
 

 

  

Werkervaring 

profiel 

Ruime ervaring als spreker, ondernemer, coach, verbinder en 
bestuurder in zorg en welzijnsland. Conceptueel en innovatief 
denker. Pionier die oplossingsgericht uitdagingen aangaat. 
Eigenwijs en  teamplayer in dienst van de missie. Levenslang 
verbonden aan zorg. Ervaringsdeskundige aan de zorg 
ontvangende kant evenals als zorgverlener. Geïntrigeerd door 
innovatieve techniek en pragmatisch in de beoordeling van 
toepasbaarheid. Specialist op gebied van zelfregie, inclusie en 
participatie.  

2019 – heden –Joost Nauta 
 
 Concept ontwikkelaar sociaal domein – Zorganimaties 
 Business Development – Care Builder 
 Regio Development – Joost Ontzorgt/Zorg Thuis Rotterdam 
 Roamler Care – Verbinder/Senior Consultant 
 Innovatieplatform binnen de zorg 
 Publicatie gedichtenbundel “De Naakte Ridder”  
 Short film van Documentaire drieluik “Joost” op het 

internationaal Film Festival Rotterdam 
 Koploper eHealth agenda Rotterdam 
 Biografie “Als ik het kan, kan jij het ook” afronden 

 
 
2015- heden – Jmotive Entertainment BV – 
oprichter/director 
JMotive is een Rotterdamse publisher, entertainment 
association en music label met een internationaal netwerk. 
 2019 Release JMotive 
 2016 Release JMotive  
 
2010 – heden - Joseph Cares BV – oprichter 
Een op Curaçao gevestigde organisatie, gespecialiseerd is in 
het ontwikkelen van diensten voor toeristen met een beperking. 
Niet spoedeisend ziekenvervoer aan lokale verzekerden met 
een mobiliteits beperking. 
 
2005 – heden - Joost Nauta - Gastspreker/Motivational 
speaker  
 

 Boekpresentatie “Oplossingsgerichtte gespreksvoering 
2.0” 

 Ontwikkelaar van de reset mindset methode en het vijf D 
Determination model.  

 TedX Curacao 
 Meavita  
 Florence 
 Pluryn 
 Management Schiphol 
 Management Amsterdamse Haven 
 Belastingdienst  
 Twynstra en Gudde 
 e-Health Festival Leiden 
 Rotterdamse e-Health agenda 
 Ministerie VWS  
 Gemeente Utrecht Eigen Kracht bijeenkomsten 

Implementatie WMO  
 

 

JOOST NAUTA 

Innovatie- en vernieuwingsleider  

Spreker | Motivator Verbinder | 
Gamechanger | Sociaal 
Ondernemer  | Conceptueel 
Denker  

Ondernemingen:  
Joost Nauta, Bordercross, Joseph 
Cares, JMotive Entertainment 

 

CONTACT 

MOBIEL 
06 38 22 38 55 

 
E-MAIL: 
joost@joost-nauta.com 
 
 
WEBSITES: 
www.joost-nauta.com 
www.bordercross.nl 
www.josephcares.com  
 
 
 

 



 

1999 – heden – Stichting Bordercross Foundation – 
oprichter/bestuurder 
 

 Grondlegger methode van ‘’kopzorg naar kopkracht’’ 
voor de academische ziekenhuizen, UMC,AMC.  

 10 cursussen voor 80 chronisch zieken jongeren en hun 
ouders.  

 Kernpunten, integratie, inclusie, grenzen verleggen, 
Maatschappelijk meedoen.  

 12,5 jaar voorzitterschap in 2019 opnieuw aangetreden 
met nieuwe doelstelling voor de grote steden 
problematiek en jongeren met talenten uit 
achterstandswijken.  
 

 
2006 – 2019 - Joost Zorgt Nederland B.V. – 
oprichter/bestuurder 
 
Omzet Joost Zorgt 13 mln en 600 zorgverleners onder contract 
 Winnaar Gouden Gazelle Award (2013) 
 Kandidaat High Growth Award (2013) 
 Sprout Award Finalist (2013) 
 Winnaar Actief Burgerschap Award (2010) 
 Grondlegger van persoonlijke zorg op belevingsgerichtte 

wijze. 
 2010 Theo Swetsloot Award van Per Saldo  

Opleidingen 

2014-2015 Nyenrode Business University 
Health Care Development and Change 

1993 – 1996 Hogeschool van Utrecht 
Social Studies | Maatschappelijk werk en Dienstverlening 

1990 – 1993 Tinbergen College  
MBO Agogisch Werk 

Vaardigheden  

Spreker | |Coaching | Ruime bestuurlijke ervaring | Technische 
innovaties binnen de Zorg | Business Strategy | Networking |  
Verbinder l  Technology en Praktische Toepassing l Creatief | 
probleemoplossend | Zelfkennis |out-of-the-box-redeneren | 
Inspireren. 

Hobby en vrije tijd 

 Creatief schrijven 
 Muziek luisteren en maken 
 Films kijken en maken 
 Praten met vrienden en familie 
 Vliegen en varen 
 Genieten van de natuur 
 Stand Up Comedy 

Talen 

Nederlands – moedertaal 

Engels – goed in woord en geschrift 

 


