Visie:
De visie zoals deze voor ontmoetingscentrum de Buitengaander is verwoord, geeft
aan hoe het bestuur en de medewerkers de rol van de Buitengaander zien.
Met andere woorden: “Waarvoor we als Buitengaander gaan”.
De Buitengaander ziet zichzelf als een multifunctioneel dorpshuis. De Buitengaander is een
ontmoetingsplek met de noodzakelijke faciliteiten voor verenigingen, groepen, bedrijven en
individuelen die zich bezig houden met bestuurlijke-, sociale-, bedrijfsmatige- en culturele
activiteiten. Daarnaast worden er door de Buitengaander zelf activiteiten en cursussen
georganiseerd. De Buitengaander voorziet en bevordert daardoor: ontmoeting, ontspanning,
ontplooiing, opvang en ondersteuning voor het sociale en culturele dorpsleven in
Westerhoven.
Wij zien het als onze taak om de gehele Westerhovense gemeenschap te allen tijden
passende en betaalbare faciliteiten en ruimte te bieden voor het houden en het zelf
organiseren van activiteiten teneinde de lokale leefbaarheid, cultuur en sociale cohesie in
Westerhoven in stand te houden. De inhoud van de Buitengaander staat voor het bestuur
voorop met het gebouw als voorwaardelijke afgeleide.

Missie:
De missie zoals deze voor de Buitengaander is verwoord, geeft aan “waarvoor we
staan”. Met andere woorden: wat is het doel van de Buitengaander, wat zijn onze
waarden en hoe gaan we om met onze klanten.
Ontmoetingscentrum de Buitengaander is het scharnierpunt van het sociale en culturele
leven in Westerhoven. De Buitengaander is een verbindend element binnen de sociale
infrastructuur en de leefbaarheid in Westerhoven. Het ontmoetingscentrum is als inloophuis,
de dorpshuiskamer en bevorderlijk voor de sociale cohesie.
De inhoud van het huis dient voorop te staan, met het gebouw als een voorwaardelijke
afgeleide. De inhoud is immers hetgeen waar het echt om draait en betreft de functies die
het ontmoetingscentrum vervult voor (groepen) mensen en activiteiten. Datgene wat er
daadwerkelijk aan activiteiten in het gebouw gebeurt staat voorop en niet enkel het
verhuren van zalen.
Het ontmoetingscentrum vraagt om personele inzet. Dat wat het beleid en de doelen beogen
komt immers niet vanzelf tot stand. Mensen bezoeken nu eenmaal niet zomaar het
gemeenschapshuis. En als er mensen komen dan moet er op zijn minst iemand zijn die de
deur van het slot haalt en de gewenste service verleent.
Personele inzet ingevuld daar waar nodig door een beroepskracht, daar waar mogelijk door
een vrijwilliger.
Als verantwoordelijk beheerder, initiator en coördinator acht het bestuur een
professionele beroepskracht noodzakelijk.
Ook verhuren verhuren wij graag een nette, gereedstaande ruimte gekoppeld aan een
vereist serviceniveau voor de huurder. Het bestuur staat voor een professionele,
transparante en klantvriendelijke organisatie met aandacht, tijd en respect voor haar klanten.

Doelstellingen:
Primaire functies:
 Ontmoeting, ontspanning, ontplooiing, opvang en ondersteuning.
 Het beschikbaar stellen van accommodatie en faciliteiten aan verenigingen,
instellingen en derden teneinde de leefbaarheid, het welzijn, het woonklimaat en de
sociale cohesie in Westerhoven te bevorderen.

 Het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplaats aan de Westerhovense
bevolking teneinde de sociale samenhang te bevorderen.
 Het bieden van een activiteitenplek en het initiëren en stimuleren van activiteiten ter
ontspanning en ontplooiing voor de Westerhovense bevolking.
 Het initiëren, organiseren en begeleiden van activiteiten.

