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Max Kommer 

Functie: voorzitter 

sinds 2 juni  2016 

Ervaring  

Max heeft weinig persoonlijke ervaring met de gezondheidszorg. Een 

heupoperatie (in het HagaZiekenhuis) en wat bezoekjes aan poliklinieken van 

Reinier de Graaf, vooral in Voorburg. Maar hij heeft wel ervaring met 

medezeggenschap en met professionele organisaties. Ook zet hij zich graag in 

om dergelijke organisaties te verbeteren, voor de cliënten, voor degenen die er 

werken en voor de samenleving als geheel.  

Achtergrond  

Max is socioloog. Hij werkte tot zijn (vervroegde) pensionering bij het ministerie 

van Veiligheid en Justitie als onderzoeker en strategisch adviseur. Sindsdien 

heeft hij zich naast de cliëntenraad onder meer beziggehouden met mantelzorg 

en het ondersteunen van migranten bij het leren van Nederlands. Max is 

geboren in Rijswijk, studeerde in Leiden, ging na zijn huwelijk in Delft wonen en 

verhuisde in 1987 met zijn echtgenote weer naar Rijswijk, waar hij nog steeds 

woont. Al vanaf zijn middelbare schooltijd is Max actief in verenigingen, een koor 

en de politiek. Daarnaast fotografeert hij, houdt hij van goed eten en drinken en 

van toneel en (klassieke) muziek. Zo nu en dan kan hij het niet laten om de 

uitkomsten van wat denkwerk op papier te zetten en soms wordt dat dan nog 

gepubliceerd ook. 

 

Jenny Goedhart 

Functie: Secretaris 

 sinds 1 september 2017 

Ervaring  

Hoewel Jenny geen zorg- of medische achtergrond heeft, is de zorg in brede zin 

een terrein, dat haar belangstelling heeft. Haar interesse hiervoor is gewekt 

doordat zij enkele projecten voor ziekenhuislaboratoria heeft geleid waar zowel 

organisatorische, financiële als administratieve aspecten in 

ziekenhuisinstellingen aan de orde kwamen. Bij haar bestuurlijke activiteiten in 

het sociale domein neemt de zorg een belangrijke plaats in. Daarnaast is Jenny al 

jaren begeleider en mantelzorger en komt zij in die hoedanigheid met grote 

regelmaat in diverse ziekenhuizen zowel in de regio als daarbuiten. Het wachten 

voor een afspraak vindt zij altijd een heel bijzondere ervaring. Dat is een goed 

moment om het gedrag en de bejegening van artsen en verpleegkundig 

personeel te observeren. Bovengenoemde ervaringen en kennis wil zij graag 

inbrengen in de cliëntenraad.  

Achtergrond  

Jenny is geboren in Delft. Na het gymnasium heeft ze in Rotterdam 

bedrijfseconomie gestudeerd, gevolgd door een deelstudie accountancy 

aangevuld met fiscaal, arbeids- en ondernemingsrecht. Vanaf eind jaren tachtig 

is zij werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van fiscale, financiële zaken 

en (re)organisatie van algemene bedrijfs- en administratieve processen. Haar 

praktijk omvat zowel ondernemingen als particulieren. Zij vervult een aantal 

bestuursfuncties bij charitatieve instellingen op sociaal, juridisch en 

welzijnsgebied. Jenny houdt van koken, lezen en puzzelen. Ze is graag buiten om 

te golven, te tennissen en te wandelen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja Pieterman 

Functie: Lid 

sinds 1 juni  2016 

Ervaring  

Na lang werkzaam te zijn geweest in de gezondheidszorg heeft Anja enkele jaren 

in Italië en Canada gewoond. Bij terugkeer naar Nederland wilde zij haar 

werkervaring inzetten in de zorg, maar dan vanuit het perspectief van de 

cliënt/patiënt. Dit vanuit de overtuiging dat de balans tussen feitelijke en 

beleefde zorg alleen optimaal kan zijn wanneer de cliënt actief betrokken is en 

zijn of haar oordeel verankerd is in besluitvorming. De Cliëntenraad is voor Anja 

een belangrijk instrument en Reinier de Graaf een prachtig ziekenhuis om zich 

hiervoor in te zetten.  

 

Achtergrond  

Anja is geboren in Den Haag, heeft in Delft haar middelbare schoolopleiding 

gedaan aan het CLD en in Leiden de opleiding logopedie gevolgd. Vervolgens is ze 

bedrijfs- en bestuurskundig geschoold en werkzaam geweest in het ziekenhuis en 

in de verpleeghuis- en thuiszorg, als eindverantwoordelijke in de zorg of met de 

portefeuilles beleidsontwikkeling, kwaliteit en innovatie. Samen met haar man 

woont zij nu in Zoetermeer. Anja besteedt haar tijd verder graag aan 

fotograferen, keramiek maken, reizen en samen met haar man en vrienden weer 

genieten van het wonen in Nederland. 

 

Hans van der Moolen 

Functie: Lid 

sinds januari  2019 

Ervaring  

Tot begin 2018 heeft Hans vele jaren gewerkt als directeur van een instituut voor 

gezondheidszorgopleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs. Hij was daar 

verantwoordelijk voor onder andere de opleidingen verpleegkunde, medisch 

hulpverlener, verloskunde en een aantal paramedische opleidingen, zoals 

fysiotherapie en logopedie. Ook de opleidingen Verpleegkundig specialist en 

Nurse Practitioner maakten deel uit van het instituut. Binnen al die opleidingen 

wordt uitgegaan van het grote belang van eigen regie van de cliënt en de 

deelname van de cliënt aan beslissingen over de eigen gezondheid. Ook vanuit 

de cliëntenraad wil Hans bijdragen aan het belang van het voeren van eigen regie 

door cliënten.  

 

Achtergrond  

Hans is psycholoog. Na zijn studie in Leiden is hij gaan werken in het hbo en heeft 

daar de laatste tijd diverse directiefuncties vervuld. Hij is geboren en getogen in 

Den Haag, heeft daar op de middelbare school gezeten en was actief in de 

muziek in de roerige jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Hij woont nu sinds een 

aantal jaren met veel plezier aan de rand van Delft, van waar hij direct het 

Abtswoudsepark in kan lopen. Hans is vele jaren actief geweest als vrijwilliger bij 

sport- en beroepsverenigingen. Hij tennist graag, houdt van sport, leest veel en is 

geïnteresseerd in politiek en maatschappelijke vraagstukken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ria Havekes 

Functie: Lid 

sinds september  2017 

Ervaring 

Ria heeft veertig jaar van haar werkzame leven in het verpleegkundig onderwijs 

gewerkt, de laatste dertig jaar als hoofddocent bij de opleiding HBO-V. Vooral 

het inhoudelijk management van de opleiding stond daarin centraal, ook op 

landelijk niveau. Door onder meer de contacten met het werkveld en de 

studenten heeft zij een goed beeld van de zorg en de maatschappelijke en 

politieke ontwikkelingen. De zorg is en blijft haar passie en zij vindt het belangrijk 

om bij te mogen dragen aan het bewaken en verder verbeteren van de kwaliteit 

van zorg in het RdGG. 

Achtergrond 

Na haar middelbare schoolopleiding in Utrecht heeft zij de opleiding 

Verpleegkundige-A gevolgd in het oude Hippolytusziekenhuis. Daarnaast heeft 

Ria nog een tweetal masteropleidingen op onderwijskundig gebied afgerond. 

Sinds ruim veertig jaar is zij woonachtig in Delft, met haar partner in de mooie 

binnenstad. Ria is altijd bestuurlijk actief geweest in Delft, van de basisschool tot 

de middelbare school, het vroegere ‘Kruiswerk’ en bij andere organisaties. Zij 

gaat in haar vrije tijd graag naar het filmhuis, is lid van een leesclub en gaat graag 

op reis. Daarnaast is zij vaak actief bezig met haar kinderen, kleinkinderen en 

vrienden. 

 

 

Nicole Hofman 

 

Functie: Lid 

sinds 1 februari 2020 

 

 

 

 

Nicole Hofman 

 

Functie: Lid 

sinds 1 februari 2020 

 

Ervaring 

Nicole is sinds 2019 patiënt van het borstkankercentrum van het Reinier de Graaf 

ziekenhuis. Als moeder van 2 jongens heeft zij ook ervaring bij de acute zorg en 

de gipskamer. 

Achtergrond 

Nicole woont met haar gezin in Wateringen. Samen met haar (Antilliaanse) man 

en kinderen reist zij regelmatig naar Curaçao. Verder bezoekt zij graag concerten 

en staat ze als voetbalmoeder vaak langs de lijn. Nicole heeft als maatschappelijk 

werkster gewerkt binnen de psychiatrie en de jeugdhulpverlening. Ze heeft 

vervolgens een aantal jaar in Costa Rica gewoond en gewerkt. Na terugkomst in 

2002 heeft zij gewerkt met gezinnen in crisissituaties, waarna zij in 2011 

teammanager werd van het Crisis Interventie Team Haaglanden. Momenteel 

werkt zij als gebiedsmanager bij gro-up jeugdhulp. Zij heeft haar focus op 

kwaliteit en samenwerking tussen verschillende disciplines en domeinen. Dat is 

dan ook haar motivatie om lid te worden van de cliëntenraad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole de Groot 

Ambtelijk secretaris  

 

Adri Peekstok 

Functie: Lid 

sinds 1 februari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Adri Peekstok 

Functie: Lid 

sinds 1 februari 2020 

Ervaring  

Adri heeft persoonlijk ervaring met de zorg die het Reinier de Graaf ziekenhuis 

biedt. Een probleem met zijn schildklier was tweemaal kort achter elkaar 

aanleiding voor een spoedopname. Hij staat nu nog steeds onder controle en die 

controles vinden plaats in het Behandelcentrum Westland, een poliklinisch 

centrum in Naaldwijk. Zorg in de buurt van de patiënt, dát spreekt hem aan. 

Ervaring heeft hij met medezeggenschap als bestuurder en toezichthouder, maar 

ook als lid van één van de cliëntenraden van Careyn. Zowel als voorzitter van een 

raad van toezicht van een zorginstelling met twee verzorgingstehuizen en 

thuiszorg, als in de rol van bestuurslid van een stichting voor gezinsverzorging 

kent hij ook de zaken die spelen op bestuursniveau in de zorg.  

 

Achtergrond  

Adri heeft zijn hart verloren aan het openbaar bestuur en heeft daarbinnen in 28 

jaar op alle niveaus ervaring kunnen opdoen. Hij volgde diverse opleidingen aan 

de Bestuursacademie, gericht op juridische en financiële aspecten, maar ook op 

management bij de overheid. Tot de opheffing van de gemeente Naaldwijk was 

hij 16 jaar gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur van die gemeente. 

Zijn uitgangspunt is steeds geweest ‘samen bouwen’. Steeds heeft Adri naast zijn 

werk vrijwilligerswerk gedaan - van een Judostichting tot een Vriendenvereniging 

van een bos - altijd op bestuurlijk niveau. Zijn vrouw en hij wonen al 35 jaar in 

Naaldwijk en hun drie zoons zijn al geruime tijd uitgevlogen. Vijf kleinkinderen 

hebben zij inmiddels. Adri begon ooit met roeien in Hilversum en roeit al 30 jaar 

als lid van het Westlandsch Roeigenootschap in Delft. 


