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Dit is een ambitieboek, waarin verwoord is wat specifiek is aan 
dit project, hoe de wensen van de verschillende partijen met 
elkaar in balans gebracht worden en ook wat daarbij de juiste, 
realistische randvoorwaarden zijn. Dit document vormt de ba-
sis voor beslissingen in het uitwerken van het programma en 
later het ontwerp.

Door middel van interviews, workshops en inloopdagen heb-
ben medewerkers, vrijwilligers en inwoners van Best gelegen-
heid gehad hun wensen en ideeën in te brengen in het proces. 
Deze zijn samengevat in dit ambitieboek. Zo weten we nu goed 
van iedereen wat er nodig is om dit project tot een succes te 
maken. Op basis van die wensen kunnen de partners in het 
project in de komende maanden een compleet programma van 
eisen opstellen. 

Het gaat hier nog niet over aantallen, oppervlaktes en voorzie-
ningen, dat volgt in het PvE. Wel gaat het om de gewenste ma-
nieren van werken, de doelen die samen bereikt gaan worden 
en de kwaliteiten die het gebouw geweldig goed gaan maken 
voor alle gebruikers: Bewoners van Best en medewerkers van 
de organisaties.

Huisvesting Samen gaan
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1.  Doel van het project

Het primaire doel van het project is het faciliteren van een zo goed mogelijke dienstverlening aan inwo-
ners, organisaties en ondernemers in Best. 

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het realiseren van een passende, betaalbare, duurzame en toekomst-
gerichte huisvesting voor de publieke dienstverlening in Best. De huisvesting moet een efficiënte, prettige en 
gezonde werkomgeving bieden aan de medewerkers van de samenwerkende organisaties. Hieronder valt de 
gemeente Best met haar volledige organisatie, de dienstverlening van een groot aantal organisaties die nu 
samenwerken onder de noemer Bestwijzer en van mogelijke andere publieke dienstverleners.

Door het realiseren van gezamenlijke huisvesting wil gemeente Best samenwerking tussen gemeente, or-
ganisaties van Bestwijzer, maar ook mogelijke toekomstige organisaties verbreden en versterken. Het doel 
van deze samenwerking is het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers (hierna: 
inwoners) van Best.

Aangezien de dienstverlening aan de inwoners centraal staat, is het in de publieksruimte niet nodig en ook 
niet wenselijk voor de individuele organisaties om een eigen identiteit te presenteren. De identiteit van het 
gebouw is daarom niet die van de organisaties, maar een gezamenlijke identiteit, in het verlengde van het 
huidige Bestwijzer. 

Samenwerking en toekomstgerichtheid

Ook buiten het publieksgebied is in het gebouw zo weinig mogelijk sprake van herkenbare onderdelen of 
gebieden voor individuele organisaties of afdelingen. De voorzieningen worden door alle gebruikers van het 
gebouw gedeeld, zodat zij optimaal gebruikt worden en de samenwerking wordt bevorderd.

Flexibiliteit en gedeeld gebruik, als onderdeel van het huisvestingsconcept, maken het mogelijk om ontwik-
kelingen op te vangen in de (nabije) toekomst. De moderne kantooromgeving biedt een variatie aan werk-
plekken, keuzemogelijkheden en voorzieningen voor samenwerking, ontmoeting en gedeeld gebruik. Hier-
door is het geen maatpak voor de organisatie in haar huidige vorm, maar biedt de kantooromgeving ruimte 
voor verdere ontwikkeling, zonder dat er in de toekomst grote fysieke ingrepen in het gebouw hoeven plaats 
te vinden.

Het gebouw draagt bij aan een levendig dorpscentrum, en biedt ruimte voor inwonersinitiatieven en activi-
teiten van organisaties.

Het gebouw is energieneutraal, en wordt zo veel mogelijk gebouwd met circulaire en biobased materialen.
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2.  De organisaties

Best is een gemeente met 30.612 inwoners (1 jan 2022). Binnen de gemeentegrenzen liggen 
behalve het dorp Best nog twee buurtschappen: Aarle en De Vleut. De doelgroep van het 
gebouw zijn alle inwoners van Best, en ondernemers en organisaties in Best.

Inwoners hebben in allerlei omstandigheden behoefte aan dienstverlening en beantwoording van vragen  
door de gemeente en maatschappelijke organisaties. Vaak is het voor een inwoner niet relevant of niet dui-
delijk welke organisatie hun vraag het beste kan beantwoorden. In het verlengde van Bestwijzer zijn in het 
project Samen Gaan om die reden een groot aantal organisaties betrokken, die alle op verschillende manie-
ren dienstverlenend zijn voor de inwoners. Naar de inwoner toe is het beperkt zichtbaar wat het onderscheid 
is tussen de organisaties. Waar dat zinvol is, maakt een dienstverlener dit in het individuele contact wel dui-
delijk, bijvoorbeeld door onafhankelijkheid van de overheid te benadrukken. Maar organisatorisch hebben 
al deze organisaties een eigen vorm en werkwijze. Sommige werken alleen in Best, andere zijn regionaal en 
hebben alleen hun Bestse dienstverlening in dit project.

Enkele deelnemende organisaties (alle visitekaartjes in bijlage 1)
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3.  Dromen, wensen en ideeën

A. Dienstverlening

Alle organisaties streven er naar een optimale dienstverlening te bieden aan de inwoners: 
Graag en op maat. De laagdrempelige, persoonlijke en verbindende dienstverlening die 
gewenst is wordt zo veel mogelijk door het gebouw ondersteund.

• Inwoners moeten de weg naar de accommodatie goed weten te vinden en zich vrij voelen om binnen 
te lopen, ook zonder afspraak. We willen dat de klant zich veilig en vertrouwd, gehoord en geïnfor-
meerd voelt. Dat er zo nodig een vervolgactie afgesproken is, ook wanneer de juiste medewerker niet 
aanwezig is. Klanten moeten goed de weg ín het gebouw vinden, en ook buiten openingstijden op 
afspraak terecht kunnen als de aard van de dienstverlening daar om vraagt.  

• Bij binnenkomst moet de klant ‘warm’ ontvangen worden, ook door het gebouw. Navigatie naar de 
juiste plek voor de gevraagde dienst ondersteunen we. Door bewegwijzering, gastvrouwen en/of -he-
ren en hulpmiddelen zoals een digitale informatiezuil. Er is geen onderscheid in ruimtes voor het 
sociaal of ruimtelijk domein, maar in type klantvragen. Er zijn één of meerdere plekken voor ‘trans-
actie’-vragen (denk aan het maken van een afspraak, het afhalen van documenten of sleutels) en 
gespreksplekken voor vragen waarbij de beantwoording meer tijd vergt.

• We willen voorkomen dat klanten meerdere keren hun verhaal moeten doen. De inrichting en laag-
drempeligheid van deze ruimte moet het daarom mogelijk maken om direct door te kunnen lopen 
naar de juiste medewerker of plek. Een gastvrouw/gastheer van de publieksruimte begeleidt desge-
vraagd bezoekers naar de juiste medewerker. We stimuleren en faciliteren zelfredzaamheid. 

• Met de indeling van de entree en de verdere ontvangstruimte moeten we rekening houden met diver-
se klantvragen en klantprofielen. Met behulp van een infotheek (digitaal, foldermaterialen) kan men 
ook zelfstandig informatie zoeken. Er is een verblijfsplek waar klanten ongedwongen kunnen wachten 
en lezen. De gastvrouwen/-heren zijn alert op mensen die hulp nodig hebben. 

• Soms komen klanten alleen voor een sociaal praatje; daarvoor is ruimte in de hal, fysiek en qua aan-
dacht.  

• Afhankelijk van de inhoud (denk aan privacy-gevoeligheid) kunnen gesprekken plaatsvinden in een 
open of gesloten ruimte, eventueel met bijzondere voorzieningen.

• De veiligheid van inwoners en medewerkers wordt gewaarborgd.
• De accommodatie moet ruimte bieden voor inwonersinitiatieven en activiteiten van organisaties.
• De inrichting van het gebouw draagt eraan bij dat de dienstverleners elkaar ontmoeten en helpt ze 

te verbinden om vanuit daar de inwoner integraal van dienst te zijn én gezamenlijke dienstverlening 
verder te ontwikkelen.

• Van belang is dat klantcontacten, werkzaamheden, overleggen, bijeenkomsten et cetera niet per sé 
in de gezamenlijke huisvesting plaats hoeven te vinden. Die kunnen ook elders plaatsvinden: bij in-
woners thuis, in kantoren/gebouwen van deelnemende organisaties, bij medewerkers thuis et cetera.
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B. Samenwerking

Uitgangspunt voor de samenwerkingsvorm is: Altijd kiezen voor de samenwerkingsvorm 
waarbij de gebruiker het meest gebaat is.

• De samenwerkingsvorm volgt het principe van ‘Hand in hand’. Daarbij worden door de organisaties 
nauwe contacten onderhouden, diensten afgestemd, samenwerkingen gezocht, samen methodes 
ontwikkeld en ruimtes gedeeld. Structurele samenwerking dus, maar niet één gezamenlijke organisa-
tie. Iedere organisatie pakt zijn rol in de dienstverlening/samenwerking.

• De samenwerkende organisaties brengen allemaal hun eigen identiteit en cultuur mee. Sterke ken-
merken van de organisaties worden gecombineerd om tot een succesvolle samenwerking te komen. 

• De samenwerkingsvorm moet aangepast kunnen worden op toekomstige ontwikkelingen.
• Uitgangspunt is dat medewerkers met klantcontacten (1e ontvangst, vraagverheldering, specialismes) 

snel met elkaar kunnen schakelen om de inwoner ter plekke zo goed mogelijk te helpen/op weg te 
helpen. Daarom bevinden zich direct aangrenzend aan de publieksruimte de (flex)werkplekken van 
medewerkers met frequente klantcontacten. Onder medewerkers verstaan we alle medewerkers en 
vrijwilligers van Bestwijzer en van de gemeente Best. Bij schaarste geven we voorrang aan huisvesting 
van organisaties werkzaam in de sociale basis en medewerkers met frequente klantcontacten. Ook 
medewerkers met minder frequente klantcontacten (in afwisseling met werkplek elders)  kunnen ge-
bruik maken van deze werkplekken. 

• In de (nabijheid) van de werkplekken, vinden we ook de ruimtes voor overleg/bijeenkomsten met 
collega’s (eigen organisatie, collega-organisatie).

• Alle organisaties kunnen gebruik maken van het centrale vergadergebied, met een diversiteit aan 
overlegruimtes en zalen.

• De organisaties hebben minimaal eigen ruimte en maken maximaal gebruik van gedeelde ruimtes 
en voorzieningen. Er is een centrale entree, alle diensten worden gedeeld, en er is ook ruimte voor 
derden.
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C. Kwaliteiten van het gebouw

Het gebouw is laagdrempelig en toegankelijk en straalt dit ook uit, onder andere door een 
open en transparante ontvangstruimte. Het is een aantrekkelijke en gezonde werkom-
geving, en draagt bij aan een duurzame regio. Het presenteert een positief beeld van de 
dienstverlenende organisaties.

Algemeen

•  De uitstraling van het gebouw is een waardevolle toevoeging aan het Dorpsplein. Het gebouw heeft 
een open karakter en nodigt inwoners uit om binnen te komen, en past bij de dorpse architectuur 
van de omringende gebouwen. De multifunctionele zaal, als centrum van de democratie, is zichtbaar 
vanaf het plein. • 

•  Het gebouw draagt bij aan levendigheid van het dorpsplein, binnen en bij voorkeur ook buiten kan-
tooruren.

•  In het gebouw hebben verschillende gebieden ook verschillende sferen. Voor elke activiteit is een 
geschikte sfeer te vinden, zowel in het publieksgebied, het werkgebied en het vergadergebied.

• Sleutelwoorden voor de sfeer van het publieksgebied zijn:
  Uitnodigend   Overzichtelijk   Open / ruimtelijk 
  Licht   Duurzaam  Warm / gezellig
  Groen / natuur Transparant   Vrolijk

• Sleutelwoorden voor de sfeer van andere delen van het gebouw zijn dezelfde, plus:
  Eigentijds  Zakelijk  Rustig
  Praktisch  Creatief  Inspirerend
  Sober  

•  Voorzieningen, producten en diensten zijn voor alle inwoners toegankelijk onafhankelijk van een 
eventuele functiebeperking. In het gehele gebouw is voor medewerkers en inwoners maximale toe-
gankelijkheid gegarandeerd voor mindervaliden, slechthorenden en slechtzienden conform het Hand-
boek voor Toegankelijkheid, met onder andere MIVA toiletten en (gebieden met) aangepast licht en 
kleurgebruik. Het gebouw wordt ITS Totaal gecertificeerd.

• Toegankelijkheid voor medewerkers vertaalt zich in zo min mogelijk deuren en vrije toegang in het ge-
bouw. Vanwege privacy en veiligheid zal er wel gewerkt worden met beveiligingsschillen en zonering.

• Het vergadergebied moet separaat van de overige gebieden ook buiten de reguliere openingstijden 
toegankelijk zijn, voor de raad en andere gebruikers, zoals maatschappelijke partners en inwoners.
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Duurzaamheid

Als organisaties spelen we een actieve rol in de verduurzaming van onze samenleving. We zijn ons bewust 
van de ontwikkelingen in de wereld en de langdurige negatieve effecten van niet duurzame gebouwen 
en niet duurzaam handelen op de wereld en de maatschappij. Door zelf het goede voorbeeld te geven, 
motiveren we onze inwoners tot duurzaam handelen. De nieuwe huisvesting is hiervoor het aangewezen 
boegbeeld. De geformuleerde ambities in dit document gaan verder dan alleen wat moet vanwege wet- en 
regelgeving. We kijken breder dan energie, met stevige ambities op gebied van gezondheid en materialen.

Energie
•  We definiëren energieneutraal als ’als eerste regio energieneutraal’, rekening houdend met gebouw- 

en gebruiksgebonden energieverbruik (nul-op-de-meter). Om aan deze regionale ambitie bij te dra-
gen, wordt het gebouw gasloos en wekt het meer energie op dan de gebouwgebonden energievraag, 
zodat het in de toekomst ook de gebruiksgebonden energievraag kan dekken en nul-op-de-meter is.

• Een diensten- en kantoorgebouw op een centrumlocatie met nul op de meter is een hoge ambitie. 
Om die waar te maken zorgen we voor een gebouw dat alle gebouwgebonden energie zelf opwekt en 
daarbovenop een overschot. Als de gebruiksgebonden energie sterk wordt verminderd, door vervan-
ging van apparatuur en door regels en afspraken in het gebruik, is het mogelijk in de toekomst nul op 
de meter te realiseren.

• Energiezuinigheid wordt in eerste instantie gerealiseerd door isolatie, daglicht en zonwering, vervol-
gens door efficiënte installaties en zuinige apparaten, en in de derde plaats door duurzame energie-
opwekking.

Materialen
• Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van hergebruikte materialen en voorkomen van inzet van 

nieuwe materialen (hergebruik van meubilair passend bij de afschrijvingstermijn, en van overige ge-
bouwelementen waar mogelijk). 

• Zoveel mogelijk materialen worden demontabel geassembleerd, zodat hergebruik in de toekomst mo-
gelijk is. Onderhoudsvriendelijke materialen dragen bij aan een gunstige exploitatie.

• Voor elke materiaaltoepassing wordt een circulaire en/of biobased keuze overwogen. Waar techni-
sche kwaliteit en financiële haalbaarheid dit toestaan, wordt aan deze keuze de voorkeur gegeven. 
Biobased bouwmaterialen zijn bouwmaterialen gemaakt van dierlijk materiaal of van schimmels, 
planten, bacteriën die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden, en 
dan nog het liefst lokaal. Circulaire materialen (Cradle2Cradle gecertificeerd) zijn hoogwaardig her-
bruikbaar en bevatten geen schadelijke stoffen. 
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Gezondheid
• Een gezonde en prettige werk- en leefomgeving betekent veel daglicht, ruimtelijkheid, fijne akoestiek, 

veel contact met buiten, en tegelijk een goed thermisch comfort. 
• Beplanting in het gebouw is afgestemd op het binnenklimaat en draagt bij aan een gezonde leefomge-

ving, en in het ontwerp van de gebouwschil wordt ingezet op bevorderen van biodiversiteit (natuurin-
clusief bouwen). De (beperkte) buitenruimte in het ontwerp wordt vormgegeven als toegankelijke 
groene buitenruimte.

• De nieuwe huisvesting nodigt uit tot ontspannen én bewegen. Er zijn verschillende ruimtes waar men 
kan ontspannen en gebruik van trappen wordt gestimuleerd door deze prominent (in het zicht) en 
slim in de looplijnen te positioneren.

Overige thema’s
• Het gebouw is multifunctioneel ontworpen, met mogelijkheden voor alternatief gebruik en splits-

baarheid. Bij het ontwerp wordt een plan voor alternatieve aanwendbaarheid geleverd.
• Het gebouw ondersteunt een afvalloos bedrijfsproces. In 2030 ontstaat er in de gemeente Best geen 

huishoudelijk restafval meer, alle vrijkomende materialen worden - bij voorkeur binnen de regio - 
hoogwaardig toegepast (als grondstof) voor nieuwe producten.

• Om water te besparen vindt scheiding van waterstromen en gebruik van regenwater plaats in het 
gebouw. 
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4.  Opzet van het gebouw

A. Zonering

Het gebouw is, op basis van toegankelijkheid en beveiliging, opgedeeld in 4 zones: Publieks-
gebied, Beperkt toegankelijk gebied, Werkgebied en Beveiligd gebied.

1. Het publieksgebied is vrij toegankelijk voor bezoekers. Dit bestaat uit het ontvangstgebied, het dienst-
verleningsgebied voor wachten en gesprekken, de dienstverleningsplekken voor transactievragen en 
de spreekkamers en andere plekken voor gesprekken.

2. Het beperkt toegankelijke gebied is gecontroleerd toegankelijk voor bezoekers, en bestaat uit het 
centrale vergadergebied, inclusief de multifunctionele zaal en trouwzaal en een ontvangstgebied. Dit 
gebied is met name ’s avonds open te stellen voor publiek.

3. Het werkgebied voor medewerkers en het college is alleen toegankelijk voor medewerkers, of voor 
begeleide bezoekers. Het bestaat uit meerdere domeinen, waarvan enkele grenzen aan het publieks-
gebied en daarmee extra geschikt zijn voor medewerkers met veel klantcontacten. Ook het eet-werk-
café ligt in deze zone.

4. Het beveiligde gebied bestaat uit ondersteunende ruimten, waarbij de toegang geregeld is met een 
sleutelplan of met elektronische toegangsbeveiliging.

Publieksgebied

• De basis voor het huisvestingsplan is een gezamenlijke hoofdentree en een gezamenlijk hart . Het hart 
zelf bestaat uit een aantal open en transparante ruimtes die publiek (hal, ontmoeting) of semipubliek 
(gedeeld door verschillende gebruikers) zijn. Aan het hart van de accommodatie zijn diverse ruimtes 
gekoppeld die gebruikt worden voor direct klantcontact. Het hart is een zeer laagdrempelige en vei-
lige omgeving. In het hart bevinden zich diverse spreektafels, werkplekken, koffietafels, koffiecorners 
en voorzieningen voor de medewerkers en klanten.

•  Het publieksgebied is voor iedereen vrij toegankelijk. Voorzieningen zoals leestafels, koffiecorners en 
interactieve mediavoorzieningen of infotheek nabij de entree moeten ervoor zorgen dat klanten zelf 
het tempo kunnen bepalen. Dat ze zelf bepalen hoe snel ze geholpen worden door een gastvrouw 
of gastheer. De klant en de medewerker kunnen zelf beslissen waar de dienstverlening plaatsvindt. 
Bijvoorbeeld aan een tafel in het hart van de accommodatie of een spreekkamer aan de rand van de 
accommodatie. Er zijn in het hart van de accommodatie diverse flexibele werkplekken die men ook 
kan gebruiken voor overleg.

•  Er is in de publieksruimte zichtbaar plaats voor objecten die de identiteit van Best uitdragen, en een 
plek waar bij gelegenheden een tijdelijke inrichting mogelijk is voor exposities of een kleine publieks-
gerichte activiteit.

•  Vrije toegang tot dienstverlening wordt gegarandeerd, maar dat is niet gelijk aan altijd (meteen) ge-
holpen kunnen worden.

•  De publieksruimte is specifiek bedoeld voor klantcontacten en activiteiten met inwoners. Denk aan in-
take, hulpvraag/informatievraag/transactievraag en begeleidingstrajecten. Andere activiteiten, zoals 
overleg, zijn mogelijk als die de dienstverlening niet hinderen.

•  Aan de rand van het hart liggen diverse kleine en grote spreek- en vergaderruimten. De spreekplekken 
en voorzieningen zijn zo multifunctioneel en flexibel dat alle medewerkers ze kunnen gebruiken. Hier-
mee is de fysieke scheiding van de organisaties in een nieuwe accommodatie niet noodzakelijk. Enkele 
kamers hebben speciale voorzieningen voor specifieke klantcontacten (multidisciplinair, gesprekken 
met kinderen, escalatierisico en dergelijke).

•  Voor transactievragen, zoals legitimatie en betalingen, zijn tafels/contactplekken beschikbaar waar 
documenten kunnen worden opgehaald of andere vragen kunnen worden beantwoord waarvoor 
deze setting geschikt is. Rond de tafels is een aparte verblijfszone voor wachtende klanten.
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publieksgebied

beperkt toegankelijk gebied

11



Beperkt toegankelijk gebied

• Het centrale vergadergebied heeft voor elke bijeenkomst een geschikte ruimte, niet alleen met de 
juiste maten maar ook qua sfeer en voorzieningen. Een diversiteit aan vergaderruimtes, die deels nog 
samen te voegen zijn tot grotere ruimtes of op te delen in kleinere. Met name grotere en geplande 
overleggen en overleg met externen vindt hier plaats.

• Alle vergaderkamers zijn ingericht met techniek voor hybride vergadervormen.
• Eén bijzondere multifunctionele zaal vervult de functie van raadzaal. Deze is voorzien van alle gewens-

te techniek voor raads- en commissievergaderingen en openbare bijeenkomsten. De ruimte is echter 
wel zo flexibel dat zij voor een verscheidenheid aan andere activiteiten geschikt is, met name als gro-
tere groepen mensen aanwezig zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld culturele activiteiten zijn, georganiseerd 
door de gemeente of inwoners.

• De multifunctionele zaal is herkenbaar van binnenuit en ook vanaf het plein, en is open, ruim en re-
presentatief van sfeer.

• De ruimte is te verdelen in twee ruimtes van verschillend formaat, zodat deze ook tijdens kantooruren 
veelvuldig gebruikt wordt. Eén van de delen is ook bruikbaar als trouwzaal.

• Een ontvangstruimte geeft gelegenheid voor ontmoeten en koffie drinken. Vanuit deze ruimte zijn 
naast de multifunctionele zaal ook verscheidene vergaderruimtes zichtbaar en bereikbaar, om gecom-
bineerd gebruik mogelijk te maken tijdens raadsavonden en andere evenementen. Deze ruimte is ook 
geschikt voor informeel overleg tijdens kantooruren.

• Inwoners en verenigingen kunnen activiteiten organiseren in het gebouw. Ruimtes in het gebouw 
kunnen (al dan niet tegen betaling) beschikbaar worden gesteld aan diverse partijen. 

• Het beperkt toegankelijke gebied is toegankelijk vanuit het publieksgebied en vanuit de openbare 
ruimte. Er is ook een directe verbinding met het eet-werkcafé in het werkgebied, dat zo bij evenemen-
ten als overloop kan dienen.

Werkgebied 

• Zowel de gemeente als Bestwijzer baseren het programma van eisen op AGW (activiteiten gerelateerd 
werken). Dit betekent dat een medewerker een werkplek kiest die past bij de werkzaamheden die hij/
zij op dat moment uitvoert. Een diversiteit aan werkzaamheden vereist een diversiteit aan werkplek-
typen die medewerkers met elkaar delen, niet georganiseerd naar eenheid of afdeling.

• De nieuwe manier van werken heeft meer dan ooit een plaatsonafhankelijk karakter: Tijd- en plaats-
onafhankelijk werken, dus deels op kantoor en deels elders (thuis, bij inwoners aan de keukentafel, 
partners, etc.). De nieuwe gezamenlijke huisvesting zal meer en meer een plek voor ontmoeting, 
samenwerking en fysiek klantcontact zijn en in mindere mate een plek om individuele bureauwerk-
zaamheden uit te voeren.

• De werkomgeving is open, transparant en toegankelijk zodat medewerkers op een plezierige en ge-
zonde manier kunnen (samen)werken. Zij moet laagdrempelig zijn met behoud van de menselijke 
maat. De werkomgeving biedt een diversiteit aan werkplekken en plekken voor informele en formele 
ontmoeting en samenwerking.

•  Het werkgebied is verdeeld in een aantal werkdomeinen – deelgebieden,  die elk bestaan uit een 
complete mix aan gesloten en open werkplekken en aanvullende voorzieningen. Door deze verschil-
lende werkplekken en voorzieningen slim te positioneren ten opzichte van elkaar, wordt behalve voor 
ontmoeting ook zorg gedragen voor rust en privacy.

• Binnen elk domein bevinden zich meerdere typen arbo-conforme werkplekken (rust, ruis, rumoer), en 
enkele concentratieplekken, die niet aan de arbo-eisen hoeven te voldoen, aangezien er kortdurend 
gewerkt wordt (maximaal 2 uur). Deze zijn tevens bruikbaar voor teams-overleg door 1 of 2 personen.
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•  Een reserveringssysteem van werkplekken, met name de concentratieplekken, moet nog worden 
overwogen.

•  Verder bevinden zich in elk domein aanlandplekken, waar de mogelijkheid is een scherm aan te slui-
ten, en belcellen, waar voldoende plaats is voor het neerzetten van een laptop.

•  Ook zijn er in elk domein één of enkele geluidsarme ruimten voor vertrouwelijke gesprekken, een 
samenwerkruimte/projectenkamer en plekken voor informeel overleg voor maximaal 4 personen.

•  Direct aangrenzend aan de publieksruimte bevindt zich een domein, of mogelijk twee, met de (flex)
werkplekken van medewerkers met frequente klantcontacten. Onder medewerkers verstaan we alle 
medewerkers en vrijwilligers van Bestwijzer en van de gemeente Best.

•  Vanuit dit domein is goed zicht op een deel van de spreekkamers en een deel van de publieksruimte, 
zonder de privacy van de medewerkers of klanten in gevaar te brengen.

•  Een domein is specifiek geschikt voor college, griffie en management, en bevindt zich in de nabijheid 
van het vergadergebied.

•  Op een centrale plek, dichtbij het vergadergebied, bevindt zich het werkcafé, dat onderdeel is van het 
werkgebied. Hier kan worden geluncht en is ruimte voor informeel overleg. Op momenten van piek-
bezetting kan hier ook gewerkt worden, maar dat is niet het uitgangspunt.

•  Om samenwerking, interactie en kennisdeling te bevorderen, dienen zichtbaarheid, vindbaarheid en 
toegankelijkheid van medewerkers optimaal te worden geborgd.

•  Met het creëren van de nieuwe werkomgeving, waarin medewerkers flexibel gebruik maken van de 
geboden werk- en overlegplekken, wordt efficiënter gebruik gemaakt van de ruimte, waardoor het 
aantal volwaardige arbo-conforme werkplekken kan worden verkleind en er toch voldoende plek is. 
Uitgangspunt is een werkplekfactor van 60%, ofwel 60 arbo-werkplekken per 100 medewerkers. Het 
totale aantal werkplekken omvat daarnaast aanlandplekken, concentratieplekken en overlegplekken.

•  Clean-desk is een randvoorwaarde voor activiteiten gerelateerd werken. Op verschillende plekken 
worden lockers geplaatst om persoonlijke spullen in op te slaan. Daarnaast staan er binnen de werk-
gebieden kasten voor beperkt opbergen van fysieke documenten (onderhanden werk) en naslagwerk.

•  Flexibiliteit en gedeeld gebruik, als onderdeel van het huisvestingsconcept, maken het mogelijk om 
organisatieontwikkelingen op te vangen in de (nabije) toekomst.

werkdomein
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5.  Locatie

A. Dorpsplein Best

De huisvesting voor Samen gaan is voorzien aan het Dorpsplein, op de locatie waar nu 
een parkeerplaats ligt. De noordzijde van de locatie grenst aan de zuidzijde van het plein, 
waaraan een gevel van het gebouw zal komen. De zuidzijde van de locatie ligt langs het 
Raadhuisplein - Nazarethplein. De exacte vorm van de locatie en de bouwvlek moeten nog 
stedenbouwkundig bepaald worden.
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De locatie biedt de mogelijkheid een bereikbare, toegankelijke en zichtbare plek te zijn voor 
de dienstverlening aan inwoners. Daarbij is de wens levendigheid toe te voegen aan het 
Dorpsplein een belangrijk uitgangspunt.

Het bestemmingsplan voor de locatie geeft ruimte voor invulling met een centrumfunctie. 
Maar de omgeving stelt complexe eisen aan de bebouwing, die onder andere te maken heb-
ben met de logistiek van de omliggende winkels, de toegankelijkheid van de woningen en de 
sociale veiligheid van de omgeving.

15
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De zorgverlening van Archipel varieert van thuiszorg (Archipel Thuis) tot 
behandeling aan huis, van zorg met verblijf tot gespecialiseerde 
verpleeghuiszorg en Geriatrische Revalidatie.  
 
De dienstverlening in Bestwijzer beperkt zich tot Zorgtrajectbegeleiding 
Dementie. Dit is zorg voor thuiswonende ouderen met (een beginnende) 
dementie om hen zo lang mogelijk in hun eigen huis te kunnen laten wonen. 
Wanneer het niet meer mogelijk is om thuis te wonen, ondersteunt de 
zorgtrajectbegeleider het proces naar een passende woonomgeving. 

ARCHIPEL 
www.archipelzorggroep.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

43 

gehuurd medewerkers OTB 

3 46 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

2 4 0 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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Combinatie Jeugdzorg ondersteunt kinderen, jongeren en gezinnen bij 
complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Afhankelijk van de hulpvraag 
biedt Combinatie Jeugdzorg thuis of op een van de locaties. Ook is (tijdelijke) 
opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis van Combinatie Jeugdzorg 
 
Combinatie Jeugzorg is deelnemer van het Ondersteuningsteam Best (OTB). 

COMBINATIE JEUGDZORG 

www. combinatiejeugdzorg.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

OTB 

gehuurd medewerkers OTB 

OTB OTB Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

2 0 2 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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Ondersteunend 

De gemeente heeft diverse rollen met betrekking tot Bestwijzer: onder meer 
als eigenaar van het gebouw, opdrachtgever, opdrachtnemer, financierder en 
deelnemer van Bestwijzer. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het 
eigenaarbeheer, het exploitatiebeheer en het facilitair beheer. 
 
Door de gemeente zijn ondersteunend medewerkers (en vrijwilligers) 
aangesteld voor de bemensing van de receptie, het facilitair beheer en tal van 
ondersteunende werkzaamheden. 

Gemeente Best 
www.gemeentebest.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

0 

gehuurd medewerkers vrijwilligers 

0 0 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

3 3 5 

Aanwezigheid: altijd 

2022: jan t/m aug 
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Inhoudelijk
Inhoudelijk zijn de volgende vakgroepen en functies structureel of incidenteel
werkzaam in Bestwijzer: Ondersteuningsteam Best (incl Jeugd en Leerplicht), 
Wmo.

GEMEENTE BEST 
www.gemeentebest.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

133 

gehuurd medewerkers OTB 

8 141 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

6 4 2 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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GGD Brabant- Zuidoost ondersteunt mensen met onderzoek naar en 
voorlichting over een gezonde leefstijl. Ook doet de GGD de preventieve 
gezondheidsonderzoeken onder jeugd tussen de 4 en 19 jaar. De 
onderzoekslocatie voor kinderen in de basisschoolperiode is Bestwijzer. 

GGD 
www.ggdbzo.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

509 

gehuurd medewerkers OTB 

10 519 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

2 7 1 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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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. 
 
GGzE is deelnemer van het Ondersteuningsteam Best (OTB). 
 

GGzE 
www.ggze.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

169 

gehuurd medewerkers OTB 

1 170 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

1 7 1 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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LEVBest biedt maatschappelijke ondersteuning en dienstverlening. LEV staat 
voor Leven en Verbinden. In Bestwijzer zit het algemene infopunt, steunpunt 
mantelzorg, steunpunt vrijwilligerswerk en steunpunt vluchtelingenwerk. Ook 
organiseert LEVBest vanuit Bestwijzer het jeugd- en jongerenwerk en 
wijkontwikkeling. 

LEVBEST 
www.levbest.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

577 

gehuurd medewerkers vrijwilligers 

648 1225 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

8 7 14 

Aanwezigheid: maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur. ’s Middags op afspraak. 

2022: jan t/m aug 
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Lumens biedt gratis hulp aan mensen die vragen hebben of problemen ervaren 
met zichzelf en in de relatie met anderen.Bijv. Echtscheiding, Relatie en 
vriendschap, werk en inkomen, School,  Gezin en opvoeding, Ruzie en geweld, 
Pesten, Gezondheid, Omgaan met geld. 
 
LEV  is deelnemer van het Ondersteuningsteam Best (OTB). 
 
 

Lumens 
www.lumenswerkt.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

318 

gehuurd medewerkers OTB 

80 398 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

4 15 6 

Aanwezigheid: maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00uur. ’s Middags op afspraak. 

2022: jan t/m aug 
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MEE De Meent Groep kent de mogelijkheden binnen zorg en welzijn en helpt 
mensen met een beperking. MEE informeert, adviseert, ondersteunt én wijst 
de weg naar de juiste instanties. MEE helpt om zelf de weg te vinden in de 
maatschappij en om zo de regie over het eigen leven te houden. 
 
MEE is deelnemer van het Ondersteuningsteam Best (OTB). 
 

MEE 
www.meedemeentgroep.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

155 

gehuurd medewerkers OTB 

0 155 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

1 5 3 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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Novadic Kentron is een instelling voor verslavingszorg In Noord Brabant. 
Iedereen die wil herstellen van problemen of een verslaving door alcohol, 
drugs, medicijnen, gokken of gamen is welkom.  
 
Novadic Kentron is deelnemer van het Ondersteuningsteam Best (OTB). 
 

NOVADIC KENTRON 

www.novadic-kentron.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

OTB 

gehuurd medewerkers OTB 

OTB OTB Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0,5 1 0,5 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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'thuis verhuurt woningen in Best en omgeving. Woningzoekenden en huurders 
met vragen over het onderhoud aan hun woning of de leefbaarheid in de wijk 
kunnen in Bestwijzer terecht. 

‘thuis 
www.mijn-thuis.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

25 

gehuurd medewerkers OTB 

365 390 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

2 7 0 

Aanwezig: maandag, woensdag en vrijdag 8.30 – 12.00 uur 

2022: jan t/m aug 
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Tzorg levert hulp in het huishouden zodat iemand zo lang mogelijk in zijn eigen 
vertrouwde omgeving kan blijven wonen. TZORG 

www.tzorg.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

1 

gehuurd medewerkers OTB 

0 1 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

1 0,5 0,5 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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Woonbedrijf verhuurt woningen in Best en omgeving. Samen met 
buurtbewoners bouwt Woonbedrijf actief aan betere buurten. De 
(toekomstige) huurders kunnen in Bestwijzer terecht voor een intakegesprek of 
het tekenen van een huurcontract. 

WOONBEDRIJF 
www.woonbedrijf.com 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

0 

gehuurd medewerkers OTB 

0 0 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0,5 1 0 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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ZuidZorg is een grote thuiszorgorganisatie in Zuidoost Brabant. Thuiszorg biedt 
zorg en begeleiding, zodat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen. 
Inwoners kunnen in Bestwijzer terecht voor vragen over (thuis)zorg, wonen en 
welzijn.  
 
LEV  is deelnemer van het Ondersteuningsteam Best (OTB). 
 

ZUIDZORG 
www.zuidzorg.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

0 

gehuurd medewerkers OTB 

0 0 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 1 0,5 

Aanwezigheid: inloopspreekuur woensdag 12.30-14.00 of op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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De Algemene Hulpdienst Best is een vrijwilligersorganisatie die mensen met 
een lichamelijke- en/of sociale beperking vervoer aanbiedt. Ze begeleiden o.a. 
mensen die zelf niet in staat zijn auto te rijden. 
 
Centralisten werken op rooster iedere dag van 10.00-11.30 uur in Bestwijzer.  
 

ALGEMENE HULPDIENST 

www.ahd-best.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

8 

gehuurd medewerkers OTB 

19 27 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 12 0 

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 10.00 tot 11.30 uur 

2022: jan t/m aug 
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Avondje-Uit is er voor mensen die graag eens naar het theater, bioscoop, 
muziekzaal of ander evenement willen gaan, maar voor wie dat moeilijk is 
vanwege een beperking of vervoersproblemen. Bij Avondje-Uit haalt een 
vrijwilliger in zijn auto zijn gast thuis op om samen een heerlijke avond of 
middag uit te beleven. 
 
 

AVONDJE-UIT 
www.avondje-uit-best.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

0 

gehuurd medewerkers OTB 

1 1 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 0 0 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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Bijna Thuis Huis de Vlinder is een hospice waar terminale patiënten hun laatste 
levensfase door kunnen brengen in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op 
de thuissituatie. 
 

BIJNA THUIS HUIS DE VLINDER 

www.bijnathuishuisbest.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

11 

gehuurd medewerkers OTB 

0 11 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 0 0 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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Gehandicapten Platform Best behartigt de collectieve belangen van inwoners 
van Best met een fysieke, verstandelijke en psychische beperking. Het platform 
werkt daarbij intensief samen met de gemeente, vertegenwoordigers van de 
sectoren verstandelijk gehandicapten en de GGZ. 
 
 

GEHANDICAPTENPLATFORM BEST 

www.gpbest.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

11 

gehuurd medewerkers OTB 

8 19 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 0 0 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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KBO, afdeling Best zet zich ervoor in dat senioren blijven meedoen met de 
samenleving. Ingezet wordt op het onderhouden van sociale contacten en het 
bevorderen van de zelfredzaamheid. Door en voor leden van KBO Best worden 
veel activiteiten georganiseerd. 
 
 

KBO BEST 
www.kbobest.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

0 

gehuurd medewerkers OTB 

1 1 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 0 0 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit 
gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- 
en buitenschoolse activiteiten.Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale 
vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als 
volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.  
 
Leergeld is deelnemer van Bestwijzer, maar is gehuisvest bij Het Goed.  

LEERGELD 
www.leergeld.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

18 

gehuurd medewerkers OTB 

2 20 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 0 0 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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PVGE-Best is een vereniging van mensen boven de 50, die graag actief in het 
leven willen staan. De leden organiseren zelf allerlei culturele, creatieve en 
ontspannende activiteiten, die zij samen met leeftijdsgenoten ondernemen. 
 
 

PVGE 
www.pvge-best.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

5 

gehuurd medewerkers OTB 

0 5 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 0 0 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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Meedoen in de Nederlandse samenleving lukt pas als je de alledaagse taal 
beheerst. SamenspraakBest bevordert het leren van de Nederlandse taal door 
anderstaligen te koppelen aan een vrijwilliger. Daarnaast is er ook Taalklas waar 
in groepsverband wordt gewerkt aan verbetering van de Nederlandse taal. 
 
 

ST. SAMENSPRAAK 

www.samenspraakbest.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

21 

gehuurd medewerkers OTB 

1 22 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 2 0 

Aanwezig: Maandag 13.00 - 16.00 uur 

2022: jan t/m aug 
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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. Ook spoort zij senioren aan actief 
te blijven deelnemen aan het plaatselijke maatschappelijke leven. 
 
 

SENIORENRAAD 
www.seniorenraadbest.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

31 

gehuurd medewerkers OTB 

0 31 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 0 0 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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Stichting Voedselbank Best e.o. levert voedselpakketten aan huishoudens die 
gedurende kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Deze 
voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp. Dienstverlening in Bestwijzer richt 
zich vooral op periodieke toetsing of iemand nog in aanmerking komt voor hulp. 
 
 

VOEDSELBANK 
www.voedselbankbest.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

8 

gehuurd medewerkers vrijwilliger 

0 8 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 0 2 

Aanwezig: iedere eerste donderdag van de maand en op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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Vrijwillige Mantelzorg biedt ondersteuning en zorg aan mensen die de 
dagelijkse zorg hebben voor een chronisch zieke, een dementerende of een 
terminaal zieke die de laatste fase van zijn leven thuis wil doorbrengen. 
 
 

VMZ 
www.vrijwilligemantelzorg.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

0 

gehuurd medewerkers OTB 

0 0 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 0 0 

Aanwezigheid: op afspraak 

2022: jan t/m aug 
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Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is hèt contactpunt tussen 
zelfhulpgroepen en mensen die naar een zelfhulpgroep op zoek zijn. Men 
neemt deel aan een groep om zichzelf te helpen en om andere lotgenoten te 
steunen. Eén telefoonnummer, één webadres! 
 
 

ZELFHULP NETWERK 

www.zelfhulpnetwerk.nl 

Zorg – Welzijn – Wonen 

Lokaal – Regionaal 

Werkplekken 

0 

gehuurd medewerkers OTB 

0 0 Bezoekers 
Afspraak Inloop Totaal 

0 1 0 

Aanwezig: woensdag 13.00 tot 16.00 uur 

2022: jan t/m aug 


