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Gratis registratie. 

Aanbod wordt gecheckt 

op criteria

VerwijzersBurger

Buiten zijn in de natuur vermindert stress, nodigt uit tot bewegen en ontmoeten en stimuleert  de persoonlijke 

ontwikkeling van jong tot oud. 

       De Beter in het Groen-zoeker bundelt gezond aanbod in de groene leefomgeving. 

       Van wekelijkse wandel- en sportprogramma’s tot kindertherapie en re-integratie in het groen. 

       Begeleiding  één op één  of in groepsverband. 

       Ook bijzondere voorzieningen  zoals rolstoelpaden,  voor mensen met een fysieke beperking. 

GEZOND AANBOD IN DE BUURT BETER VINDBAAR 

......

zorgverzekeraar

patiëntenorganisatie

gemeente/GGD

Aanbod

Beter 
in het 
Groen

“Als huisarts was ik positief verrast over de creatieve 

initiatieven op het gebied van  gezondheid en groen. 

Deze verwijsmogelijkheden zijn vaak niet bekend. 

Doordat het aanbod is gebundeld in de Beter in het 

Groen-zoeker, kunnen ook zorgverleners beter de weg 

vinden naar groene interventies!” 

Joyce (43) 

Over de begeleiding van BaanFit

Huisarts Dianne Jaspers 

Barneveld

“Na jaren tobben met problemen door de verslaving 

van een zoon, mijn scheiding en de zorg voor mijn 

zieke moeder, was ik geestelijk en lichamelijk op. 

Door de wandel-/coachsessies in het mooie Meijdendel 

is er van alles met mij gebeurd, ik begon opnieuw 

zelfvertrouwen te krijgen, mijn conditie verbeterde en 

ik kreeg weer zin om dingen te ondernemen. Dit alles 

zonder het gevoel te hebben dat ik in therapie was.”

“Ik ben jaren niet meer in de duinen geweest, ik dacht 

dat ik dat niet meer kon en ik durfde eigenlijk ook niet 

alleen. Door de wekelijkse wandeling heb ik zoveel 

zelfvertrouwen gekregen dat ik samen met twee mede 

wandelaars nu ook elke week ga sporten. Ik voel me 

stukken beter!” 

Jan (71 jaar)

Deelnemer van Gezond Natuur Wandelen op Texel

“Ik heb een soort haat-liefde verhouding met 

sporten. Het lukte me vaak niet om me er toe te 

zetten. Maar het bootcampclubje met zwangere 

vrouwen in het Amstelpark, daar kijk ik elke week wel 

naar uit. Weer of geen weer. Heerlijk die frisse lucht 

en relaxte omgeving. Ik ben inmiddels 31 weken 

zwanger en bezig met mijn tweede tienrittenkaart! “

Sofie (26) 

Deelneemster BellyBoost van De Energiebrigade

Huisarts

Consulent



Wilt u meer informatie?

Neem contact op met Augie Vissers: 

Mail beterinhetgroen@mediquest.nl of bel 088 1263988. 

www.beterinhetgroen.nl

Gebruik als sociale kaart

WMO- en jeugdconsulenten, adviseurs gezondheidsbevordering en wijkteams kunnen de Beter in het Groen-zoeker  

gebruiken als sociale kaart; een hulpmiddel in de ondersteuning van (kwetsbare) cliënten. Meedoen en vitaal 

leven in een gezonde gemeente! 

Vergroot het aanbod

Hoe meer initiatieven in de zoeker, hoe groter de kans voor burgers en verwijzers om passend aanbod in de buurt 

te vinden. U kunt initiatiefnemers van gezond aanbod in het groen in uw regio wijzen op de mogelijkheid hun 

initiatief gratis aan te melden en actueel te houden (www.beterinhetgroen.nl/aanmelden). Bijvoorbeeld buurtsport-

coaches die op een vast tijdstip in de week beweeglessen geven in de beweegtuin.

Zoeker op eigen website

U kunt zorgen dat burgers en verwijzers het aanbod in uw regio beter weten te vinden. De Beter in het Groen 

zoeker is een widget die u gemakkelijk in uw website opneemt. Wij passen de zoeker aan, zodat het aanbod in uw 

regio gelijk in beeld is (ander zoom-niveau en middelpunt). Wordt uw gemeente / GGD ook partner van Beter in het 

Groen? De jaarlijkse bijdrage van partners wordt benut voor het duurzaam beheer en de doorontwikkeling van 

Beter in het Groen. Deze bijdrage ligt tussen de €900,- en €1500,-. Met deze zoeker verrijkt u uw website, zonder 

dat het u extra tijd kost voor het beheer en onderhoud. 

Wat kunt u als gemeente / GGD met Beter in het Groen?

gemeente / GGD

                                                   meedoen

                           gezonde gemeente

       positieve gezondheid


