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In het magazine van de Parkinson Vereniging (PV) werd dit voorjaar een vacature geplaatst voor  een 

nieuw bestuurslid. Ik wil graag deel uitmaken van het bestuur van onze vereniging en heb daarom 

hierop gereageerd. Ik ben dan ook blij dat het bestuur mij nu voordraagt als nieuw bestuurslid en vind 

het leuk om die rol te gaan vervullen. Ik ben 61 jaar en woon met mijn echtgenote in Ugchelen in de 

gemeente Apeldoorn. We hebben drie kinderen die elders wonen. Ik heb in de jaren tachtig sociale 

geografie gestudeerd in Utrecht. In het dagelijkse leven ben ik al geruime tijd raadsgriffier van de 

gemeente Apeldoorn en geef in die functie ook leiding aan de raadsgriffie. De rol van raadgriffier 

omvat vooral het managen van politiek bestuurlijke processen. Mijn primaire rol is de gemeenteraad 

op alle fronten te adviseren en zo maximaal mogelijk te kunnen laten functioneren.  

Verder ben ik tot voor kort een ruim aantal jaren bestuurslid van de VNG commissie Raadsleden en 

Griffiers geweest. Ook was ik voorzitter van de landelijke beroepsgroep van de Vereniging van 

Griffiers.  Ik ben daarnaast tien jaar bestuurlid en voorzitter van de volleybal vereniging Dynamo 

Apeldoorn geweest. Een vereniging die zowel regionaal als ook op eredivisieniveau speelt. Mijn vrije 

tijd besteed ik graag aan mijn gezin, volleybal, fietsen, wandelen, reizen, muziek en theater. 

 

Bij mij is bijna 7 jaar geleden de ziekte van Parkinson geconstateerd. Ik denk dat ik in het bestuur van 

de PV een goede rol kan spelen, enerzijds omdat ik Parkinson heb, maar anderzijds omdat ik zeer 

ruime ervaring heb in en met besturen. Daarnaast ben ik een persoon met betrokkenheid en 

doorzettingsvermogen. Helaas heeft de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson er bij mij toe geleid 

dat ik me enkele maanden geleden ziek heb moeten melden bij mijn werk. 

 

Ik lever graag een bijdrage aan het goed functioneren van de PV. Het behartigen van de belangen van 

de leden spreekt mij daarbij zeker aan en ook om als bestuur bij te dragen aan het realiseren van de 

ambities en doelstellingen. Het is belangrijk om de oorzaak van de ziekte te kunnen achterhalen en te 

bewerkstelligen dat er uiteindelijk adequate medicatie gevonden kan worden om de ziekte tot stilstand 

te brengen, terug te dringen en mogelijk zelfs te voorkomen. De PV kan hier een belangrijke rol in 

spelen door ook Parkinson goed en regelmatig onder de maatschappelijke aandacht te brengen en de 

noodzaak van nieuwe medicatie en behandelingmethodieken te benadrukken. Zeker nu het aantal 

mensen dat de ziekte van Parkinson heeft mondiaal snel toeneemt.  

Ik vind het verder belangrijk dat het bestuur werk maakt, met alle vrijwilligers en (professioneel) 

betrokkenen, van het elkaar ontmoeten. Dit niet alleen omwille van het behartigen van belangen, maar 

ook om elkaar te informeren en te scholen en een steun in de rug te kunnen zijn. Het helpt wanneer je 

bij lotgenoten herkenning vindt en ervaringen kan uitwisselen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Arjan Oudbier 

 

 


