Beleid
Buurtcentrum d’Evelaer staat in de wijk Duin tot Dorp en dan specifiek in het hart van het
agrarische Heemskerduin. Het verzorgingsgebied is gericht op de bewoners van Duin tot
Dorp. Naast de bewoners uit dit verzorgingsgebied komen ook veel mensen uit de
omliggende wijken en gemeenten naar het buurtcentrum.
Gebouw
Buurtcentrum d’Evelaer biedt het merendeel van haar activiteiten aan in een modern en
goed uitgerust onderkomen. De zalen zijn ruim en kennen veel buitenlicht, een goed
ventilatie- en verwarmingssysteem en geluidsisolatie. Er is geïnvesteerd in zonnepanelen en
LED- verlichting. Daarnaast streven we een hoog veiligheidsniveau na en voldoen alle
ruimtes aan moderne veiligheidseisen en zijn er procedures voor brandveiligheid Vanuit de
beschikbare middelen en met inzet van vele vrijwilligers wordt onderhoud aan het gebouw
verricht.
Om alle doelgroepen te kunnen blijven ontvangen in ons buurtcentrum verwachten wij in de
nabije toekomst dat aanpassing van het gebouw noodzakelijk is. Het gebouw is 6 dagen in de
week open van 9.00 tot 23.00 uur en ook zeer regelmatig op zondag en in vakantieperiodes.
Het huidige gebouw is door vele schenkingen eigendom van Stichting Buurtcentrum
d’Evelaer. Dit gebouw is in 1995 gebouwd door vrijwilligers en het staat mede daardoor
letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen. Deze betrokkenheid vertaalt zich in een constante
grote groep van vrijwilligers en betrokkenen.

Doelstelling
Buurtcentrum d’Evelaer is een bijzondere basisvoorziening vóór en vooral ván de buurt en
de bewoners. Het staat tot doel dienstverlening te leveren aan bewoners om recreatieve en
ontspanningsactiviteiten te kunnen organiseren. Daarnaast willen we zorgen voor sociale en
culturele vorming van de bewoners en willen de sociale samenlevingsopbouw versterken.
Buurtcentrum d’Evelaer richt zich op vraag-gestuurd werken en heeft oog voor kwetsbare
groepen. Door als buurtcentrum ondersteuning te bieden aan samenwerking binnen de
buurt, zorgen wij ervoor dat de onderlinge sociale contacten worden verbeterd. Centraal in
deze benadering staat het begrip ‘participatiesamenleving’.
Missie
Buurtcentrum d’ Evelaer is een klantgerichte non-profitorganisatie. d’Evelaer, feitelijk
bestaande uit bestuur, personeel en haar vrijwilligers, draagt bij aan kwaliteit van leven en
welzijn van de bewoners en aan de kwaliteit van de samenleving in buurten en wijken.
Vrijwilligers worden hierbij ondersteund en gefaciliteerd.
Voor d’Evelaer is vraag gestuurd werken belangrijk om verbindingen te leggen tussen haar
bewoners en een samenhangend geheel aan activiteiten, ondersteuning en diensten uit te
voeren.
Buurtcentrum d’Evelaer is zichtbaar en actief in de wijk(en) op allerlei gebieden en vanuit de
door de Gemeente geformuleerde WMO prestatievelden geven wij vorm aan het
onderstaande aanbod.

- Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer
- Vrijwilligersbeleid in ondersteuning en begeleiding
- Sociale samenhang
Visie
De samenleving wordt gevormd door alle bewoners, van het jongste kind tot de oudste
bewoner. Het doel van de stichting is het aanboren van de eigen kracht en vandaar uit te
‘vertrekken’.
Wij willen vanuit (kwetsbare)burgers invulling geven aan de samenleving en verbindingen
zoeken (participatiesamenleving). Wij ondersteunen hierin de burgers en realiseren
ontmoetingen. Buurtcentrum d’Evelaer wil een steuntje in de rug zijn, met iemand het pad
verkennen en weer los laten als de weg bepaald en zichtbaar is. Hiermee zetten we iemand
weer in zijn eigen kracht.
Daarnaast vinden wij het van groot belang dat mensen met een (persoonlijke) beperking
worden ondersteund weer mee te kunnen doen en naar eigen vermogen te participeren in
de samenleving.
Doelgroepen
- Kinderen
- Tieners/Jongeren
- Volwassenen
- Ouderen
- Ondersteuning vrijwilligerswerk
Wat vragen deze verschillende doelgroepen van de organisatie en hoe realiseren we vanuit
de organisatie dat de hierboven genoemde doelstelling en missie worden gerealiseerd?
Onze basishouding is dat ieder mens beschikt over unieke krachten, talenten en
verantwoordelijkheden. Onze dienstverlening is gericht op het (tijdelijk) ondersteunen van
burgers om te zorgen dat zij hun kennis en vaardigheden kunnen gebruiken. Onze inzet is
daarom:
• Gericht op samenwerking (burgers onderling, vrijwilligers en professionals).
• Gericht op de kracht, betrokkenheid van de burger (en diens netwerk).
In constant veranderende tijden, ligt de nadruk steeds meer op de wijk of de buurt als een
organisatorische eenheid. In de wijk wonen alle doelgroepen door elkaar. Jong en oud,
mensen met betaald werk en mensen die onvrijwillig thuis zitten, bewoners met en zonder
een beperking etc.
Buurtcentrum d’Evelaer kijkt kritisch naar de huidige indeling van het werk op basis van
doelgroepen. d’Evelaer organiseert haar werkzaamheden van oudsher sterk vanuit de wijk.
Door alle betrokkenen, bestuur, personeel en de vrijwilligers in te zetten als ‘ogen en oren’
van die wijk(en) is er een sterk wijkgerichte en doelgerichte aanpak.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die onbezoldigd elk hun eigen expertise inbrengen. Alle
bestuursleden zijn betrokken bewoners of hebben contacten binnen het verzorgingsgebied.
Het bestuur bestaat uit een: voorzitter , secretaris, penningmeester en 3 overige
bestuursleden. Maandelijks komen het voltallige bestuur en de leidinggevende van het
buurtcentrum bijeen om volgens een vaste agenda het beleid, de dagelijkse gang van zaken

en overige benodigde bestuurszaken te bespreken. De genomen besluiten worden
vastgelegd in notulen en eventuele actiepunten worden in een actieregister opgenomen.

Personeel
Het bestuur heeft voor de uitvoering van het beleid de beschikking over personeel in dienst,
freelance medewerkers en vrijwilligers.
Voor het werk dat door professionals moet worden verricht heeft d’Evelaer voor alle
doelgroepen goed geschoold personeel. Indien nodig worden er bijscholingscursussen
gevolgd door het personeel.
De inzet van personeel is gericht op ondersteuning, begeleiding en de sociale samenhang te
behouden en te vergroten in de buurt.
Vrijwilligers
Naast het vaste personeel is een grote groep vrijwilligers actief en betrokken bij het tot
stand komen en de uitvoering van de activiteiten. Zij zijn feitelijk de oren en ogen van de
buurt. Buurtcentrum d’Evelaer zet in op de ondersteuning en begeleiding van deze
vrijwilligers.
Vrijwilligers zijn belangrijk in de samenleving. Onze professionals weten de vrijwilligers te
vinden, te coachen en te behouden. Het werven van vrijwilligers voor specifieke projecten
kan rekenen op veel enthousiaste reacties. Daarnaast zorgen de professionals voor de
ondersteuning die daarbij nodig is. De opdracht voor de professional is om zoveel mogelijk
met en door vrijwilligers (van elke leeftijd, met of zonder beperking) te (laten) doen.
Concreet betekent het dat de professional een stapje terug doet en meer moet (over) laten
aan vrijwilligers.
Buurtcentrum d’Evelaer is laagdrempelig en er zijn geen organisatie-lagen. Het bestuur en
personeel staan voor de buurt en haar vrijwilligers. d’Evelaer heeft veel vertrouwen in haar
vrijwilligers, zij krijgen veel vrijheid in het uitvoeren van de activiteiten. De
medezeggenschap en verantwoordelijkheid die men hiervoor geboden krijgt wordt zeer
gewaardeerd door alle partijen.
Samenwerking
De samenwerking tussen de 3 hierboven genoemde partijen, bestuur, personeel en
vrijwilligers, heeft zijn waarde in de afgelopen jaren bewezen. Er is een organisatie neergezet
met een goede fundatie. Hierbij is de kracht van d’Evelaer de kleinschaligheid. De korte
lijnen maken het uitvoeren van alle activiteiten makkelijker en zorgen voor duidelijkheid
naar eenieder en zorgen voor een flexibel buurtcentrum.
Deze werkwijze slaat ook aan buiten het werkgebied, steeds meer vrijwilligers komen dan
ook buiten het werkgebied vandaan, vinden hun plek en zorgen ook weer voor nieuwe
impulsen in het activiteiten aanbod.
Het realiseren van onze missie en visie gaat niet alleen met het bestuur, personeel en
vrijwilligers. In de snel veranderende maatschappij is samenwerking onontkoombaar en een
absolute must. In diverse projecten en activiteiten is en wordt dan ook de samenwerking
gezocht. Hierbij wordt met andere culturele instellingen, gemeente en
vrijwilligersorganisaties regelmatig overleg gepleegd.
Met allen die bij het buurtcentrum betrokken zijn streven wij na om structureel diensten te

leveren aan bewoners om recreatieve en ontspanningsactiviteiten te kunnen organiseren.
Daarnaast willen wij ook op de lange termijn de sociale en culturele vorming van de
bewoners en de sociale samenlevingsopbouw blijven versterken.

