
Even voorstellen: de leden van de Centrale Cliënten- en Familieraad 
 
Zorgcentra Meerlanden overkoepelt drie huizen: De Meerwende in Badhoevedorp, De 
Meerstede in Hoofddorp en ’t Kloosterhof in Aalsmeer. Elk van deze huizen heeft een 
cliënten- en familieraad, kortweg CFR, ingesteld om de belangen van de bewoners zo goed 
mogelijk te behartigen. Daarnaast is er een centrale CFR, kortweg CCFR, die deze drie 
afzonderlijke CFR’s overkoepelt. De leden denken mee over onder meer beleidskwesties die 
de totale organisatie aangaan. Wie zijn zij? 
 
Voorzitter, Ton van Poeteren, 67 jaar, woont in Hoofddorp 
“Ik ben onafhankelijk voorzitter. Dat betekent dat ik deze functie vervul zonder dat ik op een 
of andere manier persoonlijk betrokken ben bij een van de drie huizen. De voorzittersfunctie 
is de enige waarvoor dat geldt. De andere leden vertegenwoordigen de individuele CFR’s en 
zijn dus wel bij de bewoners van de huizen betrokken. Om me even voor te stellen: Ik woon 
in Hoofddorp, sinds 1984 om precies te zijn. Ik ben getrouwd, mijn vrouw is van Hongaarse 
afkomst. Ze kwam in haar jeugd – in 1956- naar Nederland. We hebben geen kinderen. Mijn 
beroep? Ik was leidinggevend binnen de ICT. In verschillende functies en op  heel 
verschillende plekken.  Zo heb ik in Genève gewerkt, waar ik 9,5 jaar in dienst was bij CERN.  
Daarna verhuisden we naar Calgary in Canada, waar ik manager computer operations werd  
bij Canada Gulf Oil. Na een tijdje wilde mijn vrouw liever weer naar Nederland en toen 
namen we de afslag Hoofddorp. Eenmaal terug kreeg ik hier diverse leidinggevende functies 
in de ICT en facilitaire dienstverlening. Daarnaast was ik gedurende 7 jaar bewindvoerder 
voor 2 rechtbanken. Ik ben nu met pensioen, maar ik zit zeker niet thuis. Zo ben ik naast mijn 
werk voor de CCFR bijvoorbeeld lid van de Participatieraad van Haarlemmermeer.” 
Waarom de CCFR? 
Ze hebben me gevraagd. En zoals dat zo vaak gebeurt, werd ik benaderd tijdens het 
sporten. In mijn geval was dat op een badmintonclub. Je raakt in gesprek, de CCFR bleek 
net opgericht, ze zochten iemand met ervaring in bestuursfuncties. “We hebben een 
voorzitter nodig, wil jij niet?” Ik zei ‘ja’ en ik heb er geen spijt van. Ik doe dit nu sinds 2007 en 
heb bij Zorgcentra Meerlanden drie verschillende directeuren meegemaakt. Dat was steeds 
anders, maar altijd boeiend. Als ik kijk wat we tot nu toe allemaal gedaan hebben en wat er 
bereikt is, kan ik zeggen: we hebben als CCFR onze taak om mede het beleid te bepalen 
goed kunnen uitvoeren. 
Stel, je doet je leven over en bent in deze tijd 18 jaar. Welk beroep zou je dan kiezen? 
Als ik terugkijk zeg ik: ik zou hetzelfde kiezen. Ik heb nooit spijt gehad van mijn loopbaan. 
Maar als je iets heel anders wil horen, dan zeg ik piloot. Een prachtig vak met enorme 
uitdagingen. Spreekt me erg aan. 
 
Anneke Kronenburg, lid, 68 jaar, woont in Hoofddorp 
Ik ben getrouwd en moeder van een eeneiige tweeling. Twee jongens. Inmiddels al lang 
volwassen. Ik ben inmiddels oma van vier kleinkinderen. Mijn loopbaan? Ik ben  begonnen in 
het onderwijs, ik was kleuterleidster. Daarna ben ik in dienst gekomen bij de KLM, als 
stewardess. Ik ben er ook een tijdje uit geweest, ben geschiedenis gaan studeren, maar 
uiteindelijk weer teruggekomen bij de KLM. Ik ging me toen bezighouden met de opleiding 
voor het cabinepersoneel. Zaken als trainingen en HR, het in kaart brengen van allerlei 
processen, digitalisering en als content manager websites samenstellen, dat hoorde er 
allemaal bij.  
Waarom de CCFR?  
Zo’n 7 jaar geleden kwam mijn moeder in De Meerstede. Ze kon echt niet meer zelfstandig 
blijven wonen. Ze kwam naar Hoofddorp, omdat ze dan dichtbij haar dochter, ik dus, in de 
buurt zou zijn. Zo raakte ik betrokken bij De Meerstede en dan zie je daar van alles 
gebeuren. Bij bepaalde dingen ga je je dan afvragen: hoe gaat dit, en vooral waarom? Dan 
wil je je stem laten horen. Zo kwam ik terecht bij de CFR van De Meerstede. Die heb ik vanaf 
het allereerste eerste begin helpen opbouwen. En sinds 23 mei 2011 zit ik namens De 
Meerstede in de CCFR. 



Stel, je doet je leven over en bent in deze tijd 18 jaar. Welk beroep zou je dan kiezen? 
O, dan zou ik absoluut willen vliegen. Geweldig. En het allerliefste zou ik astronaut willen 
worden. Als dat zou kunnen lukken….. Ik voldeed nooit aan de eisen voor een dergelijke 
opleiding, maar misschien, in deze tijd, nu wel. Een geweldige uitdaging! 
 
Hans Hoedemaker, lid, 78 jaar, woont in Badhoevedorp 
Ik kom uit de onderwijswereld. Ik ben indertijd gestart als onderwijzer, in Amsterdam. Maar 
het echte lesgeven raakte op de achtergrond toen ik gevraagd werd voor een baan als 
schoolhoofd. Dat sprak me wel aan en hiermee begon eigenlijk een nieuwe fase, namelijk 
mijn carrière als directeur en bestuurder. Eerst nog in combinatie met lesgeven, maar ik ben 
geëindigd in een bestuurlijke functie op een onderwijskantoor. En daar kwam geen lesgeven 
meer aan te pas. Mijn gezinssituatie? Ik ben getrouwd. We hebben twee inmiddels 
volwassen kinderen. En vier kleinkinderen. We wonen in Badhoevedorp. Een prettige plek, 
rustig wonen, maar toch dichtbij de grote stad. 
Waarom de CCFR? 
Als je eenmaal bestuurderswerk hebt gedaan rol je vanzelf overal in. We wonen in ons eigen 
appartement bij De Meerwende en ik werd al snel gevraagd als voorzitter van de VvE. En 
hoewel we volledig zelfstandig wonen, raak je toch betrokken bij het reilen en zeilen van De 
Meerwende. Dus ik werd weer gevraagd, nu voor de CFR, daar ben ik ook voorzitter. En dan 
is het een kleine stap naar de CCFR, waar ik De Meerwende vertegenwoordig. 
Stel, je doet je leven over en bent in deze tijd 18 jaar. Welk beroep zou je dan kiezen? 
Misschien dat veel mensen daar flink over na moeten denken, maar dat geldt niet voor mij. 
Docent wiskunde, dat zou me een geweldig vak lijken. Ik ben een echte bèta, de man van de 
getallen. Dus kom maar op, met de cijfers. 
 
Joke Heijma-van der Pouw Kraan, 64 jaar, woont in Amsterdam. “Dat is mijn officiële 
woonplaats, maar het zo aan de rand, bij Badhoevedorp, dat ik altijd zeg: ik woon heel 
dichtbij Badhoevedorp. Maar ik wel een geboren Amsterdamse. Misschien bijzonder dat wij 
toen in een molen woonden: een watermolen in de Riekerpolder, mijn vader beheerde die 
molen. Toen ik twee was kreeg mijn vader een andere baan en gingen we verhuizen. De 
molen bestaat overigens nog wel. Hij is verplaatst en ligt nu aan de Amstel. Na mijn 
schooltijd ging ik aan het werk in een winkel. Daar ben ik gebleven totdat die ophield te 
bestaan. Maar in een winkel werken heb ik niet opgegeven: ik ben aan de slag bij een 
bekende bloemist in Badhoevedorp. Op zaterdag. Altijd leuk om zo met mensen contact te 
hebben. Ik ben getrouwd en heb twee dochters. We zijn inmiddels grootouders van twee 
kleinzoons. Geweldig leuk! 
Waarom de CCFR? 
Dat is voortgekomen uit het feit dat mijn ouders in De Meerwende hebben gewoond. Ze 
zaten beiden op de PG-afdeling en mijn zusjes en ik hielpen daar. Toen ze waren overleden 
kreeg ik de vraag: wil je dat blijven doen?  Zo werd ik vrijwilliger in De Meerwende en kreeg 
ik er nog wat taken bij. En ik werd gevraagd voor de CFR van De Meerwende. Via die weg 
kwam ik bij de CCFR. Ik vind het leuk en dankbaar werk. Ik doe het met plezier. 
Stel, je doet je leven over en bent in deze tijd 18 jaar. Welk beroep zou je dan kiezen? 
De zorg spreekt me aan, ik zou zeker overwegen daarin aan de slag te gaan. Maar als ik 
even verder denk, zou ik zeggen: een baan met autorijden. Ik hou enorm van autorijden. 
Misschien dat ik zou starten met een eigen koeriersdienst. Of anders iets met sport, ik ben 
dol op voetballen. Daarin kun je als vrouw tegenwoordig prima aan de slag. 
 
Wil van Leeuwen-Klotz, lid, 63 jaar, woont in Badhoevedorp 
“Ik ben een echte Amsterdamse, maar woon sinds mijn 6e jaar in Badhoevedorp. Ik kom uit 
een klein gezin: één broer. Mijn ouders hadden een eigen bedrijf: Klotz Centrale Verwarming 
bv. Dat heb ik indertijd – ik was toen 17 jaar – samen met mijn broer overgenomen. Wij 
hebben het verder uitgebouwd. Mijn broer deed de technische kant, ik deed alles op 
administratief en organisatorisch gebied, inclusief het personeelsbeleid en de lonen. Altijd 
met heel veel plezier. Een aantal jaren geleden hebben we het verkocht, onze familie heeft 



er geen bemoeienis meer mee. Ik ben met pensioen. Mijn gezinssituatie? Ik ben getrouwd, al 
35 jaar We hebben geen kinderen, wel een hond. Een Friese Stabij, een geweldig dier! 
Waarom de CCFR?  
Dat komt door mijn moeder. Zij heeft  Alzheimer en het was noodzakelijk dat ze bij mij in de 
buurt kwam wonen. Een paar jaar geleden werd ze bewoner van ’t Kloosterhof in Aalsmeer. 
Dat was een stuk dichterbij, ze woonde eerst in het oosten. Ik was blij met ’t Kloosterhof en 
dat ben ik nog steeds. Er hangt een hele prettige sfeer. Toen mijn moeder daar kwam wonen 
was er nog geen CFR. Ze zochten leden en de manager zei toen tegen mij: “Dat is nou echt 
iets voor jou!” En als zo’n balletje gaat rollen komt er snel iets anders en dat was de CCFR. 
Ik ben daar nu twee jaar lid van. Een klus? Ja best wel, maar wel een leuke klus.” 
Stel, je doet je leven over en bent in deze tijd 18 jaar. Welk beroep zou je dan kiezen? 
Best een moeilijke vraag. Ik denk dat de hotelwereld mij zou trekken. Maar ook de zorg 
spreekt me aan. Zeker als het gaat om de organisatorische kant: iets goed opzetten voor de 
mensen. Of tuinarchitect, ook een fantastisch vak. Ik ben dol op werken in de tuin. En – dat 
is dan weer iets heel anders – journalist. Van schrijven je beroep maken, dat lijkt me een 
echte uitdaging. 
 


