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Plattegrond scenario’s

Samen
gaan
voor een huis 
van iedereen

Een gebouw voor Bestwijzer 
en gemeente Best
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.

Vanaf nu laten we regelmatig deelnemende organisaties 
van Bestwijzer aan het woord. Deze keer gingen we in 
gesprek met Frans den Dekker van de SeniorenRaadBest 
en Anke Biermans van GGzE. 

‘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?
Frans: “De grootste winst zit hem in toegankelijkheid en 
duidelijkheid. Eén loket met deskundige medewerkers, 
waar de (oudere) inwoner zijn vraag stelt, het antwoord 
gevonden en gegeven wordt en de vervolgactie 
besproken wordt. De moeilijkheid zit hem in het ontsluiten 
van vragen die (oudere) inwoners hebben. Daarmee 
bedoel ik ‘de vraag achter de vraag’ achterhalen.”
Anke: “Mentale gezondheid is een belangrijk item voor 
ons allemaal. Iedereen wil geestelijk gezond zijn of 
herstellen van een mentaal ongemak. GGzE onderdeel 
laten zijn van ‘Samen gaan’ draagt bij aan normalisatie 
van deze sector. ‘Mentale gezondheid’ leeft in het 
midden van de maatschappij en juist dáár moet het ook 
een plek krijgen.” 

De huidige werkwijze van Bestwijzer is de basis voor de 
nieuwe huisvesting. Wat moet voor jullie organisaties 
vooral behouden blijven? En wat niet?
Anke: “Toen ik Bestwijzer voor het eerst binnenstapte, 
voelde ik dat het klopte. Bestwijzer ademt een sfeer van 
gastvrijheid. Je bent welkom, je wordt gezien en gehoord 
als persoon. Binnen de muren van Bestwijzer draait 
het om maatwerk. Wat ik graag aan het concept wil 
toevoegen is dat inwoners vrijblijvend een kopje koffie 
kunnen drinken. Even geen vragen, maar gewoon even ‘zijn’.” 

De volgende fase: de ontwerpfase
Vorige keer gaven wij u op deze pagina een eerste 
doorkijkje naar de volgende fase: de ontwerpfase. 
We hebben inmiddels de eerste stappen in deze 
vervolgfase gezet. Waarbij we steeds kijken hoe we 
de dienstverlening en samenwerking van gemeente en 
Bestwijzer verder kunnen optimaliseren. Uiteindelijk is 
dat het doel van het project Samen gaan!
Een Programma van Eisen (PvE) voor een nieuw 
gebouw voor zo’n 20 organisaties is complex. 2022 
gebruiken we om het PvE aan te scherpen. Dan maken 
we ook een eerste grove schets voor het nieuwe 
gebouw. In 2023 werken we deze schets uit in een 
voorlopig ontwerp. Voor dit ontwerp hebben we uw 
input nodig. In de volgende informatiepagina’s van 
Samen gaan informeren wij u hierover.

Tegelijkertijd: stedenbouwkundige visie
De gemeenteraad vroeg in juli ook om, parallel 
aan het vervolgonderzoek naar de gezamenlijke 
huisvesting, een stedenbouwkundige visie op te 
stellen. De raad stelt nu, via een initiatiefvoorstel, 
de kaders voor die stedenbouwkundige visie van het 
Dorpsplein op. Waar moet die visie aan voldoen? 
De raad nodigt iedereen, maar vooral inwoners en 
ondernemers rondom Dorpsplein en Raadhuisplein 
uit om hierover mee te denken. Dat kan nog via 
Pleinbest.nl/praatmee tot donderdag 18 november. 
Naar verwachting wordt het initiatiefvoorstel in de 
raadsvergadering van 13 december behandeld.

Een doorkijkje naar  
de volgende fase

Dubbelinterview Frans: “Het is belangrijk dat de laagdrempeligheid en 
beschikbaarheid van medewerkers behouden blijft. Ik 
hoop dat ‘Samen gaan’ ervoor zorgt dat we onduidelijke 
(door)verwijzingen kunnen minimaliseren. Bij Bestwijzer is 
de vraag van de inwoner leidend. Laten we met zijn allen 
deze vraag centraal zetten. Dit is een manier van werken; 
klantgericht werken.’’ 

Hoe verbetert volgens jullie de dienstverlening aan de 
inwoner door gezamenlijke huisvesting?
Frans: “Zodra alle medewerkers op één locatie werken, 
kunnen ze makkelijker met elkaar overleggen. Dit zorgt 
ervoor dat op één locatie de vraag wordt begrepen en 
beantwoord.” 
Anke: “Inderdaad het kastje-muur-verhaal houdt op te 
bestaan. We brengen het kastje en de muur achter de 
schermen samen, zodat de inwoner op dezelfde plek met 
een vraag kan komen en met een antwoord vertrekt.” 

Welke bijdragen leveren SeniorenRaadBest en GGzE op 
dit moment aan het project ‘Samen gaan’? 
Anke: “We zijn begonnen met cliëntondersteuners, 
zodat we inwoners van de gemeente Best kunnen 
ondersteunen. Dit doen we in afstemming met de 
Beleidsmedewerker Wmo. Een mooi initiatief waarbij 
informele en formele zorg samenkomen. ‘Samen gaan’ 
zorgt vast en zeker voor meer mooie samenwerkingen 
zodra alle ketenpartners onder één dak zitten.” 
Frans: “Onze vrijwilligers kunnen in een vroeg stadium 
zorgen en knelpunten bij senioren ophalen, bijvoorbeeld 
via bestaande communicatiemiddelen van de 
seniorenverenigingen in Best. De meeste vrijwilligers 
komen uit Best. Dit zorgt ervoor dat ze goed op de 
hoogte zijn van alle faciliteiten die er al zijn en dus 
ingezet kunnen worden binnen Samen gaan.”

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met 
meervoudige en vaak langdurige psychiatrische en 
psychosociale problemen. Alle zorg en ondersteuning is 
erop gericht dat iemand zo goed mogelijk kan meedoen 
aan de maatschappij.
 
SeniorenRaadBest wil bijdragen aan het verbeteren of in 
stand houden van het ‘leefklimaat’ van alle senioren door 
beleidsbeïnvloeding van de gemeentelijke overheid en 
maatschappelijke organisaties. Tevens spoort zij senioren 
aan actief te blijven deelnemen aan het plaatselijke 
maatschappelijke leven.

Samen gaan we naar een huis voor 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


