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Groupcare realiseert optimale leefomgevingen voor 

ouderen waarin welzijn en kwalitatief goede zorg voorop 

staan. Daartoe ontwikkelt, bouwt, verhuurt en investeert 

Groupcare in moderne woonzorgvoorzieningen en biedt 

woonzorgondernemers zorgeloze huisvesting met 

ruimte voor kleinschalige (zorg)woningen.

GROUPCARE

Inmiddels heeft Groupcare 
meer dan 20 jaar ervaring in 
het ontwikkelen van woon-
zorgvoorzieningen in Zuid- en 
Midden-Nederland. Daardoor 
is Groupcare voorloper in 
het voortbrengen van- en het 
beleggen in 
woonzorgvoorzieningen. 
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DE VISIE VAN GROUPCARE
Door een slimme organisatie van aanbieders van woonzorgvoorzieningen 

speelt Groupcare in op de diverse maatschappelijke ontwikkelingen die in 

Nederland gaande zijn. Zoals bijvoorbeeld:

• Dubbele vergrijzing;

• Kleinschalig wonen (20 tot 40 bewoners) is steeds meer gewenst;

• Wonen met zorg op aanvraag;

• Wonen in een omgeving met huiselijke sfeer;

• Krappe zorgbudgetten;

• Verduurzaming van (zorg)vastgoed heeft steeds meer prioriteit;

• Technologische ontwikkelingen zorgen voor betere zorgmogelijkheden.
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Waarom Groupcare?

“De bewoner 
staat centraal 
in het ontwerp 
en de indeling 

van het 
gebouw’’

• 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;

• Als zorgverlener wordt u in staat gesteld te participeren in het vastgoed;

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

• Bewezen ervaring in duurzaam bouwen;

• Specialist in het ontwerpen en inrichten van efficiënte praktijkruimten;

• Zowel nieuwbouw als verbouw;

• Transformatie van bestaand (monumentaal) vastgoed.

Werken vanuit één gezondheidscentrum brengt vele voordelen met zich mee:

Goede toegankelijkheid 

van alle ruimten

Prettige werkruimten 

met praktische indeling

Ruimte en inrichting 

voor zorgaanbod

Veilige woonomgeving
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WERKWIJZE

PROCEDURE

Voor bewoners horen woonruimten aan te voelen als thuis. Voor zorgverleners is
het juist van belang dat zorgwoningen zo praktisch mogelijk zijn ingericht. Dat 
geldt voor alle aspecten van het gebouw en de directe omgeving. Het ontwerp 
van de woonruimten, verkeersruimten, medewerkersruimten, buitenruimte én 
alle (duurzame) installaties moeten daar in dienst van staan. Groupcare zorgt 
voor de perfecte balans.

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

2. Begeleiding, advies en toezicht zonder adviseurskosten;

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

4. Eigen financiering van de woonzorgvoorziening;

5. Na realisatie neemt Groupcare de woonzorgvoorziening op in haar 

beleggingsportefeuille.
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In de verschillende soorten woonzorgvoorzieningen zijn voor het welzijn van de 
bewoners en ten behoeve van de werkomgeving van zorgverleners de ruimten 
optimaal ingericht.

 Herontwikkeling van bestaand vastgoed tot woonzorgvoorziening;
 
 Duurzame nieuwbouw woonzorgvoorziening;

  Seniorenappartementen met zorg op aanvraag.

WOONZORGVOORZIENINGEN
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1

Aan de Smitsweg 4 in 
Dordrecht is de voormalige 
boerderij Rustenburg her-
ontwikkeld tot kleinschalige 
particuliere woonzorg-      
voorziening waar 18 ouderen 
met een zorgvraag wonen. De 
huiselijke sfeer, ruim 
opgezette kamers en 
bosrijke omgeving maken 
Buyten Haven een unieke en 
geborgen plek.

Buyten Haven, Dordrecht

Gerealiseerd project
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Aan de Oude Molenstraat 
15 in Oss is in april 2019 
het Zuidergebouw op-     
geleverd. Het gebouw dient 
als kleinschalige woon-
zorginstelling waar ouderen 
24-uurszorg krijgen. Over 
twee verdiepingen zijn 18 
appartementen verdeeld. 
Het pand is zeer duurzaam 
door het gebruik van 

Zuidergebouw Oss

hoogwaardige isolatie, zonnepanelen en decentrale verwarming. Met het A++ 
label is het pand uitermate toekomstbestendig.

2Gerealiseerd project
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Aan de Missiezusterslaan in 
Uden is in juni 2019 het 
Kloosterpark appartementen-
complex opgeleverd. 44 riante 
appartementen in de groene 
omgeving van het naastgele-
gen Retraitehuis. Bewoners 
kunnen zorg 
inkopen en van de faciliteiten 
gebruik maken. In de plint van 
het gebouw hebben 
verschillende zorgpartijen hun 
praktijk.

Kloosterpark, Uden
3Gerealiseerd project
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“Wij helpen u 
graag met de 
realisatie van 

uw woonzorgproject; 
van ontwerp tot 

oplevering’’
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Groupcare werkt o.a. 
samen met:



Boxtelseweg 26
5261 NE Vught
073-6848557

info@groupcare.nl
www.groupcare.nl


