorggroep Florence is een ANBI. Dit betekent dat het doel en de feitelijke 

werkzaamheden van Stichting Zorggroep Florence voor 90 procent of meer een algemeen belang 

dienen. Onderstaande gegevens zijn beschreven conform het standaardformulier publicatieplicht 

zorginstellingen van de Belastingdienst.  

 

Algemene gegevens instelling/contactgegevens 

 Naam: Stichting Zorggroep Florence 

 Kamer van Koophandel: 41149534 

 Adres: Laan van Vredenoord 1-7, 2289 DA in Rijswijk 

 Telefoonnummer: 070 – 754 44 05 

 E-mailadres: bestuursbureau@florence.nl 

 Website: www.florence.nl 

 RSIN: 813880555 

 Aantal medewerkers: 3.300 betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het 

boekjaar 

 

Statutair bestuur van de instelling 

Het bestuur van de Stichting Zorggroep Florence bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur: 

Ellen Maat (voorzitter) en Martijn Verbeek (lid). De raad van bestuur legt verantwoording af aan de 

raad van toezicht. 

 

Statutaire doelstelling  

 De stichting heeft tot doel het (doen) verlenen van goede zorg en behandeling aan en/of 

verschaffen van gelegenheid tot zorg; 

 en het voeren van het bestuur en beheer over rechtspersonen die werkzaam zijn op het terrein 

van zorg, wonen en welzijn; 

 op een zodanige wijze dat een integraal aanbod ontstaat van producten en diensten en voorts 

al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect. Alles in 

de ruimste zin van het woord. 

 

Hoofdlijnen beleidsplan  

 Florence biedt zorg en advies, thuis en binnen de expertise- en woonzorglocaties. Dat doen wij 

vanuit een missie en visie. Twintigduizend inwoners van de regio Haaglanden rekenen iedere 

dag op de zorgprofessionals van Florence. Onze 3.300 medewerkers en ruim 1.300 vrijwilligers 

helpen al deze mensen zoveel mogelijk het leven te blijven leiden dat hun lief is. Juist als hun 

gezondheid hen in de steek laat. 

 De zorg die door Florence wordt geleverd wordt voornamelijk bekostigd vanuit de Wlz en de 

Zvw. 

 De strategische koers van Stichting Zorggroep Florence is ons kompas dat richting geeft aan de 

keuze die we moeten maken in de snel opvolgende veranderingen binnen en buiten Florence. 

 Beleidsplan: http://strategische-koers.florence.nl/emag/cover/  

 

Beloningsbeleid  

 Het personeel ontvangt een beloning volgens de geldende cao voor de VVT.  

 De bezoldiging van leden van de Raad van Bestuur vindt plaats conform de geldende 

bepalingen uit de Wet normering topinkomens (Wnt). 
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Activiteitenverslag   

Wij verwijzen naar het Jaarbeeld 2021 van Stichting Zorggroep Florence: 

https://publicatie1.florence.nl/florence-jaarbeeld-2021v3/ 

 

Balans 

 

 

Bron: Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen – Belastingdienst 

 

 

  



 

Staat van baten en lasten 

 

 

Url van de jaarrekening: 

https://digimv8.desan.nl/archive/search/results?year=2021&town=&organization=florence 

 Bron: Belastingdienst – Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen 

 


