
De Drie Notenboomen 
Franchise in de zorg 



Sander Speleman 
 

Hoofd Marketing, Communicatie & Innovatie 

De Drie Notenboomen 



Inhoud 

• De Drie Notenboomen in een notendop 

• Franchise met een heldere rolverdeling 

• Van ratio naar emotie 



De Drie Notenboomen in een notendop 



Het verhaal van 
Hans & Thomas 



Het kruideniers- 

principe 



Aandacht en zorg via franchise 

Kleinschaligheid 
 

Vertrouwdheid 

Veiligheid 

Aandacht 

Warmte 

Ondernemerschap 
 

Klantgerichtheid 

Betaalbaarheid 

Duurzaamheid 

Betrokkenheid 



De essentie van de zorgformules 

• Elk huis is een bedrijf, en wordt gerund door zelfstandige 

ondernemers 

• Zorgondernemers (wonen en) leven met de bewoners 

• Focus op capaciteiten van de bewoners en de gasten i.p.v. 

beperkingen 

• Locaties met uitstraling, ruimte en warmte 

• Klanten brengen eigen budget mee (PGB, uitkering, pensioen) 





• Kleinschalig wonen voor 8 à 9 volwassenen 

met een verstandelijke beperking 

• Sinds 2003 

• 118 Thomashuizen in NL 



• Kleinschalig wonen voor 15 à 16 

ouderen met geheugenproblemen 

• Sinds 2007 

• 41 Herbergiers in NL 



• Zelfstandig wonen voor mensen met een 

lichte tot matige zorgvraag 

• Speciale aandacht op het voorkomen van 

eenzaamheid 

• Vanaf 2017 in Rotterdam 



 

• Zelfstandig wonen voor mensen met een 

lichte verstandelijke beperking 

• Je eigen leven, met hulp als je het nodig 

hebt 

• Vanaf 2017 in Rotterdam 



Franchise met een heldere rolverdeling 



Conceptontwikkeling 
en –bewaking 

 

Ondersteunende 
diensten 

 

Partnerships 

 

Nationaal/regionaal 

 

 

Organiseren van zorg 
& wonen 

 

Runnen van eigen 
bedrijf 

 

 

 

Lokaal 

Financiële sturing & 
toetsing welzijn 

 

Heeft de regie in eigen 
handen 

 

 

 

Individueel 

De Drie  

Notenboomen 
Bewoners Zorgondernemers 



De rol van DDN 

• Coaching, opleiding en advies 

• Vastgoed 

• Marketing, communicatie & belangenbehartiging 

• Financiële expertise, boekhouding en personeelsmanagement 

• Kwaliteitstoetsing 

• Overnametrajecten 

• Verbinden 

 



De rol van de zorgondernemers 

• Invullen van hun droom 

• Samenstelling bewonersgroep 

• Zorginventarisatie 

• Personeelsmanagement & boekhouding 

 

 



De rol van de bewoners 

• Keuze voor de zorgaanbieder 

• Aanvragen PGB 



Van ratio naar emotie 





Zorgondernemers bieden 

zich spontaan aan 

Bewoners vertrouwen het 

verhaal van de ondernemers 

Buurtbewoners zijn 

benieuwd en zoeken 

toenadering 

Taboes worden doorbroken 





Passend toewijzen 

PGB/ZIN 

Regelgeving internationaal 



“Thomas moet niet integreren in de zorgwereld, maar 

de zorgwereld moet integreren in de gewone wereld” 



Dank voor  
uw aandacht 




