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Onderwerp:

Pleidooi Stichting Huis van Eemnes/St. De Hilt & Bibliotheek Gooi en meer in het kader van de noodzakelijke doorontwikkeling van het Huis van
Eemnes als gemeenschapshuis voor de inwoners van Eemnes.

Geachte bestuur DorpsBelang Eemnes,
Allereerst willen wij u van harte feliciteren met uw behaalde verkiezingsresultaat tijdens de gemeentelijke verkiezingen op 21 maart 2018.
In het kader van dit mooie resultaat krijgt uw partij de kans om uw uitgangspunten tot uitvoering te laten brengen ten behoeve van het behoud, versterken en verbeteren
van de leefbaarheid voor alle Eemnessers binnen hun eigen gemeente.
Bibliotheek Gooi en meer en Stichting Huis van Eemnes/St. De Hit willen namens veel andere sport-, recreatieve-, informatieve-, welzijn-, educatieve- en
cultuurverenigingen/organisaties uit Eemnes en haar achterban daarom onze overtuiging uitspreken voor de doorontwikkeling van het Huis van Eemnes en dit bekrachtigen
met de overhandiging van dit pleidooi.
In de ontwikkelfase van een gemeenschapshuis voor de inwoners van Eemnes is vanaf 2014 tot nu is door de initiatiefnemers een gemeenschappelijke accommodatie
ontwikkeld die volledig aansluit bij de inhoudelijke visie en doelstelling van de gemeente Eemnes. In de voorbereidingsfase is volop aandacht besteed aan het formuleren
van een heldere visie, missie en doelstelling van waaruit de huisvesting is vormgegeven. De volgende vragen zijn daarom in de ontwikkelfase van het Huis van Eemnes
gesteld:
• Welk sociaal, maatschappelijk en economisch effect willen we bereiken?
• Hoe kan het Huis van Eemnes meerwaarde bieden voor de bevolking?
• Welke doelgroep(en) willen we bereiken?
• Is daarvoor een gemeenschapshuis nodig, of kan het maatschappelijk effect en de meerwaarde ook worden gerealiseerd door (het versterken van) samenwerking
tussen organisaties vanuit hun eigen gebouwen?
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Al deze vragen zijn in de ontwikkelfase uitgebreid onderzocht en de beantwoording heeft de volgende argumenten opgeleverd:
1.

Na veel en zorgvuldig overleg met de primair betrokkenen (toekomstige partners) is in het kader van de ontwikkeling van het Huis van Eemnes een duidelijke en
uitgebreide Missie en Visie opgesteld. Het gezamenlijk formuleren van de doelstellingen van het Huis van Eemnes en de visie op samenwerking is hierin de eerste stap.
Deze vormen namelijk de basis voor het verdere proces en het succes van het gemeenschapshuis in de toekomst. Tevens vormen zij een basis om elkaars
verantwoordelijkheden goed inzichtelijk te krijgen. Samenwerking door verschillende organisaties leidt tot meerwaarde voor de individuele organisatie, maar
belangrijker nog tot meerwaarde voor de bezoekers en de hele gemeenschap van Eemnes. Om goede samenwerking in het Huis van Eemnes te bewerkstelligen, is
afstemming over de programmering nodig tussen de samenwerkende organisaties. Dit begint al tijdens de ontwikkeling. Het vroegtijdig bepalen van elkaars
verantwoordelijkheden levert een positieve bijdrage aan de samenwerking tussen partijen in het proces. Ook is het belangrijk dat de participanten in het Huis van
Eemnes een antennefunctie hebben richting de omliggende partijen (weten wat er speelt). Het Huis van Eemnes is niet alleen een gebouw of een beheer- en
exploitatiestichting, maar vooral de samenwerking met partijen in een netwerk.

2.

MISSIE Wie zijn we? Het Huis van Eemnes is dé laagdrempelige ontmoetingsplek van, voor en door alle Eemnessers, waar iedereen welkom is voor het deelnemen
en actief bijdragen aan georganiseerde en spontane activiteiten op gebied van educatie, informatie, sport, cultuur, recreatie, welzijn en participatie.

3.

VISIE Wat willen we zijn? De huidige samenleving is gericht op de ontplooiingskansen van het individu vanuit de zienswijze dat iedere burger mee moet kunnen
doen in de samenleving waarvan hij/zij deel uit maakt. Het Huis van Eemnes is er op gericht in dit proces een actieve, innovatieve en verbindende rol te spelen. Het
Huis van Eemnes wil een laagdrempelige, professionele, informatieve, maatschappelijk georiënteerde organisatie zijn, waar professionals en vrijwilligers samenwerken
om vele soorten activiteiten op sportief, informatief, educatief, sociaal en cultureel gebied te faciliteren en te stimuleren. Zowel zelfstandig als in samenwerking met
verenigingen en organisaties wordt zorg besteed aan een programmering die in een behoefte voorziet en de sociale cohesie versterkt. De droom is dat Huis van
Eemnes over enige jaren “the place to be” is voor alle inwoners: het centrale trefpunt, waar je moet zijn als je wilt ontspannen, wilt leren, je wil laten informeren, wilt
helpen of geholpen wilt worden en waar je andere mensen ontmoet.

PLEIDOOI DOORONTWIKKELING HUIS VAN EEMNES
TEN BEHOEVE VAN
BEHOUD, VERSTERKEN EN VERBETERING VAN VOORZIENINGEN EN LEEFBAARHEID
VOOR DE GEMEENSCHAP VAN EEMNES
4.

KERNWAARDEN HUIS VAN EEMNES
VERBINDEN: Door samen te werken met de inwoners, lokale verenigingen, maatschappelijke en welzijnsorganisaties en de gemeente Eemnes dragen wij bij aan het
verbinden van mensen. Die verbondenheid creëren we door te helpen/ondersteunen bij het organiseren en ontwikkelen van maatschappelijke activiteiten waardoor
het Huis van Eemnes een centrale plek van verblijf en ontmoeting wordt.
STIMULEREN & UITDAGEN: Wij inspireren, innoveren en faciliteren. Hiermee stimuleren wij inwoners en andere gebruikers/organisaties hun initiatieven te
ontwikkelen en te laten plaatsvinden in het gastvrije Huis van Eemnes, en stellen wij mensen in staat om te participeren en zichzelf te ontplooien.
EVENWICHT: Wij zorgen voor een (financieel) gezonde, efficiënte en professionele bedrijfsvoering in goede samenwerking met de gemeente Eemnes. Wij wegen
risico’s, meten ook de sociaal, maatschappelijke en economische meerwaarde en maken weloverwogen keuzes voor zowel commerciële als niet commerciële diensten,
met als voorwaarde dat deze bijdragen in de verwezenlijking van onze doelstellingen.

5.

Bibliotheek Gooi en meer en Stichting Huis van Eemnes/De Hilt hebben gezamenlijk de afgelopen jaren met volle overtuiging zich op de nieuwbouwplannen
gestort. Daarop terugkijkend kunnen we concluderen dat nieuwbouw grote sociale, maatschappelijke en economische voordelen heeft, die wij vóór 2015 nog niet
zagen. Het Huis van Eemnes wordt namelijk gerealiseerd als verbinder tussen organisaties en inwoners. Door de hoeveelheid aan activiteiten van zowel De Hilt als
Bibliotheek Gooi en meer vindt er in de basis veel ontmoeting plaats die zich alleen maar verder kan uitbreiden.

6.

Het bundelen van het aanbod en de organisatiekracht van Bibliotheek Gooi en meer en St. Huis van Eemnes/De Hilt, vanuit 1 gemeenschapshuis, heeft voor
Eemnes een brede synergetische samenwerking waardoor het Huis van Eemnes de “2e huiskamer” wordt voor alle Eemnessers. Dit doel wordt vanuit de eigen
accommodaties nooit optimaal bereikt.

7.

De maatschappelijke meerwaarde van het ontwikkelen van een LeerWerkHuis binnen het Huis van Eemnes is een bijzondere ontwikkelkans. Het LeerWerkHuis is
een uniek participatiemodel die zich richt op:
1. Arbeidsparticipatie
2. Dagbesteding
3. Vrijwilligers
4. Stagiaires
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8.

Het Huis van Eemnes ziet het LeerWerkHuis als een leerwerkkans voor alle Eemnessers om samenwerking met sociale en maatschappelijke organisaties te
ontwikkelen en op die manier een rol te spelen in de maatschappelijke opgave in Eemnes. Tevens sluit deze rol aan bij de visie van het Huis van Eemnes om zich te
positioneren als een sociaal maatschappelijke onderneming.

9.

Qua functionaliteit zijn wij in de ontwikkelfase tot de conclusie gekomen dat de kwaliteit van de huisvesting van wezenlijk belang is voor de inhoudelijke kwaliteit
die voor het gemeenschapshuis gehaald moet worden. Ofwel, het gebouw moet goed faciliterend zijn ten behoeve van de activiteiten die in het gemeenschapshuis
plaatsvinden. Om het Huis van Eemnes zo goed mogelijk aan de eisen van de gebruikers te laten voldoen, is er tijdens het opstellen van het Definitief Ontwerp continu
overleg geweest met Bibliotheek Gooi en Meer en Stichting Huis van Eemnes/De Hilt. Hierbij is ook volop rekening gehouden met de duurzaamheid van het gebouw
door het ontwikkelen van nieuwe energie ten gevolge van diverse initiatieven.

Met het pleidooi voor doorontwikkeling van het Huis van Eemnes willen wij u overtuigen dat met het samenvoegen van diverse functies een zekere synergie ontstaat die
zorgt voor meer sociale en maatschappelijk ‘reuring’ in Eemnes. Het nieuwe gebouw moet een sterk bindende functie hebben voor het dorp en gaan dienen als het centrale
gemeenschapshuis van Eemnes.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet.

Marian Buvelôt
Directeur Bibliotheek Gooi en meer

Wim Jongmans
Voorzitter Stichting Huis van Eemnes/De Hilt

