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Groupcare ontwikkelt, bouwt, verhuurt en investeert in 

moderne gezondheidscentra. Daarmee biedt het 

zorgprofessionals zorgeloze huisvesting met gezamenlijke 

facilitaire zaken. Hierdoor zijn optimale interne 

samenwerkingen mogelijk en kunnen deelnemers het 

welzijn van patiënten te allen tijde voorop stellen. 

GROUPCARE

Inmiddels heeft Groupcare 
meer dan 20 jaar ervaring in 
het ontwikkelen van 
eerstelijns gezondheidscentra, 
woon- en zorgvoorzieningen 
in Zuid- en Midden-
Nederland. Daardoor is 
Groupcare voorloper in de 
realisatie van, en het 
beleggen in 
gezondheidscentra. 
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DE VISIE VAN GROUPCARE

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat 

zorgprofessionals hun dienstverlening efficiënter, leuker en professioneler 

willen gaan organiseren. 

In Nederland spelen de volgende belangrijke ontwikkelingen:

• Dubbele vergrijzing in de samenleving;

• Krappe zorgbudgetten;

• Parttime werken gewenst door voornamelijk nieuwe (vrouwelijke) huisartsen;

• Gebouwen, ICT, receptie en beveiliging worden steeds duurder;

• Banken willen slechts moeizaam investeren en vragen grote zekerheden; 

• Vraag om meer centraal georganiseerde eerstelijns zorg;

• Interdisciplinaire samenwerking tussen eerstelijns zorgprofessionals is  

    

• Verduurzaming van (zorg)vastgoed is steeds meer een prioriteit.

noodzakelijk;
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Waarom Groupcare?

“De mens in het 
gebouw staat altijd centraal”

• Alle expertise onder één dak: one-stop-shop;

• Kleine organisatie met korte communicatielijnen;

• Meer dan 20 jaar ervaring;

• Eigen financiering dus geen financiering door zorgverleners nodig;

• Onafhankelijk van banken waardoor doorlooptijden aanzienlijk verbeteren;

• Specialist in het ontwerpen en inrichten van efficiënte praktijkruimten;

• Spil in het geheel als het gaat om het werven van medegebruikers; 

• Bewezen ervaring in duurzaam bouwen;

• Zowel nieuwbouw als transformatie van bestaand vastgoed.

Werken vanuit een gezondheidscentrum brengt vele voordelen met zich mee: 

Prettig voor patiënten Schaalvoordelen Taakverdeling KennisuitwisselingContinuïteit van zorg  
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WERKWIJZE

PROCEDURE

Bij samenwerking is het van belang dat zorgvragen op de juiste tijd, plek en door 
de juiste zorgverleners worden beantwoord. Dat werkt het beste als zorg-
verleners elkaar kennen, weten wat ze van elkaar mogen verwachten én elkaar 
kunnen aanspreken op basis van vertrouwen. Dat werkt het beste als deze 
samenwerking vanuit één locatie komt: een gezondheidscentrum.

1.  Samenstellen van Programma van Eisen in samenspraak met de zorgverlener; 

2.  Begeleiding, advies en toezicht zonder adviseurskosten;

3.  Interne kennis van fiscaliteit, subsidie- en stimuleringsregelingen;

4.  Eigen financiering van het gezondheidscentrum;

5.  Na realisatie neemt Groupcare het gezondheidscentrum op in haar 

 beleggingsportefeuille.
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GEZONDHEIDSCENTRA (VOORBEELDEN)
Een greep uit de door Groupcare gerealiseerde gezondheidscentra. 
Meer projecten vindt u op www.groupcare.nl.

Aan de Primulastraat 2 in 
Brummen is vanaf 1 juni 2019 
het nieuwe gezondheids-  
centrum De Toren gevestigd 
in de voormalige Andreas- 
kerk. Het gezondheids-      
centrum beschikt over een 
gezamenlijke entree, 
personeelsruimten en 
wachtruimten op de begane 
grond en eerste verdieping. 

Gezondheidscentrum De Toren, Brummen
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“Wij helpen u graag met de realisatie van 
uw gezondheidscentrum. Een centrum 

passend bij uw visie op gezondheidszorg”
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Sinds 2015 is het   
gezondheidscentrum 
Koningshaven in het 
voormalige Fraterhuis 
gevestigd. Naast de 
eerstelijns zorgpraktijken 
is dit ook de thuisbasis van 
buurtcentrum Contourde 
Twern. Boven de Konings- 
haven zijn een 24-tal 
starterswoningen 

2
Gezondheidscentrum Koningshaven Tilburg 

gerealiseerd waardoor het geheel een hecht onderdeel van de wijk vormt. De 
combinatie van de karakteristieke eigenschappen van het oude pand en de 
slimme architectuur maken de Koningshaven een behaaglijke plek om patiënten 
te ontvangen en zorg te verlenen.
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In het gezondheidscentrum 
aan de Tinie de Munnikstraat 
in Drunen zijn sinds 2016 een 
flink aantal eerstelijns 
gezondheidspraktijken én een 
dependance van het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis gehuisvest. 
In het centrum is een knusse 
sfeer gecreëerd door het 
materiaalgebruik, de warme 
verlichting en de open 
inrichting.

3
Gezondheidscentrum Drunen
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Groupcare werkt o.a. 
samen met:



Boxtelseweg 26
5261 NE Vught
073-6848557

info@groupcare.nl
www.groupcare.nl


