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Inleiding

Totstandkoming 
Gezondheidsakkoord

De afgelopen maanden hebben we met elkaar 
vorm en inhoud gegeven aan dit gezond-
heidsakkoord (deze naam hanteren wij voor 
het Preventieakkoord). Het doel van preven-
tie is te zorgen dat mensen gezond blijven 
door hun gezondheid te bevorderen en te 
beschermen. Ook heeft preventie tot doel 
ziekten en complicaties van ziekten te voor-
komen of in een zo vroeg mogelijk stadium op 
te sporen. In Best gebeurt al veel om dit te 
bewerkstelligen. Door dit gezondheids-
akkoord willen we kijken wat een extra impuls 
nodig heeft om van de grond te komen of te 
versnellen, wat loopt maar beter kan en hoe 
we slimme verbindingen kunnen maken.

Het opnieuw aanscherpen van de corona-
maatregelen ten aanzien van o.a. thuiswerken 
op het moment dat we van start gingen, 
maakte het wat lastiger om met elkaar in 

gesprek te gaan. Maar aan de andere kant 
heeft de coronapandemie, met o.a. blijvende 
fysieke (long)klachten (die slecht zichtbaar 
zijn waardoor mensen op onbegrip stuiten), 
eens te meer het belang van een gezonde 
leefstijl duidelijk gemaakt. Chronische ziek-
ten, overgewicht en een slechte conditie 
bleken van invloed op het ziekteverloop. 
Bovendien werden we allemaal aan huis 
gekluisterd, vielen sociale activiteiten uit  
en werden sociale contacten minder en  
moeilijker. Eenzaamheidsgevoelens, sociaal 
isolement en niet lekker in je vel zitten liggen 
dan op de loer. Voor sommige mensen was 
dat aan leiding om ongezonder te eten of 
meer te drinken.
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Gezondheid

Voor veel mensen is een goede gezondheid 
(zowel lichamelijk als geestelijk) het aller-
belangrijkste in hun leven. Want je gezond-
heid bepaalt hoe je je leven in kunt richten.  
Of je leuke dingen kunt doen en of je een  
bijdrage kunt leveren of meedoen aan de 
samenleving. Maar gezondheid is niet van-
zelfsprekend.

Kortom, op dit moment is aandacht voor  
een gezonde leefstijl op z’n plaats. Het is 
essentieel om een post-corona slag te 
maken. Met laagdrempelige activiteiten, 
zodat niemand buiten de boot valt en we 
meteen impact kunnen realiseren.

Tijdens de bijeenkomst op 20 juli 2021  
antwoordden de aanwezigen als volgt op  
de vraag:

‘Een gezond leven betekent voor mij:’
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Wat doen we zoal in Best?

Natuurlijk gebeuren er in Best al veel mooie dingen op het gebied van 
preventie en ontstaan er steeds meer initiatieven die mensen helpen 
om gezonder te leven:
►  Er zijn veel sportvoorzieningen en daar wordt een impuls aan  

gegeven door het Sport- en beweegakkoord en door Tuurlijk  
(combinatiefunctie).

►  Een vakleerkracht voor de gymles op elke school in Best.
►  Zorg-, welzijns- en maatschappelijke organisaties bieden tal van 

activiteiten voor diverse doelgroepen:
▪  Bij gemeenschapshuis De Vlinderhei worden diverse activiteiten 

georganiseerd waaronder een inloopochtend, seniorenbezoek-
groep, valpreventie ouderen, infopunt met alle vragen over 
wonen zorg en welzijn;

▪  Scholen werken samen met Bureau Halt;
▪  Voor een groep mensen met dementie worden memorie en 

samen zingen georganiseerd;
▪  Tuurlijk en JC Todo werken samen als het gaat om opvang van 

kinderen;
▪  GGzE biedt ondersteuning aan kwetsbare burgers bij De Boei in 

de vorm van mindfulness;
▪  Het Alzheimer café is er voor mensen met dementie (Platform 

dementie) en hun mantelzorgers;
▪  Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met 

een kleine portemonnee kunnen meedoen aan sportactiviteiten 
en culturele activiteiten;

▪  Er vindt signaleringsoverleg plaats tussen woonstichting Thuis 
en GGzE;

▪  Overleg huisartsen, praktijkondersteuners en psychologen;
▪  De Jeugdgezondheidszorg van de GGD bereikt meer dan 95%  

van de 0-4 jarigen en heeft oog voor de kinderen van 4-18 jaar 
door middel van fysieke contactmomenten of in de klas bij het 
afnemen van de checklisten;

▪  Preventieteam Jeugd (GGD, Halt, Humanitas, Lumens, MEE): 
vroegtijdig vragen en zorgen in beeld in samenwerking met  
partners. Laagdrempelige ondersteuning voor jeugdigen en hun 
ouders. Thema’s weerbaarheid, echtscheiding, opvoeden en 
opgroeien, versterken van de basisstructuur en verbinden.

▪  GGzE-Direct verzorgt een paar keer per jaar de psycho-educatie 
voor statushouders, waarbij het gaat om de geestelijke gezond-
heid en zichzelf in balans houden.

▪  Korte lijnen door samenwerking tussen partners in de jeugd-
preventie via Samen voor Preventie;

▪  Bestse maatjes;
▪  TOM: Thuis Onbezorgd Mobiel, een erkend multidisciplinair en 

integraal preventieprogramma voor zelfstandig thuiswonende 
ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico.

▪  Kwiek, beweegroute in Best: ‘Doe een KWIEK rondje Best en  
train je’.

▪  Ook loopt sinds eind 2020 het programma ‘Kansrijke Start’. 
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Overall wordt aangegeven dat de gemeente 
Best een gemeente is die goed luistert naar 
haar partners en ook echt iets doet met  
signalen en cijfers vanuit de GGD. 
In Best loopt preventie als een rode draad 
door alle beleidsterreinen, van kansrijke start 
en jeugdpreventie, senioren en langer vitaal 
tot mensen met een psychisch kwetsbare 
gezondheid. Preventie om erger te voor-
komen. 

Met Gezondheidsakkoord 
Best prikkelen tot gezond 
gedrag

In dit Gezondheidsakkoord voor Best geven 
meer dan 25 partners uit verschillende sectoren 
aan zich te willen inzetten voor de gezond-
heid van de inwoners in Best. Hartstochtelijke 
pleidooien tijdens dit proces hebben dat 
meer dan eens duidelijk gemaakt. En we 
hopen dat er nog meer partners bij komen. 
Het akkoord is nadrukkelijk geen beleidsstuk 
van de gemeente. We geven aan welke ambi-
ties we hebben en de afspraken waar we 
gezamenlijk de schouders onder willen zetten 
om die ambities te realiseren. Samen zetten 
we ons in voor een gezond en vitaal Best!

We willen inwoners inspireren om gezond en 
gelukkig te leven, gezonde keuzes te maken 
en in beweging te blijven of komen. Dat doen 
we door mensen te prikkelen tot gezond 
gedrag. Door hun vaardigheden te versterken. 
Door gezonde keuzes aantrekkelijker te 
maken en door een leefomgeving die gezond 
gedrag stimuleert. In een aanpak op maat, 
dichtbij, afgestemd op de belevingswereld 
van de doelgroep.

Het bevorderen van een gezonde leefstijl gaat 
voornamelijk over het veranderen van gedrag. 
Vaak ingeslepen gedrag. Veranderen van 
gedrag moeten inwoners vooral zelf doen, 
maar het maken van gezonde keuzes kunnen 
we wel stimuleren en ondersteunen. Door 
onze inwoners goed te informeren. Door onze 
basisvoorzieningen op orde te hebben. Door 
onze buitenruimte zo in te richten dat die  
uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Door 
de motorische vaardigheden van onze kinde-
ren zo vroeg mogelijk te ontwikkelen. Door  
te investeren in een weerbare jeugd. Door  
het scheppen van een inclusieve samen-
leving, waarin alle inwoners, met en zonder 
beperking, zich thuis voelen en gewaardeerd 
worden om wie ze zijn. En door de thema’s 
integraal aan te pakken en als organisaties 
samen te werken aan meer bewust vitale 
inwoners, mét inwoners, van jong tot oud.
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Nationaal Preventieakkoord
Het Gezondheidsakkoord voor Best volgt op  
het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 is 
gesloten met ruim 70 grote maatschap pelijke 
partijen zoals patiëntenorganisaties, zorgaan-
bieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sport-
bonden, bedrijven, fondsen, onderwijs, overige 
maatschappelijke organisaties en de Rijks-
overheid. In het akkoord staan meer dan 200 
afspraken om roken, overgewicht en proble-
matisch alcohol gebruik terug te dringen.

Sport- en beweegakkoord
In 2020 is het Sport- en beweegbeleid Best 
gesloten in navolging op het Nationaal Sport-
akkoord dat in 2018 is gesloten. Doel van het 
Nationale Sportakkoord is dat iedereen, écht 
iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de 
toekomst. Ongehinderd, in een veilige en 
gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, 
vrijwilliger of toeschouwer.

Met het lokale Sport- en beweegakkoord voor 
Best willen de partners bereiken dat iedereen 
zich kan ontwikkelen en met plezier kan  
sporten en bewegen. Sport & bewegen als 
doel én als middel, met het oog op een goede 
gezondheid en deelname aan de maatschap-
pij. Van jong tot oud. Als deelnemer, vrij-
williger of toeschouwer. Op verschillende 
accommodaties of in de openbare ruimte.

Lokale vertaling
Gemeente Best heeft dus gehoor gegeven 
aan de uitnodiging van het Ministerie VWS 
om zowel het Nationaal Preventieakkoord als 
het Nationaal Sportakkoord te vertalen naar 
lokale akkoorden. Zodat we lokaal afspraken 
hebben kunnen maken hoe partijen met 
elkaar de eigen ambities op het gebied van 
preventie en sport- en bewegen kunnen 
bereiken.

Nationale initiatieven om een gezonde
leefstijl te stimuleren
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Positieve gezondheid als 
basis

In Best kijken we naar preventie vanuit het 
begrip Positieve gezondheid, een begrip van 
onderzoeker en voormalig huisarts Machteld 
Hubert. Positieve gezondheid gaat over het 
vermogen van mensen zich aan te passen 
(veerkracht) en eigen regie te voeren in het 
licht van de fysieke, sociale en emotionele 
uitdagingen in het leven. Gezondheid wordt 
vaak geassocieerd met fysieke gezondheid. 
Overal waar we in dit akkoord spreken over 
gezondheid, bedoelen we het samenspel van 
de 6 pijlers in onderstaande afbeelding: 

Positieve gezondheid

Spinnenweb ‘Mijn Positieve Gezondheid’ Dit Gezondheidsakkoord voor Best 
linkt tevens aan andere beleidsnota’s, 
zoals de Nota maatschappelijke 
ondersteuning en zorg en de Notitie 
integraal sociaal domein. We leggen 
verbinding met wat er al gebeurt. En 
we bouwen voort op de structuur, 
kennis en ervaring die we inmiddels 
hebben opgebouwd.

We maken als partners van het 
Gezondheidsakkoord voor Best de 
afspraak dat Positieve gezondheid in 
Best de basis is voor alle activiteiten 
die gericht zijn op gezondheid en  
preventie. Dat betekent dat we  
Positieve gezondheid met z’n allen 
willen uitdragen en inbedden in onze 
werkwijze, zodat het niet bij woorden 
blijft. En dat het een onderdeel is van 
de afspraken waarmee we aan de slag 
gaan. GGD Brabant-Zuidoost kan 
hierbij ondersteuning bieden.  
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Kinderen (0-11 jaar)
►  80% van 4-11 jarigen doet aan sport 

en 44% gaat 5 dagen in de week 

lopend of fietsend naar school

►  29% eet niet dagelijks groente en 

22% eet niet dagelijks fruit

►  9% heeft overgewicht

►  21% van de ouders vindt af en toe 

roken onder 18 jaar acceptabel

►  45% van de ouders vindt het verant-

woord als kinderen een glas alcohol 

drinken vóór hun 18e

►  25% van de kinderen wordt gepest2

►  13% heeft een lage weerbaarheid2

Jeugd (12-18 jaar)
►  93% doet aan sport

►  9% heeft overgewicht

►  6% rookt 

►  37% heeft recent alcohol gedronken

►  31% is eenzaam

►  17% voelt zich psychisch ongezond

Volwassenen
►  51% haalt de beweegnorm en dat  

percentage lijkt toe te nemen

►  49% heeft overgewicht  

(inclusief obesitas)

►  11% rookt

►  66% houdt zich niet aan de alcohol-

norm (max 1 glas per dag)

►  7% gebruik (af en toe) softdrugs,  

3% gebruikt (af en toe) harddrugs

►  44% is eenzaam, 8% is (zeer) ernstig 

eenzaam

Ouderen
►  37% haalt de beweegnorm

►  61% heeft overgewicht (inclusief  

obesitas), 17% heeft obesitas

►  8% rookt

►  47% houdt zich niet aan de alcohol-

norm (max 7 glazen per week)

► % drugsgebruik niet beschikbaar

►  52% is eenzaam, 16% is (zeer) ernstig 

eenzaam. Deze laatste groep is groter 

dan gemiddeld in de regio (11%) en  

in Nederland (10%) en gegroeid ten 

opzichte van 2012 (7%).

Hoe gezond is Best
Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Het gaat  
ook over het mee kunnen doen in de maatschappij 
(participeren in de breedste zin dus ook maatjes,  
vrijwilligerswerk, van betekenis zijn, etc.), erbij horen. 
En over de omgeving waarin je leeft. Zorgen, geld
problemen, werkloosheid, laaggeletterdheid, woon
omgeving en gezondheidsvaardigheden. Allemaal 
factoren die van invloed zijn op hoe gezond je bent, 
hoe gezond je je voelt én of je gezonde keuzes kunt 
maken. Veel mensen, ook in Best, hebben in hun  
dagelijks leven te maken met deze uitdagingen.

1 Bron: GGD Brabant-Zuidoost: monitor 0-12 jaar is afgenomen in 2017, monitor 12-18 jaar in 
2019, monitor 19-64 jaar in 2020 en 65+ in 2020
2 Deze cijfers komen uit een enquête onder ouders uit 2017; uit een leerlingenquête in 2020 
blijkt dat 80,4% van de leerlingen zich sociaal veilig voelt.

Best in cijfers
Bewegen, overgewicht, alcohol, roken, eenzaamheid en welbevinden 
in Best 1
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Tijdens een aantal bijeenkomsten en vele 
andere contactmomenten hebben we in  
aanloop naar dit Gezondheids akkoord onze 
goede en minder goede ervaringen gedeeld. 
Deze vormden de basis voor dit akkoord en 
zijn vertaald naar de thema’s en actiepunten. 
Daarbij zijn we steeds uitgegaan van ‘niet 
dromen, maar doen en beter doen’. In het 
kader van de continuïteit is het essentieel om 
aan de voorkant goed na te denken over de 
borging bij succes. Ook hebben we geleerd 
dat een universele aanpak niet werkt.  
We moeten kijken naar wat de doelgroep 
beweegt, naar de sociale context en daarbij 
aansluiten. Met het Gezondheidsakkoord 
voor Best willen we het verschil maken. Door 
prikkelend te stimuleren, zonder wijzende 
vinger, omdat we van mening zijn dat dit 
beter werkt dan dwang. Want preventie mag 
ook leuk zijn.

Van een gezamenlijke ambitie naar
afspraken naar uitvoering

Op de vraag: ‘Het volgende thema mag wat 
mij betreft zeker niet ontbreken in het 
Gezondheidsakkoord voor Best’ antwoordden 
deelnemers aan de bijeenkomst om 20 juli 
2021:
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Bij het formuleren van thema’s en actie-
punten zijn we uitgegaan van de volgende 
uitgangspunten, vanuit kansen en in  
samenwerking met wat er al is: 
►  Gezondheidsakkoord Best is voor en door 

Best;
►  De aanpak overstijgt domeinen;
►  We sluiten zoveel mogelijk aan bij de lokale 

inclusie agenda en de transformatiedoelen 
van het sociaal domein, zoals vroegtijdig 
(lichte) hulp bieden, het bevorderen van 
participatie, het vergroten van zelf-
redzaamheid, meer ruimte voor profes-
sional, ondersteuning dichtbij jongeren, 
samenhang bij andere vormen van onder-
steuning, aansluiten bij de behoefte, etc.

►  We prikkelen, inspireren en stimuleren 
waar nodig en mogelijk;

►  De inwoners zijn door middel van een  
uitnodiging voor de bijeenkomst of voor 
één op één overleg met de formateur in  
de lokale media bij de totstandkoming 
betrokken. We praten niet over mensen, 
maar mét mensen om aan te kunnen  
sluiten bij de belevingswereld van de  
inwoners.;

►  We leren met elkaar wat werkt en wat niet. 
Daarin sturen we gezamenlijk actief bij;

►  Er is een gedeeld eigenaarschap en er is 
sprake van wederkerigheid;

►  Bij de start van nieuwe initiatieven wordt 
nagedacht over de borging bij succes;

►  Om verschil te kunnen maken, gaan we het 
anders doen. We beseffen dat dit een lange 
adem vergt.

Waar we nog veel aandacht aan moeten 
besteden, is de holistische en inclusieve 
aanpak; een coördinerende rol vanuit een 
instelling of gemeente. Er zijn vaak veel  
helpende instanties binnen één gezin, maar 
het overzicht en de coördinatie ontbreken, 
terwijl de problemen vaak nauw met elkaar 
verweven zijn. De psychische, sociale en  
culturele druk is vaak hoog. Als er slechts  
één aspect aangepakt wordt, is de kans van 
slagen niet zo groot.

We richten ons in dit Gezondheidsakkoord op 
de volgende thema’s:
►  Gezonde leefstijl, met aandacht voor:
▪  Terugdringen van obesitas
▪  Sport- en beweegstimulering
▪  Integratie laaggeletterden en  

anderstaligen
▪  Terugdringen van roken, alcohol en 

andere drugs
►  Eenzaamheid en psychische gezondheid
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Samenhang afspraken

Onze afspraken dragen bij aan meerdere  
thema’s van het Nationaal Preventieakkoord 
en het Gezondheidsakkoord voor Best:

Informatievoorziening

Gezond Best

Sport- en beweegstimulering

Aandacht voor laaggeletterden

Terugdringen van roken, alcohol en drugs

Jeugd en jongeren

Volwassenen en ouderen

Psychisch kwetsbare inwoners
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EENZAAMHEID EN PSYCHISCHE GEZONDHEID:

ALLE PROFESSIONALS EN INWONERS ZIJN BEWUST 
BEZIG MET GEZONDHEID:
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De afspraken zijn hierna verder uitgewerkt.
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Bewustwording, 
bijbrengen van gezond-
heidsvaardigheden

De Wereldgezondheidsorganisatie 
beschouwt gezondheidsvaardigheden als  
een bepalende factor van ongelijkheid in 
gezondheid. De zogenaamde sociaalecono-
mische gezondheidsverschillen zijn in Neder-
land aanzienlijk. Eén op de drie Nederlanders 
(waaronder laaggeletterden, arbeidsmigran-
ten en statushouders) heeft beperkte 
gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat 
deze groepen moeite hebben om informatie 
over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen  
en toe te passen. Daarbij vraagt iedere groep 
om een andere benadering. Mensen met  
lage gezondheidsvaardigheden hebben 
gemiddeld een slechtere gezondheid, minder 
goede ervaringen met de zorg en maken 
meer kosten. Onvoldoende gezondheids-
vaardigheden kunnen daarnaast ook nog 
eens leiden tot eenzaamheid, mentale of  
psychische stress, of die versterken.

Wij willen dat alle inwoners over gezondheids-
vaardigheden beschikken, zodat ze niet 
belemmerd worden. Geen eenvoudige opgave, 
want verbetering van beperkte gezondheids-
vaardigheden ligt zowel bij de inwoners zelf 
als bij de omgeving. Het begint allemaal bij 
bewustwording. Ook de leefomgeving van 
inwoners is van invloed op hun gezondheid, 
een belangrijke factor bij bijvoorbeeld over-
gewicht. Denk aan het vestigingsbeleid voor 
fastfoodketens, gezonde school- of sport-
kantines, goede wandel- en fietsverbindingen 
voor woon-werkverkeer of richting scholen, 
het beperken van autogebruik, etc.

Bewust bezig met een gezonde leefstijl
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1  Informatievoorziening – communicatie
Er is behoefte aan transparantie en overzicht 
ten aanzien van de uiteenlopende (laagdrem-
pelige) activiteiten op het gebied van welzijn 
in Best. De basis is prima voor de inwoners die 
vanuit intrinsieke motivatie gezond willen 
leven, zij vinden hun weg wel. Maar voor de 
inwoners, voor wie een gezonde leefstijl nog 
niet vanzelfsprekend is, is het noodzakelijk 
om de vele initiatieven die er al zijn, bekend  
te maken. Het is, overigens ook voor profes-
sionals, belangrijk om inzichtelijk te maken 
welke spelers zich in dit werkveld bevinden, 
wat nu eigenlijk het aanbod is, wie wat doet, 
hoe je met elkaar in gesprek komt om drem-
pels te verlagen, etc. Een up to date sociale 
kaart zou daarbij helpen.

Tevens is er behoefte aan een platform waar 
vraag en aanbod kunnen worden gematcht 
(bijvoorbeeld via Infopunt Bestwijzer).

Afspraak 1
Om voor alle Bestenaren transparantie en overzicht te creëren ten 
aanzien van de uiteenlopende (laagdrempelige) activiteiten op het 
gebied van welzijn in Best, brengen we eerst in kaart welke groepen 
we willen bereiken en hoe we hen kunnen betrekken bij buurthuizen, 
verenigingen, scholen, andere initiatieven. Plekken met een lage 
drempel, die sociaal maatschappelijk betrokken zijn. Daarbij hebben 
we ook oog voor toegankelijkheid.

Tevens onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn voor een ‘pro-
duct- en dienstenwijzer’ (of ‘zorg- en welzijnswijzer’) voor alle Beste-
naren via het buurtplatform PleinBest (digitaal) en via Groeiend  
Best (print). We kunnen dit koppelen aan de bestaande zorg- en  
dienstenwijzer van de seniorenraad. Daarnaast wordt op dit moment 
een vergelijkbare inventarisatie uitgevoerd voor het seniorenbeleid. 
We willen dit combineren en hier, indien mogelijk, vanuit de gemeente 
een functionaris voor vrij te maken.

Daarnaast onderzoeken we of we het matchen van (hulp)vraag en 
aanbod (professionals, organisaties, activiteiten, initiatieven) van 
Bestenaren kunnen realiseren via Infopunt Bestwijzer. Of dat de 
module ‘Voor elkaar’ van PleinBest kan worden uitgebreid met  
‘activiteiten en bewegen

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  Basisteam preventie jeugd en basis team volwassenen
►  Gemeente Best – Natalie Elmas en Piet Schrijver
►  LEVgroep – Ronald van Litsenburg
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2  Project GezondBest – samen fit
Het Project GezondBest – samen fit is een 
initiatief van de Seniorenraad in Best (samen-
werkingsverband ter bevordering van het 
welzijn van alle senioren met als partners de 
seniorenverenigingen KBO en PVGE), de  
projectorganisatie Gezond Best-Oirschot  
en de Fysiotherapiepraktijk G.A. Daane.  
Door coördinatie van het brede aanbod van 
gezondheid-, contact-, beweeg- en voedings-
initiatieven wil men de kwaliteit van gezond-
heidsbevordering in de gemeente Best 
verbeteren. Met een integrale aanpak, gericht 
op het voorkomen van obesitas, meer bewe-
gen, betere leefstijl en minder eenzaamheid 
én aansluiting op vervolgaanbod kan het 
resultaat van de losstaande programma’s van 
aanbiedende professionals verbeterd worden 
en continuïteit van het welzijn -ook na een 
doorlopen traject- worden gewaarborgd. 

Vanuit het gezamenlijk initiatief is een pro-
jectplan ontstaan, waarbij in het project 
zowel specifieke professionele preventieve 
begeleiding als begeleiding in integrale leef-
stijl programma’s gaat worden aangeboden, 
waarmee het openstaat voor iedereen die wil 

werken aan eigen gezondheid, ongeacht  
leeftijd.

In de gemeente Best is een uitgebreid 
aanbod aanwezig aan leefstijl-verbeterende 
activiteiten onder professionele begeleiding. 
Van bewegen tot voeding, van verslavings-
zorg tot fitness en van welzijnszorg tot  
sociaal contact. Toch blijven de mogelijk-
heden voor velen onbereikbaar:
►  Beweeg en leefstijlprogramma’s zijn vaak 

curatief gericht en deelname is dan alleen 
mogelijk als men binnen de zware criteria 
valt en medische indicatie krijgt;

►  Jongeren tot 18 jaar vallen doorgaans 
buiten de criteria van de beweeg- en  
leefstijlprogramma’s;

►  Kosten voor intensieve beweegprogram-
ma’s voor chronische aandoeningen zijn 
aanmerkelijk hoger dan de vergoedingen 
die daar vanuit zorgverzekeringen voor 
staan;

►  Kwetsbare inwoners in isolement door 
chronische stress, eenzaamheid, verslavin-
gen of fysieke- of geestelijke beperkingen 
zijn vaak onbekend met de mogelijkheden 
en schuwen de weg naar de aanbieders;

►  De beweeg en leefstijlprogramma’s 
worden los van elkaar worden aangeboden, 
waardoor niet makkelijk tot integrale 
begeleiding te komen is;

►  Na afronding van een programma dreigt 
terugval omdat niet in een vervolgtraject 
in verenigingsaanbod in een sociale  
context in groepen of met maatjes wordt 
voorzien. 

Met dit structureel initiatief wordt beoogd de 
mensen (van jong tot oud) met problemen 
rond gezondheid, eenzaamheid, verslaving  
en algemeen welzijn te vinden en op zodanige 
wijze een passend aanbod te bieden dat zij 
daar gebruik van willen maken. We zorgen 
ervoor dat vervolgactiviteiten uit het brede 
verenigingsaanbod op vanzelfsprekende wijze 
aansluiten, zodat continuïteit in verbeterde  
levensstijl gewaarborgd wordt. Op dit moment 
is het projectplan volledig uitgewerkt met de 
participanten in de uitvoering.
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Afspraak 2
In de resterende maanden van 2021 en in 2022 wordt het project 
GezondBest – samen fit, gericht op alle Bestenaren, in werking gezet 
en worden organisatie en financiering naar structurele uitvoering  
uitgewerkt. We verwachten een continue bezetting van 40 personen 
in groepen van 10 per kwartaal met een groei naar 200 deelnemers 
per jaar eind 2022. De korte termijn acties zijn: werving, intake en 
bekendheid. Voor dat laatste zijn we ook afhankelijk van partners 
(denk aan bijvoorbeeld GGD Brabant-Zuidoost, Kadans, Infopunt 
Bestwijzer, vindplaatsen).

Wie gaan hiermee aan de slag:
► Betrokken inwoner – Helen Vogels
►  C’park Bata – Inge Castelijns
►  Fondsenwerving – Gert Hemke
►  Fysiotherapiepraktijk G.A. Daane – Ger Daane
►  Gemeente Best – Piet Schrijver
►  GGD Brabant-Zuidoost – Emy van Maaren
►  Initiator Gezond Best (coördinator gezondheidsprogramma’s  

als BRAVO) en docent – Ruud van der Pas
►  PVGE/Seniorenraad Best – Cor van den Bosch
►  Tuurlijk – Ronald van Gerwen (sportcoach)

3  Sport- en beweegstimulering
3.1 Sport- en beweegstimulering voor kinderen

De basis voor een heel leven lang sporten en bewegen wordt gelegd  
in de jeugdjaren. Als kinderen en jongeren al vroeg fijne ervaringen 
opdoen met sporten en bewegen, dan stimuleert dit om als volwas-
sene sportief actief te blijven. Daarnaast ontwikkelen ze hierdoor 
vaardigheden waar ze een heel leven lang bij gebaat zijn, waaronder 
motorische vaardigheden, een gezond gewicht en gevoelens van  
verbondenheid met anderen. Van dat laatste is bekend dat ze belang-
rijk zijn voor de persoonlijke ontwikkeling en schoolprestaties. Het  
is belangrijk om sporten en bewegen te blijven continueren en stimu-
leren.

De ervaring leert dat bewegen voor kinderen tot 4 jaar pas bespreek-
baar wordt gemaakt als er sprake is van overgewicht. Het is niet  
helemaal duidelijk wat de oorzaak hiervan is: denken ouders dat het 
overgewicht van hun kind weer vanzelf verdwijnt? Wordt het belang 
van voldoende bewegen niet onderkend door de ouders of hebben de 
ouders hier geen tijd voor of affiniteit mee? Het geven van voorlichting 
en daarmee het bevorderen van het bewustzijn is belangrijk. Want 
jong geleerd is immers oud gedaan. 

Het beweegaanbod voor jonge kinderen is in Best beperkt. Sommige 
kinderdagverblijven van Partou werken met een eigen peutergym-
leraar en een eigen muziekjuf om bewegen te stimuleren. Daarnaast 
bestaat er peutergym, maar dat is best prijzig en dus niet voor ieder-
een weggelegd. 
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Voor zwemles bedraagt de wachttijd momenteel 2 jaar. Gedurende  
de periode dat kinderen op de wachtlijst staan, mogen ze een andere 
sport beoefenen. Zodra er een plekje vrijkomt voor de zwemles, 
moeten ze de andere sport beëindigen in verband met de kosten.  
Op deze manier kunnen kinderen, uit gezinnen met een kleine  
portemonnee, dus toch sporten en bewegen. Want alle kinderen  
in Best moeten kunnen meedoen.

Afspraak 3
We zetten in op het geven van voorlichting en het bevorderen van  
het bewustzijn ten aanzien van het belang van voldoende beweging 
bij ouders van jonge kinderen. Het concept ‘bewegend leren’ bij  
basis onderwijs draagt daar ook aan bij. Dit zou tevens en plek kunnen  
krijgen in de ontwikkeling naar kindcentra, waar kinderen van 0-13 jaar 
dagelijks aanwezig zijn. We brengen dit in bij de pilotgroep.

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  Basisschool Immanuël – Hannie Sonneveld
►  Gemeente Best – Natalie Elmas
►  Evt. GGD – Emy van Maaren
►  Partou Kinderopvang – Els Wijnen
►  Stichting Best Onderwijs – Lous de Jong
►  Tuurlijk – sportcoaches

Afspraak 4
We bekijken of we nieuwe, gevarieerde en 
betaalbare beweegactiviteiten voor jonge 
kinderen kunnen aanbieden. Zowel bij de  
kinderopvang als daarbuiten. De sport-
coaches van Tuurlijk voeren het naschools 
sporten uit in Best, gratis voor alle kinderen 
tussen 4 en 12 jaar. In het kader van preventie 
voren we een pilot uit met MindEquipment  
(in het kader van weerbaarheid) op 3 scholen.

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  Gemeente Best – Natalie Elmas
►  Partou Kinderopvang – Joyce Verbaan
►  Tuurlijk – Ronald van Gerwen
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Stichting Leergeld Best e.o is een vrijwilli-
gersorganisatie, die zich richt op kinderen 
tussen de 0 en 18 jaar uit gezinnen met een 
laag besteedbaar inkomen (tot 120% van het 
sociaal minimum). Leergeld wil deze kinderen 
mee laten doen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten om te voorkomen dat zij op  
sociaal vlak buitengesloten worden en ook 
kunnen meedoen aan activiteiten die voor 
hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Dit 
doet Leergeld door materiële of financiële 
ondersteuning te bieden. 

Volwassenen met een laag besteedbaar  
inkomen (tot 110% van het sociaal minimum) 
kunnen gebruik maken van de Meedoen- 
regeling. Via deze regeling kunnen zij een  
vergoeding krijgen voor kosten voor een 
zwembadabonnement of contributie van een 
verenigingen, maar ook voor bioscoop, sport-
wedstrijden, telefoonabonnement etc. 

In Best hebben we nog een behoorlijk aantal 
gezinnen met een (te) kleine portemonnee, 
ondanks een inkomen boven 120% van het 
sociaal minimum: 5% heeft enige of grote 
moeite met rondkomen. Met name volwas-
senen met een niet-westerse migratie-
achtergrond, een lagere opleiding, lager 
inkomen en eenoudergezinnen ervaren  
problemen met financiën.

Afspraak 5
We willen de mogelijkheid onderzoeken om 
ook voor deze doelgroep, gezinnen met een 
(te) kleine portemonnee ondanks een inko-
men boven 120% van het sociaal minimum, 
een regeling in het leven te roepen. Want ook 
voor deze inwoners geldt dat ze hun euro 
maar één keer kunnen uitgeven en voor een 
gezin met meerdere kinderen is het haast 
niet mogelijk om geld te reserveren voor 
sporten of bewegen. Gezond eten, dat wil 
zeggen voldoende groente en fruit, is al  
een uitdaging op zich naast bijvoorbeeld de 
stijgende energie- en zorgkosten. Hierbij 
willen we ook aandacht schenken aan hoe  
we deze doelgroep kunnen bereiken. En aan 
betrouwbare voorlichting ten aanzien van  
de voordelen die het sociale aspect van in 
groepsverband sporten en bewegen met zich 
meebrengen en gezonde voeding.

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  Gemeente Best – Hans Schocke  

(Minimabeleid)
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3.2 Sport & bewegen voor (jeugd,) volwassenen en ouderen

Onder andere doordat de ‘ik-cultuur’ toeneemt, neemt het aantal 
mensen dat (ernstig) eenzaam is, ook toe. Veel mensen uit kwetsbare 
groepen vallen daardoor buiten de boot (mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt, mensen in armoede, statushouders). Sport & bewegen 
kan een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van een-
zaamheidsgevoelens en mensen uit hun isolement halen.

Het beoefenen van aikido kan deze mensen helpen. Bij aikido is de 
ontwikkeling gericht op de totale mens zonder te moeten presteren. 
Beter en sterker te moeten zijn dan de ander is niet van belang.  
Rekening houden met je partner, het serieus bezig zijn, het leren  
concentreren en het ontdekken van je eigen kunnen, staan centraal  
en versterken het zelfvertrouwen.

Afspraak 6 
Aikidoschool Best biedt aan deze mensen naar financiële draagkracht 
te willen begeleiden. Zij biedt lessen aan voor jeugd tussen de 9 en 15 
jaar en vanaf 15 jaar tot elke leeftijd, waarop men zich nog (een beetje) 
fit voelt. Aanmelden kan via de proefles-knop op de website. Door 
middel van het invullen van een nader te bepalen code is voor de  
Aikidoschool herkenbaar dat het gaat om iemand die zich aanmeldt  
in deze context. Vervolgens wordt bij de juiste instantie in Best 
gecheckt of het een relevante aanmelding betreft.

Om deze mogelijkheid bij de Bestenaren onder de aandacht te brengen, 
plaatsen we een advertentie in Groeiend Best en brengen we profes-
sionals op de hoogte van deze mogelijkheid, zodat zij gericht kunnen 
doorverwijzen. Tevens kunnen we posters verspreiden op plaatsen 
waar mensen uit deze doelgroep (regelmatig) komen en hiervan 
melding maken op de site van de gemeente Best met een doorlink 
naar de website van de vereniging.

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  Aikidoschool Best – Hans Floor
►  Gemeente Best – sport/sociaal domein (communicatie)

18



Bijna iedereen kan wandelen en het is fijn om 
dat samen met anderen te doen. Naast het 
feit dat je lekker in beweging bent, biedt het 
ook de mogelijkheid om over uiteenlopende 
zaken te praten. Denk aan gezamenlijke  
interesses, maar bijvoorbeeld ook aan 
gezondheidsvaardigheden. En het stimuleert 
anderstaligen om op een laagdrempelige 
manier de Nederlandse taal beter onder de 
knie te krijgen. Daarnaast is het erg helpend 
voor mantelzorgers (eerder al ingezet in  
Heeze-Leende). Het biedt nl. ook lotgenoten-
contact. 

Afspraak 7
We organiseren wandelingen voor alle Bestenaren. Om hen in beweging 
te brengen en om over uiteenlopende zaken, op een laagdrempelige 
manier, met elkaar van gedachten te wisselen of de Nederlandse taal 
beter te leren kennen. LEVgroep kan inwoners koppelen als de wens 
bestaat voor wandelmaatje of anders zins. Dit is niet aanbod gericht, 
maar op maat naar wens van de inwoner.

Met het oog op preventie en veiligheid (en onder verwijzing naar het 
project GezondBest – samen fit) mag een fitheidstest voor potentiële 
deelnemers niet ontbreken. Hetzelfde geldt voor het faciliteren van 
reanimatiecursussen en hulpmiddelen, zoals AED’s. 

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  CultuurSpoor Best- Marian Rombouts
►  Fysiotherapiepraktijk G.A. Daane – Ger Daane
►  LEVgroep – Ronald van Litsenburg
►  SRB – Frans den Dekker
► Vluchtelingenwerk LEV Best – Lotte Ghielen

19



3.3 Sport & bewegen als middel ter bevordering van de integratie 

van anderstaligen (migranten/statushouders/expats)

Sport & bewegen is voor veel anderstaligen niet vanzelfsprekend.  
Ze ervaren drempels om mee te doen, zoals de taalbarrière, een stukje 
onbekendheid met de cultuur (van beide kanten overigens) en soms 
kampen ze met fysieke ongemakken en gebrek aan mentaal wel-
bevinden. We vinden het belangrijk om meer aandacht te besteden 
aan deze doelgroep, waarbij opgemerkt dient te worden dat elke 
sub-doelgroep andere aandacht verdient. Aan sport en bewegen  
voor statushouders wordt al invulling gegeven door de vluchtelingen-
werkers van de LEVgroep; arbeidsmigranten betreft een andere doel-
groep die om een andere benadering vraagt, met vooral ook focus op 
vrouwen. We willen dat zowel kinderen, als volwassenen en ouderen 
kunnen meedoen, we willen hen gezond krijgen en uit hun isolement 
halen. Sport & bewegen kan daar een grote bijdrage aan leveren.

Ook zijn we in gesprek met werkgevers van deze mensen. Om te 
bespreken hoe we hen kunnen bijscholen ten aanzien van de Neder-
landse taal en het sociale en culturele karakter van de Nederlandse 
samenleving.

Afspraak 8
We willen de gezondheidsvaardigheden van anderstaligen bevorderen 
(bij afspraak 9 ook al aan gerefereerd) door duidelijkere en structurele 
ondersteuning. Dat doen we door aan de mensen zelf te vragen wat  
ze nodig hebben in plaats van dat wij dat bedenken. We betrekken  
hen bij de oplossing. En door hen zoveel mogelijk zelf te laten doen, 
bevorderen we de zelfredzaamheid.

GGD Brabant-Zuidoost beschikt over en heeft ervaring met work-
shops/lessen. Ook kunnen zij helpen de deskundigheid van profes-
sionals te vergroten omtrent de gezondheid van statushouders. 
Daarbij betrekken zij ook sleutelpersonen. Overigens starten zij ook 
een specifieke campagne om vaccinatiestatus te bevorderen bij 
kwetsbare groepen en anderstaligen.

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  C’park Bata- Inge Castelijns
►  GGD Brabant-Zuidoost – Rosa van den Nieuwenhof
►  SRB – Frans den Dekker
►  Vluchtelingenwerk LEV Best – Lotte Ghielen
►  Taalhuis – Ellen Reinders
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Afspraak 9
We willen een link leggen tussen de anderstaligen en overige 
Bestenaren, ervoor zorgen dat ze sneller integreren en mee kunnen 
doen. Dat kan door o.a. samen te werken met partners als Vluchte-
lingenwerk, stichting Samenspraak, oprichting meldpunt voor Polen 
via LEV. Maar ook contacten met de bedrijven waar ze werkzaam zijn. 
De LEVgroep is vanuit Infopunt Bestwijzer de spin in het web met  
een specialist arbeidsmigranten. Het gaat vaak om het winnen van 
vertrouwen en het opbouwen van een relatie.

GGD Brabant-Zuidoost heeft in het najaar van 2019 een pilot uit-
gevoerd in de gemeente Laarbeek in samenwerking met Senzer.  
Tijdens een aantal bijeenkomsten werden mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt empowered. Daarbij was ook aandacht voor bewegen, 
gezondheid, etc. De ervaringen die opgedaan zijn met deze pilot, 
kunnen we ook in Best inzetten.

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  Gemeente Best – Natalie Elmas en Zerat Sabah (werk en inkomen)
►  GGD Brabant-Zuidoost – Monique Mentjens
► Vluchtelingenwerk LEV Best – Jana Pavlova

Afspraak 10
Ook stichtingen, instellingen en sportverenigingen kunnen een bij-
drage leveren aan de integratie van anderstaligen. We hebben in Best 
veel (sport)accommodaties waar vrij willigers nodig zijn om alles in 
goede banen te leiden en te onderhouden. Door samen vrijwilligers-
werk te doen, leren de anders taligen de Nederlandse taal, raken ze 
bekend met het Nederlandse vrijwilligerswerk, de verenigingscultuur, 
het sociale karakter van de vereniging en de eisen die aan hen gesteld 
worden als vrijwilliger. 

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  Gemeente Best – Zerat Sabah (werk en inkomen)
►  v.v. Wilhelmina Boys – Toine Smits

Afspraak 11
We gaan op zoek naar meer vrijwilligers voor het begeleiden van 
anderstalige gezinnen. Denk aan een buddy of taalmaatje voor  
gezinnen die zelf de weg nog niet zo goed weten. We willen hen aan  
de hand nemen en hen informeren over activiteiten en preventie-
programma’s waaraan ze kunnen deelnemen.

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  Jeugdgezondheidszorg GGD Brabant Zuidoost – Elma Stevens
►  Vluchtelingenwerk LEV Best – Lotte Ghielen
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4  Aandacht voor laaggeletterden
In Nederland hebben naar schatting 2,5 miljoen mensen (kinderen, 
volwassenen en ouderen) moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. 
Ook hebben zij vaak moeite met digitale vaardigheden, zoals het 
omgaan met computers en een smartphone. Om mee te kunnen 
doen in onze samenleving, heb je deze basisvaardigen wel nodig. Uit 
onderzoek blijkt dat mensen die laaggeletterd zijn, vaker problemen 
hebben met hun gezondheid, financiën (armoede, schulden), werk en 
bijvoorbeeld sociale contacten. In Best is circa 12% van de inwoners 
laaggeletterd. Zij zijn met name afkomstig uit de doelgroepen: 
migranten 30+ en werkenden 50+ (zie https://geletterdheidinzicht.
nl/). 

Afspraak 12
Met de aanpak van Taalhuis willen we laaggeletterden in Best bereiken 
met als doel dat zij kunnen (blijven) meedoen in de samenleving.  
Het Taalhuis is een herkenbare plek in de gemeente waar iedereen 
terecht kan voor hulp en ondersteuning bij lezen, schrijven, rekenen 
en/of computervaardigheden. In het Taalhuis kan iedereen met een 
vraag langskomen. Ook is er een brede collectie van boeken en com-
puterprogramma’s te vinden. Daarnaast organiseert het Taalhuis  
activiteiten en cursussen, wordt de koppeling met een taalmaatje 
gemaakt en/of wordt er doorverwezen naar NT1 taallessen op een 
taalschool (Stercollege). 

De kerngroep heeft een convenant getekend waarmee zij zich com-
mitteren aan de aanpak laaggeletterdheid. Zij is op dit moment druk 
bezig om het taalnetwerk in en rondom Best uit te breiden. Ons  
streven is dat aankomende jaren meer professionele-en vrijwilligers 
organisaties het convenant tekenen en zich daarmee ook gaan inzet-
ten voor de aanpak laaggeletterdheid.

Wie gaan hiermee aan de slag: 
►  De kerngroep van de aanpak laaggeletterdheid bestaande uit:
▪  CultuurSpoor Best- Marian Rombouts
▪  Gemeente Best – Lisa Boons
▪  Het Stercollege – Maarten van Ham
▪  Stichting Lezen & Schrijven – Marlon Poppelaars
▪  Taalhuiscoördinator (vanuit CultuurSpoor Best) – Ellen Reinders

►  GGD Brabant-Zuidoost – Elma Stevens
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5  Terugdringen van roken, alcohol en andere drugs
Roken, alcohol en andere drugs zijn direct van invloed op de gezond-
heid en dragen bij aan gezondheidsschade. Voor de gebruiker zelf 
maar ook voor zijn of haar omgeving. Inmiddels zijn steeds meer 
mensen zich hiervan bewust. Helaas worden deze middelen nog 
steeds veel gebruikt. Als je hier met mensen over spreekt, blijkt niet 
iedereen op één lijn te zitten. Want waar de een van mening is dat  
een wijntje moet kunnen, vindt een ander dat je helemaal niet zou 
moeten drinken. Of roken. Of drugs gebruiken. Maar het is een utopie 
om te denken dat je het gebruik kunt uitbannen. Uit de meest recente 
volwassenenmonitor van GGD Brabant-Zuidoost blijkt dat er sprake  
is van normalisering van drugs(gebruik). 47% van alle volwassenen 
vindt het normaal als iemand softdrugs gebruikt en 14% denkt zo  
over harddrugs. Onder jongvolwassenen zijn de percentages nog  
aanzienlijk hoger.

Wat we wel kunnen doen is ontmoedigen, duidelijk maken dat gebruik 
er niet meer gewoon bij hoort, maar we moeten vooral niet belerend 
willen zijn. Dat werkt averechts en zou juist kunnen triggeren om het 
wél te doen. Het uitgangspunt is: zo verantwoord als mogelijk. Dat 
houdt in: ontmoedigen. Wie niet gebruikt, stimuleren we om dat niet 
te gaan doen. En wie wel gebruikt, stimuleren we om te matigen.

Ouders weten vaak onvoldoende hoe ze het gebruik van genotmidde-
len moeten bespreken met hun kinderen. Ze vertrouwen er te weinig 
op dat verbieden wel zin heeft. En ze realiseren zich vaak niet, zoals uit 
wetenschappelijk onderzoek van Trimbos blijkt, dat hun eigen gedrag 
als voorbeeld dient en invloed heeft op het gedrag van hun opgroei-
ende kinderen. Het gaat daarbij echter om het juiste gesprek. En om 
de wijze waarop zij voorleven en regels hanteren, want dat heeft grote 
impact. Gelukkig lijkt roken tegenwoordig niet meer de norm. Vooral 
in het geval van jongeren. 

Kortom, we constateren dat een aantal partijen dat probleemsituaties 
signaleert, onvoldoende bekend is met waar ze met hun bevindingen 
naar toe kunnen.
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Afspraak 13
We zetten in op vroeg signalering en het bespreekbaar maken van 
(beginnend) problematisch alcoholgebruik door lichte inter venties 
die door preventiewerkers en eerstelijns professionals uitgevoerd 
kunnen worden. Zij kunnen hierin worden geschoold met behulp van 
bijvoorbeeld methodieken als Moti4 en Moti55. Hiermee worden 
zowel jongeren als volwassenen en ouderen bereikt en is veel winst  
te behalen. Bij vroegsignaleren ten aanzien van alcohol- en andere 
drug problemen bij jeugd denken we ook aan ‘herken alcoholproble-
matiek bij jeugd’ en aan de ‘richtlijnen jeugdzorg’. 

In het najaar geven Novadic Kentron en GGD-Brabant-Zuidoost een 
training ‘Alcohol en drugs in het onderwijs; herkennen en bespreken’. 

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  Gemeente Best – Natalie Elmas
►  GGD Brabant-Zuidoost – Carla Winants
►  Novadic Kentron – Bernard van  

’t Klooster/Saskia van Schaijck
►  Stichting Zelfhulpnetwerk – Hetty van Asten/Malou van de Rijt

Om ervoor te zorgen dat kinderen gezond opgroeien, hebben we de 
omgeving van kinderen nodig en hierin zijn de ouders ontzettend 
belangrijk. We willen daarom in gesprek met de ouders over hun 
invloed op de gezondheid van hun kind.

Afspraak 14
We organiseren ouderavonden op scholen en/of zoeken de combinatie 
met bijeenkomsten waar ouders toch al aanwezig zijn. Denk aan een 
avond over het voortgezet onderwijs of een scholenmarkt, zodat we 
daar kunnen aansluiten met voorlichtingsmateriaal. We geven ouders 
informatie over het effect van alcohol en andere drugs op het puber-
brein. We willen ouders stimuleren om te onderzoeken wat hun kind 
motiveert om te gebruiken, in contact te blijven met hun kind, dui de-
lijke grenzen en regels te stellen en het gesprek aan te gaan over 
gezonde alternatieven. Een mooie voorbeeld van zo’n aanpak is het 
IJslands model, waardoor we ons graag laten inspireren. 

Novadic Kentron heeft op facebook enkele groepen voor ouders en 
elke maand live streams over diverse onderwerpen. Informatie bij een-
komsten worden veelal vorm gegeven met theater, maar andere 
vormen zijn zeker ook mogelijk. Bijvoorbeeld voor ouders met wat 
meer opvoeduitdagingen is een intensiever (praktisch) aanbod beter 
toereikend. CRA-ft is een groepsaanbod door Novadic Kentron Preven-
tie voor naasten (ook voor opvoeders met een kind met verslavings-
problemen).

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  Basisteam preventie jeugd
►  Gemeente Best – Natalie Elmas
►  Halt – Emmy van Beek
►  Lumens – Ingrid van Delft
►  Novadic Kentron: Bernard van ’t Klooster/Saskia van Schaijck
►  Stichting Zelfhulpnetwerk – Hetty van Asten/Malou van de Rijt
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Er is behoefte aan duidelijker beleid en een 
plan van aanpak voor mensen met verslaving 
(en/of psychische problemen) die zelf niet de 
hulpvraag kunnen formuleren. Ondersteuning 
en samenwerking zijn hierbij van belang.

Afspraak 15
In samenwerking met de netwerkpartners 
willen we op basis van de expertise van  
Novadic Kentron rondom verslavings-
problemen/psychisch problemen bij mensen 
met een licht verstandelijke beperking, reeds 
ontwikkelde screeningsinstrumenten beken-
der maken voor werkers in sociaal domein/
eerste lijn. 

Wie gaan hiermee aan de slag:
► Gemeente Best – Piet Schrijver
► GGD Brabant-Zuidoost – Carla Winants
►  Novadic Kentron – Bernard van  

’t Klooster/Saskia van Schaijck
►  Stichting Zelfhulpnetwerk – Hetty van 

Asten/Malou van de Rijt

Afspraak 16
We gaan sport- en speelplekken rookvrij 
maken. Hiervoor worden de (sport)verenigin-
gen actief benaderd en wordt hen onder-
steuning aangeboden. Daarbij maken we de 
koppeling met alcohol/andere drugs (naar 
voorbeeld van andere gemeenten als Asten, 
Helmond, Someren).

Tevens kan gebruikt gemaakt worden van 
campagnes als ‘NIX18’ en ‘Zien drinken, doet 
drinken’. Immers voor roken geldt ook het 
voorbeeldgedrag en roken valt (origineel) ook 
onder NIX18.

Wie gaan hiermee aan de slag:
► GGD Brabant-Zuidoost – Emy van Maaren
►  Novadic Kentron – Bernard van ’t Klooster/

Saskia van Schaijck

Hangjongeren die alcohol en drugs gebruiken, 
zorgen in Best voor overlast en dat levert 
klachten op van de inwoners.

Afspraak 17
Om goed inzicht en overzicht te krijgen,  
brengen we met de partners het soort sig-
nalen bij elkaar. In het regionale project Skip 
die trip  wordt gebruik gemaakt van een 
monitor om meer inzicht te krijgen. Uit dat 
project kun nen interventies komen die óók 
voor Best interessant kunnen zijn. 

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  GGD Brabant-Zuidoost – Rosa van den 

Nieuwenhof
► Lumens – jeugdwerk
►  Novadic Kentron – Bernard van ’t Klooster/

Saskia van Schaijck
►  Stichting Zelfhulpnetwerk – Hetty van 

Asten/Malou van de Rijt
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We willen ons niet alleen richten op het tegengaan van eenzaamheids-
gevoelens, maar waar mogelijk ook op het voorkomen daarvan, bij-
voorbeeld door het tegengaan van uitsluiting van groepen mensen in 
de samenleving.

1  Jeugd en jongeren
De afgelopen jaren is het onderwerp eenzaamheid onder jongeren 
steeds meer in de schijnwerpers gekomen. Al voor de covid-19-crisis 
waren er steeds meer jongeren die over eenzaamheid durfden vertel-
len en de impact die dat op hun leven had. Jongeren geven aan dat 
niet alleen ouderen zich eenzaam voelen, dat het ook voor hen een 
probleem is dat grote invloed heeft op het functioneren. Ze willen  
zich er niet langer voor schamen. Doordat het taboe er langzaam maar 
zeker vanaf gaat, stellen we onszelf steeds vaker de vraag: wat kunnen 
we eraan doen?

Verklaringen voor (gevoelens van) eenzaamheid zijn niet terug te 
brengen tot één oorzaak. Meerdere factoren liggen hieraan ten grond-
slag. Eenzaamheid kan ontstaan door een combinatie van onder meer 
persoonlijkheidsfactoren, zoals een laag zelfvertrouwen, verlegen-
heid, introversie en gebrek aan sociale en emotionele vaardigheden. 
Maar ook relationele factoren spelen een rol, zoals het gebrek aan 
sociale contacten, hoge verwachtingen van sociale relaties, ontbreken 

Eenzaamheid en psychische gezondheid waren al 
belangrijke thema’s, maar zijn tijdens de corona crisis 
extra duidelijk geworden. Door alle beperkingen die 
nodig waren om de verspreiding van corona tegen te 
gaan, is dit thema extra belangrijk geworden. We zijn 
veel meer op onszelf teruggeworpen, onze sociale 
activiteiten stonden op een laag pitje, en hetzelfde 
gold voor school, werk en vrijwilligerswerk. Van 
oudsher richten we ons bij dit thema voornamelijk  
op ouderen. Inmiddels weten we dat eenzaamheid 
onder alle leeftijdscategorieën voorkomt.

Eenzaamheid en psychische gezondheid
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van veilige hechting met ouders en familie-
conflicten. En daarnaast maatschappelijke 
factoren, zoals maatschappelijke normen en 
waarden ten aanzien van sociale relaties, 
negatieve beeldvorming, pesten, uitsluiting, 
individualisering en armoede. Echter, een-
zaamheid hoort bij het leven. Het komt vaak 
voort uit life events: verlies van een dierbare 
of een ernstige ziekte, maar ook als gevolg 
van leuke dingen die in je leven gebeuren. 
Denk aan een nieuw baan of studie, op 
kamers gaan, etc. Dat is ook helemaal niet 
erg, dat prikkelt juist om nieuwe contacten 
aan te gaan. Het wordt pas een probleem als 
je dat niet goed kunt en/of als de eenzaam-
heid te lang duurt: chronische eenzaamheid.

We willen het welbevinden op scholen en in 
de wijk stimuleren. Ervoor zorgen dat kinde-
ren zich veilig en psychisch gezond voelen. 
Het is belangrijk om de ouderbetrokkenheid 
te vergroten en verbinding te maken tussen 
de voorlichting aan kinderen/jongeren en 
diens ouders.

Afspraak 18
We organiseren ouder-kind programma’s 
omdat ouders, vaak onbewust, het geleerde 
op school met één verkeerde beslissing of 
uitspraak teniet kunnen doen. Er zijn scholen 
die beschikken over programma’s voor  
ouderbetrokkenheid en zij benadrukken het 
partnerschap met ouders heel sterk. Ouders 
zijn met name gemotiveerd als het om de 
situatie van hun eigen kind gaat. 

Wie gaan hiermee aan de slag:
► Basisschool Immanuël – Hannie Sonneveld
► Basisteam preventie jeugd 
► Bureau Halt – Emmy van Beek
► Gemeente Best – Natalie Elmas
► GGD Brabant-Zuidoost – Emy van Maaren
► GGzE: Ria van Dam
► Stichting Best Onderwijs – Lous de Jong

Afspraak 19
We sluiten als Best aan bij Join Us: een stich-
ting die eenzaamheid onder jongeren tussen 
de 12 en 25 jaar terugdringt. Dit doen ze door 
jongeren samen te brengen en te helpen 
sociaal sterker te worden. Ze streven naar een 
samenleving waarin jongeren erbij horen en 
zichzelf kunnen zijn in contact met anderen.

Wie gaan hiermee aan de slag:
► Gemeente Best – Natalie Elmas
► Halt – Emmy van Beek
► Lumens – preventieteam jeugd
► Preventieteam jeugd
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2  Volwassenen en ouderen
Eenzaamheid komt niet alleen voor bij oude-
ren, zoals vaak wordt gedacht. In Nederland 
voelt 46% van de volwassenen (19-65 jaar) 
zich eenzaam. In Best is dat 44%. Over een-
zaamheid bij volwassenen wordt nog weinig 
gesproken.

Eenzaamheid heeft verschillende gezichten. 
Sommigen mensen zitten in de fase van hun 
leven waarbij ze afscheid moeten nemen van 
geliefden of activiteiten. Eigenlijk is voor 
iedereen eenzaamheid een onderdeel van 
hun leven. Het verminderen van eenzaamheid 
is dan misschien niet realistisch, maar het 
doorbreken van eenzaamheid is dan het doel.

Afspraak 20
We verzorgen informatiebijeenkomsten voor 
zowel Bestenaren die eenzaamheid ervaren. 
Daarnaast organiseren we bijscholing voor  
vrijwilligers en professionals over eenzaam-
heid (en suïcidaliteit), zodat mensen niet 
buiten de boot vallen en weerbaar worden 
gemaakt.

Wie gaan hiermee aan de slag: 
►  CultuurSpoor Best- Marian Rombouts
►  GGD – Monique Mentjens/Rosa van den 

Nieuwenhof
►  GGzE: – Ria van Dam
►  Stichting Zelfhulpnetwerk – Hetty van 

Asten/Malou van de Rijt
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Afspraak 21
We willen meer mogelijkheden voor ontmoeting voor volwas-
senen en ouderen, om eenzaamheid tegen te gaan, creëren.  
We doen dit door in samenwerking met horeca, buurthuizen, 
verenigingen tafels te reserveren waar mensen een praatje 
kunnen maken met elkaar. Dergelijke initiatieven bestaan al 
vanuit bijvoorbeeld de bibliotheek en de Kadans, maar het is 
belangrijk om hier extra bekendheid aan te geven. Voordelen: 
het is een plaats waar je welkom bent en waar je je welkom 
voelt, ook als je alleen bent. Je maakt makkelijker contact met 
mensen. Je loopt zo even binnen en vindt meteen begrip en 
gezelligheid. Het biedt meer omzetmogelijkheden voor de 
horeca.

Inloop en ontmoeting heeft dus zeker een positieve invloed om 
eenzaamheid te voorkomen. Echter, voor mensen die lang durig 
eenzaam zijn, is iets heel anders nodig. Denk aan specifieke  
trainingen als ‘Creatief Leven’ of cognitieve gedrags  therapie. 
Voor volwassenen die net wat meer nodig hebben dan alleen 
een praatje om weer goed in hun vel te komen, willen we de 
cursus ‘Grip en Glans’ in Best intro duceren.

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  CultuurSpoor Best- Marian Rombouts
►  Gezond Best – Ruud van der Pas
►  GGD-Brabant-Zuidoost
►  GGzE – Ria van Dam
►  SRB – Frans den Dekker

3  De groep (psychisch) kwetsbare  
inwoners

De opgave om preventie en leefstijlinter ven-
ties centraal te zetten is groot. Dus wat 
kunnen wij doen? Het hele systeem veran-
deren we niet ‘zomaar even’. Het kost tijd, 
ondanks het toe genomen bewustzijn. Maar 
dat mag geen ontmoediging zijn. De kracht 
zit ook in het kleine. Veel praten is in een 
bepaald stadium natuurlijk noodzakelijk. 
Maar het is nu vooral tijd voor actie. De urgen-
tie is hoog en het fruit hangt inmiddels lager, 
getuige het verhoogde bewustzijn en de vele 
goede initiatieven die nu plaatsvinden. 

We willen de mentale gezondheidszorg nor-
maliseren. Geestelijke gezondheid is van ons 
allemaal, we moeten dat meer uitdragen. We 
kennen bijvoorbeeld allemaal wel een of 
meerdere mensen die een burn-out hebben 
(gehad). We willen eerste hulp verlenen bij 
mensen met psychische klachten, maar liever 
nog: die klachten voorkomen. Een gezonde 
leefstijl helpt daarbij: gezonde voeding, vol-
doende nacht  rust, ontspanning. En voldoen-
 de beweging want door te bewegen, voel je  
je sneller weer beter.

Prietpraat staat voor 
gezellig kletsen, on  be-
nullig, onbe duidend, 
onnozel gepraat. 
Waarom heeft de 
horeca wel een stam-
tafel maar nog geen 
priettafel? De horeca  
is toch een plaats om 
elkaar te ontmoeten? 
Waar je een praatje  
kunt maken, een 
drankje drinken of een 
hapje eten. Wij maken 
ons dus hard voor  
priettafel.
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De vraag naar GGZ-zorg is groot en al jaren heeft de sector te maken 
met enorme wachtlijsten, waardoor mensen niet tijdig de zorg krijgen 
die ze nodig hebben. Ook is het aanbod versnipperd en daarmee 
onoverzichtelijk. Om die reden hebben GGZ-partners in de regio de 
handen ineen geslagen om dit te veranderen: Samenwerkingsverband 
Samen Verder! Hierin participeren GGzE, DSP (SGE, DOH, PoZoB) 
Apantaggz, Novadic-Kentron, Psyzorg, Zorgbelang en de gemeente 
Beest. Met deze expertise aan boord kunnen we nog beter garanderen 
dat het cliëntenbelang voorop staat en hun ervaringen benutten in  
de projecten. Concreet gaat het om de deelprojecten: Inloopgroepen 
positieve gezondheid, Samenwerking in de wijk, E-health zelfhulp en 
Wachttijd vrije online behandeling 

GGzE organiseert uiteenlopende activiteiten voor volwassenen en 
ouderen: van fietsen en een boswandeling tot tuinieren en koken.  
Ook is er een inloopmogelijkheid. Een aantal Bestenaren weet de weg 
inmiddels te vinden, maar er is ruimte voor meer deelnemers. Om te 
wandelen gericht op mindfulness, laagdrempelig bewegen voor ieder-
een, samen aan tafel voor een gezonde maaltijd, er wordt gestart met 
de aanleg van een moestuintje zodat je lekker kunt tuinieren, een 
repair café voor techneuten. Of gewoon lekker fietsen, wandelen of 
koken voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, maar die op 
zoek zijn naar gezelligheid. Bij deze activiteiten hoeft het niet altijd  
te gaan over herstel. Maar door samen bezig te zijn heb je vaak goede 
gesprekken, je bent gelijkwaardig, in beweging, lekker buiten en in het 
groen. In de basis gaat het natuurlijk over: herstellen doe je zelf, hoe 
zorg je dat mentaal gezond blijft of dat je niet weer afglijdt. En een 
gezonde leefstijl helpt daarbij.

Afspraak 22
We gaan de activiteiten voor psychisch 
kwetsbare inwoners promoten, professionals 
er van op de hoogte brengen zodat ze kunnen 
doorverwijzen. Signalering is belangrijk om 
mensen op de goede plek te krijgen om erger 
te voorkomen. Ze moeten gewezen worden 
op het belang van een goede leefstijl en hoe  
je daar praktisch invulling aan geeft.

Wie gaan hiermee aan de slag:
►  CultuurSpoor Best- Marian Rombouts
►  GGzE – Anke Biermans 
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Kopgroep Gezondheids-
akkoord Best

In september 2021 hebben we gezamenlijk 
het Gezondheidsakkoord voor Best gesloten. 
Omdat we het belangrijk vinden dat het niet 
bij dit akkoord blijft en dat de ambities ook 
daadwerkelijk worden uitgevoerd, hebben we 
een kopgroep benoemd waaraan het Gezond-
heidsakkoord wordt overgedragen. De kop-
groep is een vertegenwoordiging van een 
aantal sectoren in Best en bestaat uit de  
volgende personen:

►  Gemeente Best – Natalie Elmas/ 
wethouder Ria van der Hamsvoord

►  GGD Brabant-Zuidoost –Monique Mentjens
►  GGzE – Ria van Dam/Anke Biermans
►  LEVgroep – Ronald van Litsenburg
►  Lumens – Ingrid van Delft

Deze kopgroep gaat aan de slag met de  
prioritering van de ambities, het maken van 
afspraken met de partners (wie doet wat),  
het toewijzen van het uitvoeringsbudget 
gedurende de periode 2022 – 2023 en  
borging. Ook initieert de kopgroep de  
evaluatie ten aanzien van voortgang en  
monitoring van verschillende ambities en  
bijbehorende actiepunten, worden ontwik-
kelingen gedeeld en (waar wenselijk) nieuwe 
ambities gefor muleerd.

Communicatie

Tijdens het proces om te komen tot dit 
Gezondheidsakkoord is meerdere malen het 
belang van goede communicatie benadrukt: 
communicatie tussen betrokken partijen en 
het kennen van betrokken organisaties en 
personen. Voor dit onderwerp hebben we 
aandacht tijdens de bijeenkomsten van de 
kopgroep. Tevens zoeken we regelmatig con-
tact op met de kopgroep van het Sport- en 
beweegakkoord voor Best. En we betrekken 
de afdeling communicatie van de gemeente 
Best hierbij.

Want goede, duidelijke en gerichte communi-
catie is een voorwaarden om de doelstellin-
gen in Best te bereiken. Ook de continuïteit 
(voortgang, ervaringen en mogelijke belem-
meringen) hoort hierbij. Om vertrouwen te 
kweken en de energie erin te houden.

Organisatie, monitoring en evaluatie
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Uitvoeringsbudget 

De gemeente Best kan met het Gezondheids-
akkoord Best voor 2022 en 2023 uitvoerings-
budget van het Ministerie VWS ontvangen.  
Met dit budget kan uitvoering worden  
gegeven aan de geformuleerde ambities en 
actiepunten. Het gaat om een jaarlijks 
budget van € 20.000,-. Dit budget wordt 
door het Ministerie op een gemeentelijke 
rekening gestort. De gemeente is hiermee 
budgetbeheerder en zorgt samen met de 
kopgroep voor juiste verdeling van de mid-
delen en ziet met de kopgroep toe op juiste 
besteding daarvan.

Financiën Partners

Samen staan we aan de lat om de inwoners 
van Best te ondersteunen bij wat ze het aller-
belangrijkste vinden in hun leven: een goede 
gezondheid. Met uiteenlopende partners 
binnen zorg, welzijn, sport, onderwijs, 
bedrijfsleven en gemeente en inwoners 
werken we aan een gezond en vitaal Best.  
We bundelen onze krachten en brengen de 
komende jaren letterlijk en figuurlijk Best 
(verder) in beweging. Samen werken we aan 
preventie. Wij onderschrijven de ambitie en 
zijn bereid om daar aan bij te dragen. Samen 
inspireren, motiveren en faciliteren wij in -
woners. Zo zorgen wij ervoor dat meer inwo-
ners de regie (kunnen) pakken over hun eigen 
leven.

Partners:
• Aikidoschool Best
• Basisschool Immanuël
• Betrokken inwoners
• C’park Bata
• CultuurSpoor Best

• Fysiotherapie G.A. Daane
• Gemeente Best
• Gezond Best
• GGD Brabant-Zuidoost
• GGzE
• Halt
• Hartman Coaching
• Het Stercollege
• LEVgroep
• Lumens
• Novadic Kentron
• Partou Kinderopvang
• PVGE
• SRB
•  Stichting Beheer Gemeenschapshuis  

Vlinderhei 
• Stichting Best Onderwijs
• Stichting Lezen & Schrijven
• Stichting SamenspraakBest
• Stichting Zelfhulpnetwerk
• Taalhuis
• Tuurlijk
• Vluchtelingenwerk LEV Best
• v.v. Wilhelmina Boys

En wij nodigen nieuwe partijen van harte uit 
om zich hierbij aan te sluiten.
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►  Het verschil durven maken. Samen ouder worden in een andere 
verhouding tussen inwoners en overheid: https://vng.nl/sites/
default/files/2020-12/het-verschil-durven-maken-1_1.pdf 

►  Buitenspelen moeten weer vanzelfsprekend worden: https://www.
nu.nl/kind-gezin/6128057/buitenspelen-moet-weer-vanzelfspre-
kend-worden.html

►  Oproep VVN: ouders, breng je kind niet meer met de auto naar 
school: https://www.ed.nl/binnenland/oproep-vvn-ouders-breng-
je-kind-niet-meer-met-de-auto-naar-school~aee1e06c/

►  Onderzoek naar effect ander prijskaartje voor (on)gezond eten in 
supermarkt: https://www.nu.nl/economie/6128075/onder-
zoek-naar-effect-ander-prijskaartje-voor-ongezond-eten-in-su-
permarkt.html

►  Ik wil stoppen met roken: https://www.ikstopnu.nl/ 
►  Vroegtijdig herkennen van alcoholproblematiek: vroegsignaleren 

alcohol jongeren

►  Helder op School: Hèt preventieprogramma over roken, alcohol, 
drugs en gamen: https://www.trimbos.nl/aanbod/helder-op-school 

►  Krijg inzicht in uw alcoholgebruik: Moti55
►  Ondersteuning e-learning Eenzaamheid onder kwetsbare  

jongeren: https://werkplaatsenjeugd.nl/eenzaamheid/?utm_medi-
um=email

►  Verkenning eenzaamheid onder jongeren: meer aandacht voor 
sociale en mentale gezondheid: https://www.movisie.nl/artikel/ver-
kenning-eenzaamheid-onder-jongeren-meer-aandacht-socia-
le-mentale-gezondheid?utm_campaign=MovisieMail&utm_con-
tent=060521&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email 

►  Eenzaamheid onder jongeren: https://www.movisie.nl/sites/movi-
sie.nl/files/2021-05/Eenzaamheid%20onder%20jongeren.pdf

Interessante artikelen
Voor wie dit belangrijk vindt, vanuit persoonlijke en/of zakelijke interesse, is er veel te lezen 
over de thema’s in het Gezondheids akkoord. Hieronder een aantal (recent) verschenen  
artikelen, die de keuze voor onze ambities en actiepunten onderstrepen.

33

https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/het-verschil-durven-maken-1_1.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/het-verschil-durven-maken-1_1.pdf
https://www.nu.nl/kind-gezin/6128057/buitenspelen-moet-weer-vanzelfsprekend-worden.html
https://www.nu.nl/kind-gezin/6128057/buitenspelen-moet-weer-vanzelfsprekend-worden.html
https://www.nu.nl/kind-gezin/6128057/buitenspelen-moet-weer-vanzelfsprekend-worden.html
https://www.ed.nl/binnenland/oproep-vvn-ouders-breng-je-kind-niet-meer-met-de-auto-naar-school~aee1e06c/
https://www.ed.nl/binnenland/oproep-vvn-ouders-breng-je-kind-niet-meer-met-de-auto-naar-school~aee1e06c/
https://www.nu.nl/economie/6128075/onderzoek-naar-effect-ander-prijskaartje-voor-ongezond-eten-in-supermarkt.html
https://www.nu.nl/economie/6128075/onderzoek-naar-effect-ander-prijskaartje-voor-ongezond-eten-in-supermarkt.html
https://www.nu.nl/economie/6128075/onderzoek-naar-effect-ander-prijskaartje-voor-ongezond-eten-in-supermarkt.html
https://www.ikstopnu.nl/
https://www.herkenalcoholproblematiek.nl/
https://www.herkenalcoholproblematiek.nl/
https://www.trimbos.nl/aanbod/helder-op-school
https://moti55.nl/
https://werkplaatsenjeugd.nl/eenzaamheid/?utm_medium=email
https://werkplaatsenjeugd.nl/eenzaamheid/?utm_medium=email
https://www.movisie.nl/artikel/verkenning-eenzaamheid-onder-jongeren-meer-aandacht-sociale-mentale-gezondheid?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=060521&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.movisie.nl/artikel/verkenning-eenzaamheid-onder-jongeren-meer-aandacht-sociale-mentale-gezondheid?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=060521&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.movisie.nl/artikel/verkenning-eenzaamheid-onder-jongeren-meer-aandacht-sociale-mentale-gezondheid?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=060521&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.movisie.nl/artikel/verkenning-eenzaamheid-onder-jongeren-meer-aandacht-sociale-mentale-gezondheid?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=060521&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-05/Eenzaamheid%20onder%20jongeren.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-05/Eenzaamheid%20onder%20jongeren.pdf


Iedereen gezond in Best
Gezondheidsakkoord Best 
is tot stand gekomen  
onder regie van formateur 
Miriam van Moll – SSNB, 
november 2021


