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Joost zorgt is uit nood geboren. Joost Nauta, die in een 

rolstoel zit en lichamelijk gehandicapt is, was ontevreden 

over de thuiszorg die hij zelf kreeg. Nauta is tot maat-

schappelijk werker opgeleid, maar heeft dat nooit in de 

praktijk  gebracht. Tijdens zijn studie kwam hij erachter 

dat aan de zorg die hij kreeg vaak nogal wat mankeerde.  

‘Als student heb je een afwijkende levensstijl en dus ande-

re zorgvragen op andere tijdstippen dan een gemiddelde 

persoon.’  Verder waren er de bekende problemen: ‘Ik 

kreeg telkens weer nieuwe mensen over de vloer die ik 

moest uitleggen hoe het moest.’ Met de komst van de pgb 

leek daar verandering in te komen. Dat gaf namelijk de 

mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. Nauta: ‘Maar ik 

vond het ook een drama: al die papieren! Ik ben helemaal 

niet iemand die houdt van administratie. De vrijheid van 

het pgb beviel me echter wel.’

Zijn persoonlijke ervaringen en het feit dat hij voor ande-

ren en voor zichzelf de zorg heeft geregeld voor een reis in 

2000 heeft tot de oprichting van thuiszorgonderneming 

Joost zorgt geleid. ‘Ik kende iemand die het mogelijk 

maakte om chronisch zieke mensen en mensen met een li-

chamelijke handicap op vakantie te laten gaan. Hij had 

niemand om de zorg te regelen voor vakantiegangers die 

naar Curaçao wilden en vroeg of ik dat wilde organiseren. 

‘Dat heb ik  gedaan. Het had geen bedrijfsmatig karakter, 

maar ik kreeg het wel voor elkaar. Dezelfde man  heeft mij 

toen ook geholpen om hetzelfde – geschikte thuiszorg re-

gelen voor mensen die het nodig hebben - in Nederland te 

gaan doen. Ik ben in Utrecht met Joost zorgt begonnen. 

Thuiszorg op maat 
voor specifieke  
groepen

Mijn idee was om mensen de vrijheid te geven van het pgb, 

maar het  gemak van zorg in natura. Mensen kunnen bij 

ons zelf  kiezen wie de zorg verleent. Er moet een goede 

match zijn tussen zorgverleners en zorgvrager. En we ne-

men onze klanten zo veel mogelijk papierwerk uit handen.’

Zorg op maat
Vanaf 2002 is Joost zorgt een zelfstandige thuiszorgorga-

nisatie met als werkgebied Utrecht en omstreken. Maar 

Nauta wilde meer; hij wilde de formule van Joost zorgt 

 uitbreiden naar andere regio’s. Dat heeft hij gedaan door 

middel van het opzetten van een franchise-organisatie. In 

Zaanstad en Hoogezand-Sappemeer zitten nu twee fran-

chisenemers. En binnenkort zullen Zuid- Limburg en  

Almere volgen. In Rotterdam is Nauta in  gesprek met een 

mogelijke franchisenemer. De taakver deling tussen 

franchise                   nemer en het hoofdkantoor (Joost zorgt Neder-

land) is helder: de franchisenemer is de frontoffice, waar 

de zorg wordt verleend door ZZP-ers, en het hoofdkantoor 

is de backoffice. Daar vindt de contractering met zorgver-

zekeraars  en zorgverleners plaats en daar vindt ook de 

facturatie plaats. Op het hoofdkantoor wordt verder de 

strategie en productontwikkeling bepaald, net als de com-

municatielijnen en de marketingactiviteiten.’

Joost zorgt werkt met ZZP-ers, door de organisatie ZOZ-ers 

of Zelfstandige Ondernemende Zorgverleners genoemd.  

Nauta geeft aan dat Joost zorgt met overtuiging hiervoor 

heeft gekozen. ‘Wij doen dit omdat we bepaalde zorg, bij-

voorbeeld 24-uurszorg en nachtzorg, willen kunnen leve-

ren. Met medewerkers in vaste dienst kun je dat niet. Dat 

is onbetaalbaar. ‘ 

Joost zorgt heeft bepaalde kernwaarden. ‘Wij dragen onze 

kernwaarden, die voortkomen uit onze visie op thuiszorg, 

over aan onze medewerkers. Daarin zijn we niet uniek. Het 

verschil met andere thuiszorgorganisaties die ook deze 

Joost zorgt is een opmerkelijke thuiszorgonderneming, opgericht door een even opmerkelijke zorgondernemer. Joost 

Nauta, lichamelijk gehandicapt en in een rolstoel, startte deze onderneming uit onvrede over de thuiszorg die hij zelf 

als student ontving. Joost zorgt staat voor persoonlijke zorg  door vaste zorgverleners op momenten die de klant wil.

Joost zorgt blijft trouw 
aan zichzelf
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Joost Nauta: ‘We moeten flexibel blijven in onze oplossingsgerichtheid, maar vasthoudend zijn als het gaat om onze normen en waarden’

Bordercross Academy

De Bordercross Academy is bedoeld voor jongeren 
met een chronische ziekte of beperking. De Academy 
wil deze jongeren, door middel van een mentaal trai-
ningsprogramma en duikexcursies op Curaçao, voor-
bereiden op hun (toekomstige) deelname aan de 
maatschappij. De Bordercross Academy ziet beperkin-
gen als uitdagingen en vergelijkt het hebben van een 
ziekte of een beperking met topsport. Voor informatie: 
www.bordercross.nl. Andere websites:  
www.developmind.nl en www.josephcares.com.

kernwaarden hebben, is dat wij niet alleen zeggen wat we 

doen, maar dat we ook doen wat we zeggen. Wij geven de 

klant een garantie op een team vaste zorgverleners die 

passen bij de klant en die zorg verlenen op tijden die de 

klant wil. Het betekent ook dat wij eigenlijk heel weinig 

routes doen. Onze zorgverleners zijn er om tijd te steken in 

het verlenen van zorg niet om rond te rijden. Wij zijn er 

voor de langere zorgmomenten. 

‘Om de kernwaarden levend te houden heeft Joost zorgt op 

een klein kaartje - formaat visitekaartje - de kernwaarden 

opgenomen: op de ene kant staan de waarden die Joost 

zorgt uitdraagt naar de zorgvrager (zie kader ‘Kernwaar-

den Joost zorgt’); aan de andere kant staan de waarden 

waar de zorgverlener zich aan dient te houden. Zo kunnen  

zorgvrager en zorgverlener elkaar scherp houden.

Joost zorgt zegt dus zorg op maat te leveren. Waarom doen 

anderen dat niet? Volgens Nauta is de belangrijkste troef 

van Joost zorgt de “persoonlijke betrokkenheid” van de 

zorgverleners.  ‘Wij selecteren de ZOZ-ers daarop. En ja, 

soms gaat dat ook wel eens fout en moeten we afscheid 

nemen van mensen.’ Volgens Nauta staat of valt het  con-

cept van Joost zorgt verder met goede franchisenemers, 

kleine zorgondernemers die ergens in Nederland met een 

eigen team van ZOZ-ers thuiszorg verlenen. 

Franchisenemers
De franchisenemers zijn cruciaal. Maar hoe borg je dat ze 

hun werk in de geest van Joost zorgt doen? Nauta: ‘Erg be-

langrijk is dat ik een goed contact onderhoud met de  

franchisenemers en dat ik voortdurend de vinger aan de 

pols houd’, aldus Nauta. ‘Bovendien hebben we allerlei 

voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat een 

franchisenemer een eigen richting opgaat.  Al staan we in 

de beginfase van het franchiseconcept en valt er nog wel 

wat te verbeteren.’

Het begint volgens Nauta al aan de poort. Niet iedereen 

kan zo maar franchisenemer worden. Als iemand geschikt 

lijkt - meestal zijn het beginnende ondernemers met een 

zorgachtergrond en de goede drive, maar met weinig erva-

ring in  ondernemen - moet hij eerst op eigen kosten een 

assesment doen. Dat is dan tegelijkertijd de fee die hij 

moet betalen om franchisenemer te kunnen worden, geld 

dat overigens naar een extern bureau gaat. Komt hij niet 

door de assesment heen dan is de aspirant-ondernemer 

zijn geld kwijt. 

Na het assesment volgen er gesprekken met Nauta. Als  
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die gesprekken goed verlopen, wordt er een overeenkomst 

 gesloten met daarin eventueel opgenomen de verbeter-

punten van de kandidaat. Dan kan hij zich franchisenemer 

noemen. Met behulp van de zogenaamde Joost zorgt- 

monitor wordt gecheckt of de franchisenemer zijn verbe-

terpunten heeft weggewerkt en of er  eventueel nieuwe 

verbeterpunten zijn. De Joost zorgt monitor loopt het hele 

jaar rond, sommige vragen gaan per maand sommige per 

kwartaal, andere jaarlijks. 

Met bijna vier franchisenemers groeit Joost zorgt gestaag. 

Nu er ook wat reclame voor wordt gemaakt op de site 

komt er meer belangstelling. ‘We besteden er sinds kort 

aandacht aan op onze site. Binnen een week hadden we 

twee aanmeldingen!’, aldus een enthousiaste Nauta.

Kwaliteit
Joost zorgt heeft twee instrumenten om de kwaliteit van 

zijn organisatie, van de franchisenemers en van de zorg-

verleners, te borgen. De Joost zorgt-monitor is een interne 

audit. Verder is Joost zorgt voor de processen HKZ-gecerti-

ficeerd.  

De thuiszorgorganisatie doet ook op geregelde basis klant-

tevredenheidsonderzoeken. Nauta: ‘De klant is bij ons heel 

belangrijk. De klant moet precies weten wat hij van ons 

kan verwachten. Net zoals de klant van McDonald weet 

hoe daar een salade smaakt. Daarom hebben we veel  

evaluatiemomenten. Vanaf het moment dat de zorg start, 

vragen we om de mening van onze klant over de zorg.  

Dat gaat informeel, maar ook formeel. Na het eerste zorg-

moment is de eerste evaluatie (formeel) tijdens de invul-

ling van het zorgplan; twee per jaar is er een evaluatie van 

het zorgplan; één keer per twee jaar een extern klanttevre-

denheidsonderzoek en ook is er één keer per twee jaar een 

intern onderzoek.’

Doelgroepen
Joost zorgt richt zich op nichedoelgroepen. In de eerste 

plaats zijn dat chronisch zieken en gehandicapten, met 

name mensen met mobiliteitsproblemen. Binnen deze 

doelgroep heeft de thuiszorgonderneming speciale aan-

dacht voor jongeren en kinderen en voor mensen met een 

allochtone achtergrond. Daarnaast richt Joost zorgt zich 

ook op het particuliere segment. ‘Dat doen we heel bewust. 

De groep van zorgvragende babyboomers groeit en dat 

biedt kansen. Als de financiering uit de AWBZ minder 

wordt, betekent dit automatisch dat de particuliere sector 

zal groeien. Daar willen wij graag een rol in spelen.’ 

Maar voor Nauta is dat niet het enige dat deze groep inte-

ressant maakt. ‘We leren er ook van.  De servicegerichtheid 

is in die markt erg groot. De eisen die de mensen stellen 

gaan ver. Dat houdt ons in beweging en we zorgen ervoor 

dat we dezelfde zorg geven aan onze AWBZ-klanten. 

 Servicegerichtheid moet je naar al onze klanten hebben:  

of ze het nu zelf betalen of niet.’

Professionalisering
Anno 2010 is Joost zorgt in een ander vaarwater gekomen. 

Met een mogelijk rechts kabinet in het vooruitzicht, zal de 

thuiszorgorganisatie zich moeten voorbereiden op veran-

deringen in de wet- en regelgeving ten aanzien van de 

AWBZ. Nauta weet dat hij zijn organisatie moet blijven 

ontwikkelen en dat hij telkens weer nieuwe oplossingen 

moet verzinnen voor nieuwe problemen. ‘We moeten flexi-

bel blijven in onze oplossingsgerichtheid, maar vasthou-

dend zijn als het gaat om onze normen en waarden. We 

moeten blijven opkomen voor onze doelgroep van kwets-

bare mensen. De AWBZ is in essentie bedoeld voor die 

mensen en dat moet zo blijven.’

Naast externe, politieke factoren zijn er ook intern veran-

deringen. ‘Ik ben niet langer meer de jongen in de rolstoel 

die op sympathie kan rekenen van zijn omgeving. We heb-

ben meer nodig om ons onderscheidend vermogen voor het 

voetlicht te brengen. Dat betekent dat wij onze (externe) 

communicatie aan het professionaliseren zijn. Onze bood-

schap moet helder overkomen.’

Joost en Joseph
Joost zorgt heet Joost zorgt, omdat een marketeer dat 

heeft bedacht. Joost Nauta zag dat in eerste instantie niet 

zo zitten. ‘Ik dacht: waar begin ik aan? Als ik het verpruts, 

Kernwaarden Joost zorgt

Vaste teams •
Maatwerk •
24 uur service •
Expertise •
Geen wachtlijsten •

‘Mensen de vrijheid geven van het pgb, 
maar het gemak van zorg in natura’

Cijfers 2009

Geconsolideerde gegevens van Joost Zorgt Nederland, 
Joost Zorgt Utrecht en Joost Werkt (excl. de franchise-
nemers): omzet: € 1.740.499; netto resultaat: € 15.459; 
franchisenemers: 2 ; aantal klanten: 258 



dan is mijn naam er ook aan. Bovendien kom ik uit Den 

Haag en dan denk je: doe maar gewoon. Maar ik heb het 

toch gedaan.’ En met succes. ‘Ik heb eigenlijk nooit goed 

kunnen voorzien dat het feit dat juist ik dit doe zo’n grote 

impact heeft op mensen met een lichamelijke handicap of 

die chronisch ziek zijn. Ik geef onze klanten een kijkje naar 

buiten. En in sommige gevallen ben ik voor mijn klanten 

een inspiratiebron. Klanten kiezen ook bewust voor Joost 

zorgt, omdat ze vinden dat ze bij mij in goede handen zijn. 

Joost zorgt heeft ook een bepaald effect op de sector: het 

opent ogen als mensen zien dat juist een lichamelijk 

 gehandicapte een thuiszorgorganisatie begint. Maar ik 

heb eigenlijk gewoon gedaan waar ik goed in ben en heb 

dat met mijn hart gedaan.’

Naast Joost zorgt heeft Nauta ook de Bordercross Aca-

demy opgericht, een motivatieprogramma voor jongeren 

met een beperking of een chronische ziekte (zie kader 

‘Bordercross Academy’). Een nieuw initiatief van Nauta is 

Joseph cares. Ook hier is zijn naam aan verbonden en ook 

hier met enige aarzeling. Voor Nauta is dit initiatief een 

droom die uitkomt. ‘Ooit ben ik geïnspireerd om Joost 

zorgt op te richten door een reis naar Curaçao. Nu maak ik 

het mogelijk voor andere  chronisch zieken en lichamelijk 

gehandicapten om naar  Curaçao te gaan. Dat maakt de 

cirkel rond.’ |

Jaardocument in orde

Begin september werd Joost zorgt berispt omdat de 
jaardocumenten niet in orde waren. Nauta licht toe: 
‘Onze klantenportefeuille bleek voor een aanzienlijk 
gedeelte te bestaan uit zorgvragers die recht hebben 
op een vergoeding vanuit het product verzorging 
 speciaal. Aangezien deze nabetaling vanuit het zorg-
kantoor grote invloed had op het eindresultaat van de 
onderneming heeft de directie besloten de depone-
ring uit te stellen totdat er zekerheid was over deze 
nabetaling en de accountant dit kon verwerken in het 
jaarverslag.  Vervolgens werd een van onze commissa-
rissen met hartklachten opgenomen, waardoor we zijn 
handtekening misten en daarna hadden we geen toe-
gang tot het deponeringsportaal van het CIBG. . Al 
met al is er geen boete opgelegd en is inmiddels  het 
jaardocument gedeponeerd. 


