
ZORGT U VOOR HEN? DAN ZORGEN WIJ VOOR U.

Tijden veranderen. De maat-
schappij verandert. En dus 
veranderen wij. 
De zorgbranche vraagt om 
vernieuwing. En die gaan wij 
samen brengen. 
Hoe? Met MEER4ZORG, 
een integrale manier om  
u volledig te onzorgen.

MEER4ZORG combineert:

VASTGOED •	
FINANCIËN•	
ZORGWET- EN REGELGEVING•	
CONTRACTEN•	
FACILITAIRE DIENSTVERLENING•	
GEMAKSDIENSTEN•	
BEHEERZAKEN•	

MEER4ZORG
Persoonlijke aandacht. 
Professionaliteit. En vooruitzien. 
Daar draait het nu om in  
de wereld van de zorg. 

Zorgorganisaties moeten zich 
helemaal kunnen richten 
op de cliënt en de hiervoor 
benodigde organisatie. Met 
onze aanpak en diensten 
maken we dit mogelijk.

In MEER4ZORG werken we als 
vakspecialisten samen, met  
als doel klanten het beste te 
bieden en volledig te ontzorgen.

Dit doen we door mee te 
denken over de grenzen van 

de vastgoed-, financiële en juri-
dische kolom heen.

MEER BIEDEN
We ontwikkelen met en voor 
zorgorganisaties concepten voor 
wonen, leven en zorg. Wij zijn er 
om zorgorganisaties volledig te 
inspireren, te begeleiden en te 
ondersteunen. 
Wij ontzorgen hen op het gebied 
van de benodigde faciliteiten, 
waaronder vastgoed.
 
MEER DOEN
Om zorgorganisaties te kunnen 
laten doen waar zij goed in zijn,  
bundelen wij onze expertise en 
zetten die integraal in.



MEER4ZORG

DAAROM
KIEZEN 
VOOR 
MEER4ZORG
Zorgorganisaties profiteren bij 
ons van conceptontwikkeling, 
advisering en diensten, waar-
bij - naast het ontzorgen van 
de organisatie - gastvrijheid 
en de zorg voor de cliënt 
centraal staan. 

Dankzij onze integrale werk-
wijze, waarbij het gaat om 
het samenspel tussen de zorg-
organisatie en ons, kunnen 
zorgorganisaties bij ons  
rekenen op een optimale 
dienstverlening, inclusief 
vastgoed, voorzieningen en 
services. 

Wij leveren strategisch 
advies, mede aan de hand 
van specifieke zorg- en  
rekenmodellen. De klant krijgt 
daarbij volledig inzicht in de 
kengetallen van de totale 
facilitaire dienstverlening.

Figuur: integrale aanpak MEER4ZORG

“Het gaat om het samenspel tussen de zorgpartij 
 en ons, zodat de cliënt de beste zorg ontvangt”



MEER4ZORG
VOORDEEL: MEER4ZORG staat 
voor ketenbeheersing waarbij 
multidisciplinaire professionals  
integraal werken aan TOTAL 
COST OF OWNERSHIP, elkaar 
versterken en daadkrachtig 
opereren.

VOORDEEL: MEER4ZORG 
kan te nemen beslissingen 
volledig onderbouwen door
alle relevante aspecten, 
zowel financieel als juridisch, 
volledig inzichtelijk te maken.

VOORDEEL: De sterke  
strategische visievorming 
van MEER4ZORG wordt op 
basis van ondernemerschap 
en creativiteit omgezet naar 
cliëntgerichte, concrete en 
haalbare business cases.

VOORDEEL: De integrale  
werkwijze van MEER4ZORG 
biedt maatwerkoplossingen 
en wordt afgestemd op de 
specifieke vraag van de 
klant.

PILOTPROJECT ‘HUIS IN DE WIJK’
Een concreet voorbeeld van onze visie is het zogeheten 
Huis in de Wijk. Het concept is een verpleeg-/verzorgingshuis 
met een combinatie van geïndiceerde bedden en daar-
naast vrije huur-appartementen in combinatie met (PGB) 
verzorging en flexibele hoogwaardige service-arrangement-
en. En dat midden in de gemeenschap. Een Huis in de Wijk 
vormt de centrale spil in de borging van sociale cohesie en 
veiligheid voor zijn omgeving. Een grandcafé  en ook  
diverse (betaalde) welzijnsactiviteiten, handyman services en 
zaken als linnenvoorziening behoren tot dit concept.  
                 
WILT U MET ONS DE DIALOOG HIEROVER? BEL 010 414 86 67 

“MEER4ZORG: Alle partijen zijn spelers 
die bekend zijn in en met de sector”



MEER4ZORG

Uitwerking woonzorgconcept voor leeg-• 
staand vastgoed en nieuwbouw.

Optimalisatie en flexibilisering van facilitaire • 
kosten op basis van dynamische modellen 
met een optimale mix van samenwerking, 
outsourcing en slimmer zelf organiseren.

Combinatie van diensten op het gebied • 
van domotica, energie, onderhoud,  
facilitair, beheer en meer.

Optimalisering van bestaande zorglocatie, • 
zowel ten aanzien van het gebruik van het 
gebouw als de voorzieningen.

Gastvrijheid-concepten en service-arrange-• 
menten, zowel intramuraal als wijkgericht.

Ontwikkelen van tussenvorm vrijwilligerswerk • 
en professionele dienstverlening in de eigen 
wijk.

Inzet van multiservice medewerkers (functie-• 
differentiatie van zorgondersteunende taken).

Inventarisatie van de juridische aspecten en • 
bijzonderheden van vastgoedportefeuille: 
contracten / bestemmingsplan / vergunningen. 
Evt. uit te breiden naar scan van arbeids-
contracten en dergelijke.

Juridische inbedding en monitoring bij (her-)• 
ontwikkeling van zorglocatie ten aanzien 
van de fiscaal-juridische aspecten en zorg-
wet- en regelgeving.

VAN VISIE NAAR CONCRETE DIENSTEN
Eerst bepalen we voor en met een zorgpartij, op basis van onze integrale analyse, de  
strategische visie. Vervolgens gaan we voor deze klant aan de slag met de ontwikkeling van 
business cases en / of de inzet van diensten om de visie te realiseren. Denkt u daarbij aan:



MEER4ZORG

Park concepts

Park concepts is gericht 
op het ontwikkelen en het 
beheer van integrale en 
duurzame voorzieningen, 
services en dienstverlening 
op zorglocaties, bedrijven-
terreinen en werklocaties.  

Het aanbod richt zich zowel 
op de gebruiker, het gebouw 
als de buitenruimte. Met als 
doel: een eindgebruiker die 
zich thuis voelt, in een pret-
tige, doordachte omgeving. 
Met de voorzieningen en 
gemaksdiensten waar hij of 
zij behoefte aan heeft.

www.parkconcepts.com
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PT Finance

PT Finance is een expert op 
het gebied van financiën 
en interim-management 
voor de zorg. Daarbij maken 
we zaken niet moeilijker 
dan ze zijn, we staan met 
beide benen op de grond. 

Onze professionals 
werken hands-on, maken 
handig(er) gebruik van 
bestaande informatie-
systemen en zorgen voor 
managementinformatie 
die eenvoudig van opzet is 
én altijd maatwerk.

www.ptfinance.nl

Boekel De Nerée

Uw zorgvastgoed is essen-
tieel om hoogwaardige 
zorg te kunnen leveren. Als 
één van de grootste vast-
goedkantoren in Nederland 
hebben wij een schat aan 
kennis en ervaring in huis op 
het gebied van realisatie en 
renovatie van zorgvastgoed. 
Onze Real Estate experts 
staan cliënten bij met op 
maat gemaakte oplossingen 
en innovatieve juridische 
constructies voor het  
investeren in, ontwikkelen, 
financieren en beheren van 
vastgoed.

www.boekel.com/zorg  

MEER4ZORG is een samenwerking tussen vier partners. Lees hier meer over de expertise en 
specialismen, waarmee wij gezamenlijk zorgorganisaties ontzorgen.
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CONTACT // INFORMATIE

www.meer4zorg.nl
       @meer4zorg

Contactpersoon:
Mark Logtenberg
010 414 86 67
       @Logtenberg
       marklogtenberg

MEER4ZORG
Onze aanpak om  

zorgorganisaties

volledig te ontzorgen.

www.meer4zorg.nl

HD | Advies, ontwikkeling 
en realisatie

HD staat voor de totaal-
aanpak van woon-, 
werk- en zorgvastgoed. 
Bouwadvies, engineering, 
ontwikkeling, ontwerp en 
projectmanagement: het 
HD team heeft alles in huis.

Wij denken ‘out of the box’ 
en combineren dat met 
onze uitgebreide kennis en 
ervaring in de vastgoed- 
en bouwketen. Onze effec-
tieve alles-in-één-aanpak 
leidt tot kostenbeheersing 
en minimalisatie van risico’s. 

www.overhd.nl


