
 

 

Nieuwsbrief 
 

Geachte cliënten (en vertegenwoordigers) van ZorgThuis Palet 

Leeuwarden 

Als nieuwe Cliëntenraad hebben we inmiddels 2 keer vergaderd. De belangrijkste 

onderwerpen waren (natuurlijk) de Corona-effecten, maar ook de contacten met de 

achterban; hoe gaan wij er als Cliëntenraad voor zorgen dat wij uw gezamenlijke 

belangen het beste kunnen behartigen? Wij hebben het ei van Columbus tot nu toe nog 

niet gevonden, maar u kunt erop rekenen dat we daar binnenkort (ook via de 

nieuwsbrief) op terug komen. Zoals uit de onderstaande introductie blijkt, bestaat de 

cliëntenraad op dit moment nog maar uit 3 leden en zijn er dus nog tenminste 2 

plaatsen vacant. Bij deze dan ook de oproep om mensen waarvan u denkt dat die ons 

team zouden kunnen versterken te attenderen op deze vacatures. Reacties en 

suggesties zijn van harte welkom op ons e mailadres: crzorgthuis@kwadrantgroep.nl. 

 

Wie zijn we? 

Foppe Atema (voorzitter), geboren en getogen in Stiens. Sinds april 2018 

gepensioneerd. Getrouwd met Joke. We hebben een zoon met kleinzoon nabij Utrecht 

en een dochter met twee kleindochters in Amerika. 

Na mijn HTS-E in Leeuwarden ben ik gaan werken bij Philips in Best en in Leeuwarden. 

Gedurende die tijd een studie Bedrijfskunde gedaan aan de TU Eindhoven, waarna ik 

ben gaan werken bij TNO in Eindhoven. De laatste 25 jaar voor pensionering was ik 

algemeen directeur van een metaalwarenfabriek in de Achterhoek. In die tijd heb ik me 

ook bezig gehouden op maatschappelijk gebied, veelal op het snijvlak van het 

bedrijfsleven en de overheid, als voorzitter van VNO-NCW in de Achterhoek en de 

Provincie Gelderland. Sinds 1 mei zijn we weer terug in Leeuwarden. 

Al een aantal jaren maak ik bij mijn schoonmoeder (89 jaar) de thuiszorg mee. 

Afgelopen winter werd er via een brief een oproep gedaan om leden te werven voor een 

nieuw op te richten Cliënten Raad voor de Thuiszorg van Palet. Dit sprak mij wel aan 

om in een nieuwe fase van mijn leven, waarin ik meer met de zorg te maken zal 

krijgen, mij te verdiepen in deze wereld. Ik wil dan ook graag een bijdrage leveren om 

deze Cliëntenraad vorm te geven, maar ook vorm te geven aan de steeds veranderende 

eisen aan de zorg aan de ene kant en de financiële ruimte aan de andere kant. 

Graag kom ik bij de “cliënten” thuis om te vernemen wat er speelt en wat eventuele 

wensen zijn. 

Jan de Jonge (secretaris) geboren in 1946 te Eindhoven. Getrouwd met Inge, vader 

van 2 zoons en opa van 5 kleinkinderen. 

Na de ‘kweekschool’ en mijn studie Sociale Pedagogiek belandde ik in 1983 in 

Leeuwarden bij de Stichting Leefgroephuizen Friesland. Ik stond als directeur aan de 
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wieg van verschillende fusies in de Jeugdzorg in Friesland. Van 1997 tot 2008 was ik 

eindverantwoordelijk voor de opvang van minderjarige asielzoekers in het Noorden en 

in 2007 startte ik mijn eigen adviesbureau. Van 2003 tot 2018 maakte ik deel uit van 

verschillende Raden van Toezicht. 

Mijn betrokkenheid bij de zorg is niet alleen af te leiden uit mijn professionele carrière; 

samen met Inge ben ik ook mantelzorger/gastouder van een jongen/man met Down en 

was ik jarenlang nauw betrokken bij het wel en wee van een zorgboerderij. Nu de 

bevoegdheden/rol van cliëntenraden sterk zijn verbeterd en ik werd benaderd voor de 

cliëntenraad ZorgThuis, was ik direct geïnteresseerd. Vooral niet om de belangen van 

individuele cliënten te behartigen, wel om samen met het bestuur, leidinggevenden en 

verzorgenden te zoeken naar de beste zorgverlening voor alle cliënten. 

Dat ik inmiddels door mijn pensionering over een flexibele agenda beschik zal ik niet 

bestrijden, maar daar mag niet uit afgeleid worden dat die ook leeg is! Ik ben als 

vrijwilliger verbonden aan wijngaard De Frysling, zet me in voor verduurzaming van 

woningen, schrijf onregelmatig blogs en vind ik het mooi om vakanties te combineren 

met bezoek aan musea. 

Nick Koning (lid) Ik ben in 1946 geboren in Leiden, daar heb ik ook mijn 

werktuigbouwkundige studie voltooid. Na mijn diensttijd hebben mijn toenmalige 

verloofde ik besloten om ons in Gorredijk te vestigen. Daar zijn mijn twee zoons 

geboren die inmiddels elders hun eigen leven en gezinnen hebben met, samen, 5 

prachtige kleinkinderen. 

Mijn werktuigbouwkundige kennis ben ik gaan combineren met de commercie en heb 

mij gespecialiseerd in het technische inkoopwerk (Stork Friesland). Na een kleine 10 

jaar ben ik bij de Leeuwarder Papierwaren Fabriek gaan werken en na weer een kleine 

10 jaar ben ik tot mijn pensioen in 2011“verhuisd” naar Gebroeders Smilde in 

Heerenveen (nu Royal Smilde).Intussen ben ik in 2001 ook fysiek naar Leeuwarden 

verhuisd. 

In al die jaren heb ik mij binnen de diverse bedrijven als O.R.-lid en (soms) voorzitter 

veel met medezeggenschap bezig gehouden. In mijn vrije tijd ben ik, meestal op 

sportief gebied, naast het recreatief sporten zelf, druk geweest met het (mede)besturen 

van deze verenigingen zoals o.a. badminton en schoonrijden (schaatsen). 

Sinds 2002 ben ik actief als mede-bestuurder/voorzitter van de Vereniging van 

Eigenaren van het appartementengebouw waarin ik woon. Deze winter kwam ik, 

onverwacht, vanwege mijn echtgenote, in aanraking met de Thuiszorg organisatie van 

Palet. Toen ontstond mijn belangstelling voor het toegewijde werk van deze mensen. 

Aan de oproep voor een nieuw te vormen Cliëntenraad heb ik dan ook graag gehoor 

gegeven. Ik hoop dat ik een nuttige en zinvolle bijdrage aan deze raad kan leveren. 

Wellicht ontmoeten we elkaar binnenkort. 

De cliëntenraad ZorgThuis Leeuwarden is bereikbaar via crzorgthuis@kwadrantgroep.nl  
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