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VOORZITTER BESTUUR ROLF SCHUURMAN

Voorwoord
Beste lezer,

Graag wil ik me in dit jaarverslag aan u voorstellen. Sinds eind vorig jaar ben ik 
voorzitter van het bestuur van De Mussen. En ik ben trots dat ik op deze manier 
een bijdrage mag leveren aan zo’n mooie organisatie.

Bijzondere relatie met De Mussen
Mijn relatie met De Mussen is een bijzondere: mijn grootvader ‘Meester de Bruin’, 
was de oprichter van De Mussen. En mijn ouders, Ruud en Annie Schuurman, heb-
ben het werk van mijn grootvader voortgezet tot in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw. Ik ben dus opgegroeid met De Mussen en heb er in mijn jeugd veel vrijwil-
ligerswerk gedaan.
Sinds een aantal jaren ben ik lid van het bestuur van De Mussen en sinds een 
aantal maanden ben ik aangetreden als voorzitter.  Het is bijzonder om op deze 
manier bij het levenswerk van mijn grootvader en ouders betrokken te mogen zijn.

De Mussen helpt mensen vooruit
De Mussen is in 1926 opgericht om kansen te bieden aan kinderen, jongeren en 
hun ouders in de Schilderswijk. Het geloof in het goede van de mens stond cen-
traal. Mensen vonden bij de Mussen een tweede veilig ‘thuis’, waar zij zich konden 
ontwikkelen. Veel oud-Mussen die ik spreek zijn vol lof over De Mussen en laten 
mij weten dat zij terug kijken op een hele fijne jeugd in De Mussen, waar zij veel 
hebben beleefd en geleerd en er een basis werd gelegd voor hun verdere leven. Zij 
vertellen mij dat De Mussen ‘hun leven’ was en dat zij door De Mussen een beter 
leven hebben gekregen en goed terecht zijn gekomen. 

Daarmee heeft De Mussen dus haar doel bereikt. Een ‘thuis’ bieden voor mensen 
uit de Schilderswijk, waar iedereen ongeacht haar of zijn afkomst zich kan ont-
plooien en ontwikkelen in een veilige omgeving.
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En nu, ruim 90 jaar na de oprichting, bestaat De Mussen nog steeds en is haar inzet 
onverminderd gericht op het bieden van kansen aan kinderen, jongeren en hun 
ouders is de Schilderswijk. Dat is nog steeds nodig: in wijken als de Schilderswijk is 
er nog steeds sprake van multi- problematiek en hebben bewoners minder kansen 
om zich te ontwikkelen op velerlei gebied. De Mussen biedt wijkbewoners een plek 
waar kinderen zich kunnen ontplooien en hun talenten kunnen ontdekken en 
ontwikkelen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen en 
ondersteuning kunnen krijgen bij al hun vragen en problemen.  

Maatschappelijke impact
Het Mussenwerk, waarin professionele sociale werkers en vrijwilligers bewoners 
ondersteuning bieden bij alle facetten van het leven, heeft een cruciale rol in de 
wijk. Onze professionals en getrainde vrijwilligers vormen een essentiële schakel in 
onze complexe netwerksamenleving. Verdere investering in sociaal werk is dan ook 
essentieel; zoals onderzoek uitwijst is de maatschappelijke impact ervan groot en 
is er ook een duidelijk economisch voordeel. Dankzij ons werk krijgen mensen weer 
vertrouwen in hun toekomst en doen zij minder een beroep op subsidies, voorzie-
ningen en zorg.
 
Dat er behoefte is aan het Mussenwerk blijkt uit het feit dat wekelijks meer dan 
2000 buurtbewoners ons buurtcentrum bezoeken. Ook de huidige bezoekers zijn 
vol lof over De Mussen en het Mussenwerk. De positieve effecten, zoals hierboven  
genoemd,  zijn dagelijks te zien. 

Dit alles kan plaatsvinden dankzij de enorme inzet van onze werknemers en de 
vele vrijwilligers. Zij doen geweldig werk. Maar ook de donateurs, de gemeente Den 
Haag en de vele fondsen die ons steunen dragen hun steentje daaraan bij. Dank 
daarvoor.

Mussenwerk van alle tijden
Gezien het feit dat De Mussen al zo lang bestaat en er nog steeds een grote 
behoefte aan is kan ik wel concluderen: het Mussenwerk is van alle tijden. En de 
Mussenmethodiek heeft zich bewezen. Ik hoop dat ik tijdens mijn voorzitterschap 
kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons werk en dat we daarmee nog 
meer mensen een betere toekomst kunnen geven.

































































Kinderopvang







Onbetaald werk

Deelname georganiseerde activiteiten

Sociale contacten buitenshuis

Geïsoleerd
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Betaald werk

Betaald werk met ondersteuning


































