
Profiel 
 
“Verantwoordelijkheidsgevoel, een brede 
interesse, een verbinder en een positief-
realistische levensinstelling”, het zijn zomaar 
enkele ‘kernwoorden’ waarmee mensen die mij 
goed kennen omschrijven. 
 
Ontwikkeling en bescherming van de fysieke 
leefomgeving en versterking van de kwaliteit van 
besluitvorming waren aandachtsgebieden in de 
periode dat ik werkzaam was bij de overheid. Als 
bestuurlijk-juridisch adviseur, gemeenteraadslid 
en lid van Provinciale Staten nam ik daarin mijn 
verantwoordelijkheid en was ik met passie 
betrokken in het hart van de democratie. 
 
Op 39-jarige leeftijd werd ik geconfronteerd met 
de ziekte van Parkinson. Dat bracht in allerlei 
opzichten een radicale omwenteling in mijn 
leven teweeg. Uiteindelijke gevolg is dat ik begin 
2020 arbeidsongeschikt ben verklaard. 
“Arbeidsongeschikt of geschikt voor een nieuwe 
roeping in mijn leven..?!” Gelukkig krijg ik de 
kracht om mijn kennis en ervaring op het gebied 
van het staats- en bestuursrecht, de lokale en 
provinciale politiek, pleegzorg en chronische 
ziekte te delen. Dat doe ik door middel van 
artikelen, boeken, trainingen en gastcollege 
 
Bij trainingen en gastcolleges vind ik het mooi 
om (aankomende) professionals praktische 
informatie te geven zodat zij daar in de praktijk 
mij verder kunnen. 
 
Bij gastcolleges over chronische ziekten vind ik 
het belangrijk om het ‘verhaal achter de 
chronische ziekte’ mee te geven. Door een stukje 
beleving geef ik inzicht in de persoonlijke of 
menselijke kant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Peter van den Berg 

 

Mr. C.P.W. (Peter) van den Berg 
 
 

Personalia 
• burgerlijke staat: gehuwd en pleegvader 
• geboortedatum: 21 maart 1974 
• geboorteplaats: Waddinxveen 
• nationaliteit: Nederlandse 
• adres: Zonnesingel 1 (2743 LK) in 
Waddinxveen 
• functie(s): auteur, trainer, bestuurlijk-
juridisch adviseur en vertrouwenspersoon 
• diploma: WO Nederlands Recht 
• rijbewijs: Ja 
 
 

Contact 
• adres: Zonnesingel 1 (2743 LK) in 
Waddinxveen 
• telefoon: 06-42368669 
• e-mail: petervandenberg@leg-uit.nl 
 
 

Kernkwaliteiten 
• betrouwbaar 
• zorgzaam 
• loyaliteit 
 
 
 
 
 
 
 



WERKERVARING 1 
 

2018 - heden 2 Leg-uit 
 • Eigenaar Leg-uit training & advies 

- trainingen en workshop ‘staats- en bestuursrecht en lokale politiek’, ‘hoe werkt 
de gemeente’ en ‘politieke sensitiviteit’ 

• Gastcolleges over (impact van) chronische ziektes en zingeving (zie pagina ‘Overige’) 
2015 - 2021 Gemeente Woerden 
 • Juridisch adviseur 

- integraal handhavingsbeleid en –uitvoeringsprogramma en jaarverslag 
- handhavingsprocedures  en procesvertegenwoordiging 
- coördinatie handhavingsoverleg regio ‘De Waarden’ (2015-2018) 
- mede-initiatiefnemer en lid stuurgroep provincie breed VTH-overleg 
- coördinatie leergang ‘Bestuursrecht & ruimtelijk bestuursrecht’ regio ‘De Waarden’ 

• Facilitator (2017-2020) 
- Faciliteren van bijeenkomsten en vergaderingen met als doelen betere 

samenwerking, effectievere besluitvorming en vernieuwend vergaderen 
• Vertrouwenspersoon (2017-2020) 

2004 - 2014 Gemeente Oudewater 
 • Handhavingsjurist 

- integraal handhavingsbeleid en –uitvoeringsprogramma en jaarverslag 
- handhavingsprocedures en procesvertegenwoordiging  
- mede-initiatiefnemer en coördinatie handhavingsoverleg regio ‘De Waarden’  
- ontwikkeling en coördinatie leergang ‘Bestuursrecht & ruimtelijk bestuursrecht’ 

regio ‘De Waarden’ 
- juridische kwaliteitszorg en gemeenschappelijke regelingen 
• Lid van de Ondernemingsraad (2008-2013) 
• Lid Bijzondere Ondernemingsraad Veiligheidsregio Utrecht (VRU, 2008-2010) 

2001 - 2004 Servicebureau Overheidsdienstverlening (SBOD) 
 • Juridisch adviseur (waaronder advisering vergunningen, handhavingsbeleid en -

procedures, bezwaar en beroep, secretaris bezwaarschriftencommissie en secretaris 
welstands- en monumentencommissie) 

- 2001: Gemeente Schiedam; 
- 2001-2002: Gemeente Papendrecht; 
- 2002-2003: Gemeente Uithoorn; 
- 2003: Gemeente Bergen; 
- 2003: Gemeente Groningen; 
• Lid van de Ondernemingsraad (2002-2004) 

2000 - 2001 Gemeente Den Haag 
 • Medewerkerker landelijke taken (dienst Burgerzaken) 

- juridische werkzaamheden met betrekking tot schijnhuwelijken, echtscheidingen 
en buitenlandse akten 

1999 - 2000 Tweede Kamer 
 • fractiemedewerker 

- advisering en beoordeling wetsvoorstellen op beleidsterreinen staatkundige en 
bestuurlijke vernieuwing, kiesrecht, dualisme en volkshuisvesting 

 

BIJZONDERHEDEN 
1. Bij besluit van 21 februari 2018 (2018000330) benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau (de oorkonde 

en bijbehorende versierselen zijn uitgereikt tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 28 maart 
2018); 

2. Op 16 oktober 2018 genomineerd voor Beste Ambtenaar 2018 (Publiek Denken, link nominatie en 
motivatie). Resultaat: plek 15 in de Publiek Denken Top 100 Beste Ambtenaar van het Jaar 2018 (link 
ranking). 

 
Toelichting bij 1 + 2: Bij besluit van 5 februari 2020 ben ik door het UWV formeel arbeidsongeschikt verklaard. De activiteiten die (nog) onder 
Leg-uit worden uitgevoerd zijn daarom incidenteel én doorgaans op basis van vergoeding onkosten. 

https://publiekdenken.nl/nieuws/algemeen/waarom-zijn-deze-ambtenaren-genomineerd-voor-de-top-100/
https://publiekdenken.nl/nieuws/algemeen/waarom-zijn-deze-ambtenaren-genomineerd-voor-de-top-100/
https://specials.publiekdenken.nl/special-publieke-professional-2018/publiek-denken-top-100-genomineerden/
https://specials.publiekdenken.nl/special-publieke-professional-2018/publiek-denken-top-100-genomineerden/


NEVENACTIVITEITEN 
 

2019 – heden 
Zie ook blad ‘Overige’ 

Gastcolleges en patiëntparticipatie rondom chronische ziekten (en zingeving) 

 • Gastcolleges 
• Studentgesprekken / student meets patiënt 
• Patiënt participatie 
• Presentaties voor ervaringsdeskundigen en professionals 

2021 - heden Redacteur serie Handboeken Openbaar Bestuur 
 • Redacteur serie Handboeken Openbaar Bestuur (Berghauser Pont Publishing): 

   - Handboek Raadsleden (september 2021); 
   - Handboek Statenleden (gepland september 2022). 

2017 - 2019 Redacteur serie Zakboeken Openbaar Bestuur 
 • Redacteur serie Zakboeken Openbaar Bestuur (Berghauser Pont Publishing): 

   - Zakboek Raadsleden (september 2017); 
   - Zakboek Statenleden (mei 2018); 
   - Zakboek Ambtenaren (december 2019). 

2019 Provincie Zuid-Holland  
 • Lid Provinciale Staten 

2015 - 2018 ChristenUnie/SGP Zuid-Holland 
 • Fractieadviseur Statenfractie Zuid-Holland 

2010 - 2021 Hersteld Hervormde Kerk 
 • Diaken en 2e scriba kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen ‘Dorp’ 

• Lid (secretaris) Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen ‘Dorp’ (2013-
2021) 
• Plaatsvervangend lid (secretaris en voorzitter) van de Generale Commissie voor de 
Behandeling van Bezwaren en Geschillen (2010-2019) 
• Lid werkgroep Generale Diaconale Commissie gastopvang en pleegzorg (2016-2017) 
• Lid adviescommissie Synode rondom dopen van adoptie- en pleegkinderen (2015-2016) 

2009 - 2010 Vereniging Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR) 
 • Bestuurslid (en oprichter) Vereniging Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR). 

2008 - 2010 Pleegouderraad (POR) Horizon 
 • Lid Pleegouderraad (POR) Horizon (Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs). 

• Namens POR Horizon lid van het Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR). 

2006 - heden Freelance auteur/tekstschrijver 
 Op freelance basis artikelen schrijven over gemeentepolitiek en ruimtelijk bestuursrecht. 

Onder andere voor Ruimte (USG Innotiv), RaadsledenNieuws (Sdu Uitgevers), Zicht, 
FrieschDagblad, Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad 

2005 - 2010 RMU 
 •Netwerker en bestuurslid sectie Ambtenaren 

2002 - 2019 SGP 
 • Lid Partijadviesraad (2015-2019) 

• Mede-initiatiefnemer en coördinator SGP-Waterschapsplatform (2013-2017) 
• Bestuurslid (secretaris) SGP afdeling Waddinxveen (2002-2006) 

2000 - 2018 Gemeente Waddinxveen 
 • Gemeenteraadslid PCW (2006-2018) 

- namens gemeenteraad lid van het Algemeen Bestuur van Gouwepark (2006-2014), 
lid van het Algemeen Bestuur Regionale van de Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas 
(ROZ, 2008-2014), plv. lid van het Algemeen Bestuur van de Grondbank RZG (2011-
2014) en lid Gebiedsadviescommissie GroenAlliantie (2015 – 2018) 

- (plv.) voorzitter raadscommissies Samenleving en Openbare Ruimte (2006-2014) 
• Duo-raadslid PCW (2000-2006) 

1999 - 2005 Stichting Reformatorische Bezinningsavonden (SRB) 
 • bestuurslid SRB-Gouda (1999-2000 secretaris en voorzitter van 2000-2002) 

• bestuurslid SRB-landelijk (2002-2005) 
 



OPLEIDINGEN EN TRAININGEN 
 

2018 Opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit 
 Vierdaagse opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit 

bij Van Oss & Partners 

2017 Opleiding Facilitator 
 Vijfdaagse training tot facilitator gevolgd bij 2KnowHow 

2016 - 2017 Kopgroep-Flow 
 In het kader van Flexibele en Lerende Organisatie Woerden het eerste Kopgroep-Flow 

traject afgerond met accent op ontwikkeling persoonlijke vaardigheden en competenties, 
projectmatig werken en acteren in veranderende samenleving en transitie lokale overheid 
naar overheidsparticipatie. In totaal 10 bijeenkomsten en afgerond project 

2014 Conflictbemiddeling 
 Driedaagse training conflictbemiddeling gevolgd bij Conflictbemiddeling.NL 

2000 - heden Bestuursrecht en omgevingsrecht 
 Jaarlijks actualiteiten trainingen op het gebied van algemeen en bijzonder bestuursrecht 

1993 - 2001 Nederlands Recht 
 Studie Nederlands Recht (specialisatie staats- en bestuursrecht) gevolgd en afgerond aan 

de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

1992 - 1993 Journalistiek 
 Eerste jaar (met propedeuse-certificaat) Journalistiek gevolgd aan de Evangelische 

Hogeschool in Amersfoort 

1990 - 1992 HAVO 
 Met diploma de Havo afgerond aan het Driestar College in Gouda 

1986 - 1990 MAVO 
 Met diploma de Mavo afgerond aan het Driestar College in Gouda 
 
 



PUBLICATIES 
 

2022 (planning) Principes en praktijk 
 mr. C.P.W. van den Berg (red.), Principes en Praktijk. 35 jaar protestantse politiek in 

Waddinxveen, Waddinxveen, gepland najaar 2022 

2022 (planning) Handboek Statenleden 
 mr. C.P.W. van den Berg, dr. J.L.W. Broeksteeg, A.J. Schaddelee, drs. B.S.M. Sepers en drs. J. 

van de Velde (red.), Handboek Statenleden. Gereedschapskist voor het betere statenwerk, 
serie Handboeken Openbaar Bestuur deel 2, Berghauser Pont Publishing, gepland september 
2022 

2022 Van snappen naar proberen te begrijpen 
 mr. C.P.W. (Peter) van den Berg en M.P. (Pauline) Aalbers-Blankenstijn (red.), Van snappen 

naar proberen te begrijpen. Handvatten rondom luisteren en spreken over ziekte, verlies en 
rouw, Waddinxveen/Gouda, 2022 

2022 Gezien en gewaardeerd 
 mr. C.P.W. (Peter) van den Berg, Gezien en gewaardeerd. Van integrale geneeskunde naar 

context- en levensloopgerichte zorg, Waddinxveen/Gouda, 2022 

2021 Handboek Raadsleden 
 mr. C.P.W. van den Berg, drs. D.E. van der Kamp en G. Veninga (red.), Handboek Raadsleden. 

Gereedschapskist voor het betere raadswerk, serie Handboeken Openbaar Bestuur deel 1, 
Berghauser Pont Publishing, 2021 

2020 Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte 
 C.P.W. (Peter) van den Berg en A.C. (Angélique) van der Lit-van Veldhuizen (red.), Beter leven 

met een chronisch-progressieve ziekte. Gids voor zieken, naasten en professionals, 
Berghauser Pont Publishing, augustus 2020 

2019 Zakboek Ambtenaren  
 mr. C.P.W. van den Berg en C.J. Hagenbeek (red.), Zakboek Ambtenaren. Gereedschapskist 

voor de gemeentelijke praktijk, serie Zakboeken Openbaar Bestuur deel 3, Berghauser Pont 
Publishing, december 2019 

2019 Een nieuwe uitdaging met Parkinson 
 mr. C.P.W. van den Berg, M.J. Kommer en R. Treffers (red.), Een nieuwe uitdaging met 

Parkinson. Praktische gids voor jongere mensen met Parkinson en hun omgeving, Berghauser 
Pont Publishing, februari 2019 

2018 Zakboek Statenleden 
 mr. C.P.W. van den Berg, C.J. Hagenbeek, G.W. Huisman en A.J. Schaddelee (red.), Zakboek 

Statenleden. Gereedschapskist voor het betere statenwerk, serie Zakboeken Openbaar 
Bestuur deel 2, Berghauser Pont Publishing, mei 2018 

2017 Afgezonderd aan de Dorpstraat 
 C.P.W. van den Berg en C. Rademaker (red.), Afgezonderd aan de Dorpstraat. 125 jaar 

kerkelijk leven in de Waddinxveense Dorpstraat, Hersteld Hervormde Gemeente 
Waddinxveen ‘Dorpstraat’, 2017 

2017 Ze horen bij ons?! 
 C.P.W. van den Berg en G.J. Verbruggen (red.), Ze horen bij ons?! Pleegzorg en gastopvang in 

gezin, kerk en school, Uitgeverij De Banier, 2017 

2017 Zakboek Raadsleden 
 mr. C.P.W. van den Berg en C.J. Hagenbeek (red.), Zakboek Raadsleden. Gereedschapskist 

voor het betere raadswerk, serie Zakboeken Openbaar Bestuur deel 1, Berghauser Pont 
Publishing, 2017 

2010 Samen (sterk) voor kinderen 
 Medeauteur boekje over pleegzorg: W. Visser (red.), Samen (sterk) voor kinderen. Bijbels 

licht op... Pleegzorg, Uitgeverij De Banier, Utrecht, 2010. 

2007 Opa en oma op het achtererf 
 Auteur studie over mantelzorgwoningen: C.P.W. van den Berg, Opa en oma op het achtererf? 

Notitie over (on)mogelijkheden voor mantelzorgwoningen, Waddinxveen, oktober 2007 

2000 Kader of keurslijf 
 Medeauteur studie over dualisme: C.P.W. van den Berg e.a., Kader of keurslijf. Over monisme 

en dualisme in de lokale politiek, Den Haag, mei 2000 
 



OVERIGE 
 

Gastcolleges 
(2000-heden) 

Door middel van gastcolleges inzicht geven op de impact van een chronisch-
progressieve ziekte en zingeving: 

 •  Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU, faculteit Geneeskunde) 
•  Amsterdam UMC (locatie VUmc, faculteit Geneeskunde) 
•  Tilburg University (faculteit Psychologie) 
•  Katholieke Universiteit Leuven (faculteit Theologie en Religiewetenschappen) 
•  Hoornbeeck College (opleiding verpleegkunde) 

  

Bijscholing & 
presentaties 

In het kader van bijscholing en bijhouden kennis geef ik regelmatig presentaties bij 
interdisciplinaire bijeenkomsten van regionale afdelingen van ParkinsonNet: 

 •  Regio Den Haag (24 juni 2021) 
•  Regio Utrecht Zuid-Oost (10 december 2020) 
•  Regio Delft (2 maart 2020) 
•  Regio Haarlemmermeer (11 februari 2020) 
•  Regio Drechtsteden (27 januari 2020) 
•  Regio Ede-Veenendaal (4 november 2019) 
•  Regio Almere (28 oktober 2019) 
•  Regio Leiden (9 oktober 2019) 
•  Regio Gouda (12 maart 2019) 

  
Ervaringen 
delen 

Presentaties bundel ‘Een nieuwe uitdaging met Parkinson’ en delen ervaringen: 

 •  Parkinsoncafé Zaandam (6 augustus 2021) 
•  Parkinsoncafé Driebergen (21 april 2021) 
•  Parkinson Connectcafé Sittard (13 oktober 2020) 
•  Parkinsoncafé Woerden (8 februari 2020) 
•  Parkinsoncafé Apeldoorn (12 juli 2019) 
•  Nationale Jongerendag JVPL in Leuven (25 mei 2019) 
•  Parkinsoncafé Zoetermeer (16 april 2019) 
•  Pakinsoncafé Reeuwijk (12 november 2018) 
•  Jong Parkinson InHelmond (3 november 2018) 

  
Patiënt 
participatie 

Lid Patiëntadviesraad Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat (Radboudumc) 

  
Ervaringsdeler Door middel van studentgesprekken inzicht geven op de impact van een chronisch-

progressieve ziekte: 
 •  Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) 

•  Stichting Mens Achter de Patient 
  

 



OVERIGE (VERVOLG) 
 
Artikelen Over de impact van een chronisch-progressieve ziekte publiceer ik regelmatig: 

  (de titel van het artikel bevat een link die leidt naar het desbetreffende artikel) 

 •  Zorg wordt beter als zieke er meer invloed op krijgt (Friesch Dagblad, 10 januari 2022) 
•  Zorg wordt beter als zieke er meer invloed op krijgt (ReformatorischDagblad, 6 januari 2022) 
•  Dankdag in de woestijn van het leven? Wat als je nu even niet kunt danken (Friesch 
Dagblad, 2 november 2021) 
•  Verjaren op Parkinsondag (Friesch Dagblad, 10 april 2021) 
•  Een progressieve ziekte is als een haarspeldbocht (NederlandsDagblad, 10 april 2021) 
•  Stilstaan bij een verrijkt leven (Friesch Dagblad, 20 maart 2021) 
•  Van chronische rouw naar veerkracht (NederlandsDagblad, 19 maart 2021) 
•  Help chronisch zieken de lockdown door (Leeuwarder Courant, 8 januari 2021) 
•  Help chronisch zieken de lockdown door – met 5 tips (Dagblad van het Noorden, 6 januari 
2021) 
•  Liefde en hoop in deze lockdown rondom mensen met een chronisch progressieve ziekte 
(Friesch Dagblad, 31 december 2020) 
•  Geef liefde en hoop aan chronisch zieken (ReformatorischDagblad, 23 december 2020) 
•  Lockdown, dat is een forse dreun (NederlandsDagblad, 21 december 2020) 
•  Chronische ziekte vraagt om meer begrip. Eén Dag voor de Mantelzorger is niet genoeg 
(NederlandsDagblad, 9 november 2020) 
•  Mantelzorger krijgt veel voor de kiezen (Friesch Dagblad, 10 november 2020) 
•  Chronisch ziek, en dan (NederlandsDagblad, 7 oktober 2020) 
•  Eenzaam? Ik maak graag kennis met u (ReformatorischDagblad, 8 oktober 2020) 
•  Eenzaam? Ik maak graag kennis met u! (Friesch Dagblad, 7 oktober 2020) 
•  Een goed verstaander heeft een oplettend oog (Friesch Dagblad, 1 juli 2020) 
•  Een dag voor de chronisch (progressief) zieke (Friesch Dagblad, 7 oktober 2019) 
•  Een jaarlijkse Dag van de Chronisch Zieken (8 oktober) zou betekenisvol zijn 
(NederlandsDagblad, 8 oktober 2019) 

  
Interviews Regelmatig word ik geïnterviewd over de impact van een chronisch-progressieve 

ziekte: 
  (de titel van het interview bevat een link die leidt naar het desbetreffende artikel) 

 •  Doorbreek het stigma op psychische klachten bij Parkinson (Algemeen Dagblad, 11 april 
2021) 
•  Ik kon niet langer doen alsof er niks aan de hand was (Het Financieele Dagblad, 21 
december 2020) 
•  Interview met Peter van den Berg over zijn boek Beter leven met chronisch-progressieve 
ziekte (Elisabeth, oktober 2020) 
•  Ik was opgelucht toen ik de diagnose kreeg (Vierstroom Magazine, oktober 2020) 
•  Interview RAZO (radio-interview RAZO, 1 oktober 2020) 
•  Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte (Zorg, ledenmagazine NPV, september 
2020) 
•  Ik wil er niet van in de put raken (Algemeen Dagblad, 26 augustus 2020) 
•  Nog steeds een mens met talenten (RMU.NU, ledenmagazine RMU, april 2020) 
•  Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte (Hart van Holland, 22 april 2020) 
•  Stap voor stap inleveren en toch dankbaar (RD Magazine, 8 februari 2020) 
•  Interview EO Live (Radio 5, 24 augustus 2019) 
•  Voordat ik ziek werd, was het glas half leeg (EO Visie, augustus 2019) 
•  Interview RAZO (radio-interview RAZO, 27 juni 2019) 
•  Wat gebeurt er als jonge mensen parkinson krijgen (Friesch Dagblad, 11 februari 2019) 
•  Kleine kinderen of kleinkinderen, een wereld van verschil (Algemeen Dagblad 7 februari 
2019) 
•  Een gezin, een fulltime baan… en parkinson (NederlandsDagblad, 6 februari 2019) 
•  Dertigers en dan al Parkinson (Terdege, 6 februari 2019) 
•  Sinds ik Parkinson heb, is het glas halfvol (Hart van Holland, 30 januari 2019) 

  
Artikelen Regelmatig publiceer ik (met anderen) naar aanleiding van actuele staatsrechtelijke 

actualiteiten 
 •  Staten zitten te springen op aanstormend talent (Brabants Dagblad, 4 mei 2021) 

•  Investeer in nieuw talent voor Staten (ReformatorischDagblad, 3 mei 2021) 
•  Investeer in nieuwe Statentalenten (Leeuwarder Courant, 3 mei 2021) 
•  Investeer in aanstormend Statentalent (Friesch Dagblad, 1 mei 2021) 
 
 

https://frieschdagblad.nl/opinie/Zorg-wordt-beter-als-zieke-er-meer-invloed-op-krijgt-27380751.html
https://www.rd.nl/artikel/957716-zorg-wordt-beter-als-zieke-er-meer-invloed-op-krijgt
https://frieschdagblad.nl/geloven/Dankdag-in-de-woestijn-van-het-leven-Wat-als-je-nu-even-niet-kunt-danken.-27131397.html
https://frieschdagblad.nl/2021/4/10/gedicht-van-peter-van-den-berg-verjaren-op-wereld-parkinsondag
https://www.nd.nl/opinie/opinie/1029261/een-progressieve-ziekte-is-als-een-haarspeldbocht
https://frieschdagblad.nl/2021/3/20/het-is-internationale-dag-van-geluk-stilstaan-bij-een-verrijkt-leven
https://www.nd.nl/opinie/opinie/1025685/van-rouw-naar-veerkracht?fbclid=IwAR0l3UUf6RrIY6-7bpB1C5TJT3sLSI6HsC1YNloWIqVvHMkHbhY9dzv1g-s
https://www.lc.nl/opinie/Help-chronisch-zieken-de-lockdown-door-26339633.html
https://www.dvhn.nl/meningen/Help-chronisch-zieken-de-lockdown-door-26324331.html
https://www.jong-en-parkinson.nl/l/liefde-en-hoop-in-deze-lockdown-rondom-mensen-met-een-chronisch-progressieve-ziekte/
https://www.jong-en-parkinson.nl/l/geef-liefde-en-hoop-aan-chronisch-zieken/
https://www.jong-en-parkinson.nl/l/lockdown-dat-is-een-forse-dreun/
https://www.jong-en-parkinson.nl/l/chronische-ziekte-vraagt-begrip2/
https://www.jong-en-parkinson.nl/l/chronische-ziekte-vraagt-begrip2/
https://www.jong-en-parkinson.nl/l/chronisch-ziek-en-dan2/
https://www.jong-en-parkinson.nl/l/eenzaam-ik-maak-graag-kennis-met-u3/
https://www.jong-en-parkinson.nl/l/eenzaam-ik-maak-graag-kennis-met-u4/
https://www.jong-en-parkinson.nl/l/een-goed-verstaander-heeft-een-oplettend-oog2/
https://www.jong-en-parkinson.nl/l/een-dag-voor-de-chronisch-progressief-zieke2/
https://www.jong-en-parkinson.nl/l/een-dag-voor-de-chronisch-progressief-zieke2/
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