
Op deze pagina leest u over de gezamenlijke 
huisvesting van Bestwijzer en de gemeente 
Best. Samen werken wij aan de mogelijkheid 
om in de toekomst vanuit één adres de 
dienstverlening aan inwoners en ondernemers 
te organiseren. Met toegang voor iedereen, 
een goede samenwerking in uw belang, ruimte 
om op een vernieuwende manier te werken en 
mogelijkheden voor u om andere inwoners te 
ontmoeten. Deze pagina verschijnt regelmatig 
in Groeiend Best. Meer informatie vindt u ook 
op PleinBest.nl.

Samen
gaan
voor een huis 
van iedereen

Ontwerpfase Definitief ontwerp en 
kredietaanvraag bij de raad

Aanbesteding 
bouw

Bouwperiode

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fase 1* Fase 2 Fase 3 Fase 4

2021 Voorbereiding en aanbesteding bureau
2022 Keuze bouworganisatie, eigendom en beheer

2023 Schetsplan en voorlopig ontwerp
* Meerdere go/no-go momenten mogelijk

Samen gaan is een 
samenwerking tussen 
Gemeente Best en 
Bestwijzer.

Dubbelinterview
Deze keer gingen we in gesprek met Carla 
van Heugten van LEVBest en Annelies 
Berende van de SeniorenRaadBest. 

Samen gaan zorgt voor gezamenlijke 
huisvesting van veel partijen. Zo kunnen 
we de dienstverlening aan de inwoner 
verbeteren. Maar, wat levert Samen gaan op 
voor jullie organisaties?

Carla: “Met Samen gaan behouden we korte 
communicatielijnen, doordat we in de toekomst 
fysiek bij elkaar op één locatie zitten. Zo ontstaat 
optimale samenwerking. Dit is nu al een grote 
kracht van Bestwijzer. Samen gaan zorgt er niet 
alleen voor dat dit behouden blijft, maar ook dat 
dit wordt uitgebreid met de gemeente. ‘Vertrouwen’ 
is wat mij betreft het sleutelwoord voor een goede 
samenwerking tussen alle organisaties.”  

Annelies: “Door het project Samen gaan brengen 
we verschillende culturen samen, waarbij we de 
beste eigenschappen van deze culturen benutten. 
Met één gezamenlijke werkwijze zorgen we voor 
positieve ervaringen bij inwoners én bij onze eigen 
medewerkers. Hierbij is het belangrijk dat we 
inwoners eigen regie laten behouden. Uiteraard 
is het wel onze verantwoordelijkheid om ze de 
gevolgen van keuzes te vertellen.” 

De huidige werkwijze van Bestwijzer is de 
basis voor de nieuwe huisvesting. Wat moet 
voor jullie organisaties vooral behouden 
blijven? En wat niet?

Carla: “Wat behouden moet blijven is de 
‘ontschotting’. Dit zorgt ervoor dat er makkelijker 
kruisbestuiving tussen organisaties kan 
plaatsvinden, waarbij iedere organisatie zijn of 
haar eigen identiteit kan behouden. Wij moeten als 
organisaties de verbinding aan blijven gaan, zodat 
inwoners zo goed mogelijk geholpen worden. Het is 
belangrijk dat inwoners en ook ondernemers weten 
dat ze overal voor binnen kunnen lopen.”

Annelies: “Bij Bestwijzer zorgen we ervoor dat 
inwoners niet van het kastje naar de muur worden 
gestuurd. Daar doen we alles aan. Zo creëren 
we positieve ervaringen en vertrouwen in onze 
organisaties. Werken aan vertrouwen is hard 
werken, maar zeker de moeite waard. 

Hoe verbetert volgens jullie de 
dienstverlening aan de inwoner door 
gezamenlijke huisvesting?  

Annelies: “Alleen ben je sneller, maar samen kom je 
verder! Wanneer we samen op dezelfde manier onze 
dienstverlening waarborgen, zorgen we voor nóg 
meer positieve ervaringen voor onze inwoners.” 

Carla: “We kunnen als Bestwijzer veel van de 
gemeente Best leren en zij van ons. We hebben 
allebei goud in handen. Zelf heb ik een jaar in 
het gemeentehuis gewerkt en dat jaar heeft mij 
zoveel opgeleverd. Ik sprak veel nieuwe mensen, 
bijvoorbeeld in de wandelgangen, waardoor de 
spreekwoordelijke deuren voor mij open gingen.” 

Welke bijdragen leveren LEVBest en de 
SeniorenRaadBest op dit moment aan het 
project?

Annelies: “Het zijn niet de organisaties die samen 
gaan, maar de mensen uit die organisaties. Het 
siert beleidsmedewerkers wanneer ze zich nog meer 
laten voeden door medewerkers van de werkvloer. 
De mensen binnen onze organisaties weten elkaar 
steeds beter te vinden. Een mooi voorbeeld is het 
project waarbij verschillende cliëntondersteuners, in 
welke vorm dan ook, elkaars werkveld, werkwijze en 
expertise verkennen. Met als doel de inwoner nog 
beter de weg wijzen.”

Carla: “De receptie van Bestwijzer heeft nauwe 
contacten met het KCC van de gemeente. We 
kennen elkaars werkwijze en helpen elkaar waar 
nodig. Zo bereiden we onszelf al voor op de 
intensievere samenwerking die Samen gaan van 
ons gaat vragen. Ook nemen we deel aan diverse 
activiteiten met als doel een betere samenwerking 
en dienstverlening vooruitlopend op het fysieke 
samengaan.” 

SeniorenRaadBest is opgericht met de missie 
om voor alle senioren van de gemeente Best 
een optimaal leefklimaat te bevorderen. 
SeniorenRaadBest draagt er voortdurend aan 
bij dat de gemeente Best op gewenst niveau 
‘ouderenproof’ is en blijft. 

LEVBest verzorgt het welzijnswerk in de gemeente 
Best en valt onder LEVgroep. LEVgroep inspireert 
mensen om mee te doen aan een samenleving 
in beweging. Samen met bewoners maken 
medewerkers, vrijwilligers en stagiairs het verschil 
in wijken en dorpen, zodat iedereen mee kan 
doen. Iedereen heeft immers een talent!

De nieuwe huisvesting;
een update 
In de afgelopen maanden kon u in Groeiend 
Best veel lezen over de (locatie van de) nieuwe 
gezamenlijke huisvesting van Bestwijzer en de 
gemeente. We merkten dat al deze uitspraken 
en meningen veel onduidelijkheid veroorzaakten. 
Inwoners stelden ons vragen: komt de nieuwe 
gezamenlijke huisvesting van Bestwijzer en de 
gemeente er nog wel? Waar komt het gebouw? 
Maar ook, hoe kan ik meedenken?

Raadsbesluit 12 juli 2021
12 juli gaf de raad opdracht voor verdere 
uitwerking van het nieuwbouwscenario, op eigen 
grond aan het Dorpsplein (naast Zeeman). Dit 
raadsbesluit is nog steeds het uitgangspunt. Het 
doel van zowel Bestwijzer als de gemeente is nog 
steeds: samen de dienstverlening aan u naar een 
nog hoger niveau brengen. In een gebouw dat 
voor iedereen fijn en goed toegankelijk is. Een 
gebouw waar u straks graag binnenloopt en zich 
welkom voelt!

Ontwerpfase
We zitten nu in de ontwerpfase. Bureau bbn 
ondersteunt ons hierbij, zij hebben kennis in huis 
die we zelf niet hebben. De komende maanden 
kijken Bestwijzer en gemeente samen naar de 
(gedeelde) ambities voor de huisvesting. Dat 
zetten we in een Programma van Eisen. En daarna 
in een voorlopig ontwerp. Dat is ongeveer midden 
2023 klaar. We koersen op opening van het 
gebouw in 2026. 

Motie 
U las misschien over een motie van de 
gemeenteraad. Een motie is een raadsopdracht. 
In dit geval om met inwoners in gesprek te gaan. 
In de vorige editie van deze informatiepagina 
kondigden we al aan dat we graag met u 
in gesprek gaan. Over de publiekshal, de 
locatie van de nieuwbouw, maar ook over het 
Dorpsplein. U bent als inwoner maandagavond 
16 mei van harte welkom om met ons in gesprek 
te gaan (locatie Bestwijzer), maar ook online kunt 
u via Praat Mee op PleinBest.nl vanaf 17 mei uw 
mening laten horen. Meer informatie volgt, wij 
kijken uit naar uw inbreng en praten u graag bij!

Uitnodiging
Praat mee over Samen gaan 
en het Dorpsplein

Praat mee over Samen gaan en het toekomstige Dorpsplein.  
We zijn benieuwd naar uw ideeën voor de uitstraling en 
inrichting. Wanneer voelt u zich thuis bij Samen gaan en hoe 
loopt u straks binnen? Voelt u zich betrokken bij Samen gaan 
en/of het Dorpsplein? Denk op maandagavond 16 mei met 
ons mee. U bent van harte welkom!

Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur, vrije inloop
Waar: Bestwijzer, Zonnewende 173 Best

Om te weten hoeveel koffie en thee we voor u kunnen  
klaarzetten, vinden we het prettig als u zich aanmeldt via 
www.pleinbest.nl/samen-gaan.


