
                                                                                                                                          

Vrijwilligerswerk vakantieactiviteiten kinderwerk 

Ben je in de vakantie vrij en heb je affiniteit met kinderen? Dan zijn we op zoek naar jou! 

De Mussen 

De Mussen is het oudste Buurtcentrum van Nederland en bevindt zich in het hart van de 

Schilderswijk in Den Haag. Wekelijks wordt De Mussen bezocht door ruim 2000 buurtbewoners 

van alle leeftijden en verschillende etnische achtergronden. De Mussen biedt kinderen, 

jongeren en hun ouders in de wijk kansen op ontwikkeling. Dit doen wij door activiteiten te 

ontwikkelen en aan te bieden op het gebied van Participatie, Kunst & Cultuur, Gezondheid & 

Bewegen en Natuur & Techniek. De Mussen is een inspirerende plek waar buurtbewoners 

elkaar kunnen ontmoeten, hun talenten kunnen ontwikkelen en hun dromen waar kunnen 

maken. De Mussen heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld; we zijn gegroeid en de kwaliteit 

van onze programma’s heeft een flinke impuls gehad. 

De kinderwerkers maken deel uit van het jeugdwerkteam, bestaande uit 9 vaste medewerkers. 

Voor het jeugdwerkteam zijn we op zoek naar vrijwilligers gedurende de 

zomervakantieperiode. Als vrijwilligers ondersteun je de professionals op de groep en doe je 

actief mee aan allerlei leuke activiteiten in en rondom De Mussen. 

 
Taken  
 
Uitvoerend werken met kinderen van 4-12 jaar tijdens de vakantie, op locatie De Mussen en/of 
op uitje.  
  
Profiel  
 
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger met affiniteit met kinderen die meerdere dagen in de 
vakantie beschikbaar is. 
 
Onze werkafspraken 
  
Wij waarderen uw hulp als vrijwilliger enorm! Om vanuit 1 lijn te kunnen werken, hebben wij 
werkafspraken gemaakt. Voor de kinderen is het namelijk van belang dat er eenzelfde structuur 
is op de groepen.   
 
Algemeen  

 De briefing wordt een half uur voordat de activiteit van start gaat gehouden, wij vragen 
vrijwilligers om hierbij aanwezig te zijn.  

 Na de activiteit vindt een evaluatie over de activiteiten plaats, wij vragen  vrijwilligers 
om hieraan deel te nemen.  



 Tijdens de vakantieactiviteiten vragen wij vrijwilligers aanwezig te zijn bij zowel de 
briefing, de uitvoering van de activiteiten, het helpen opruimen en de evaluatie.  

 
  
Binnen De Mussen werken we vanuit een positieve benadering en aandacht voor het kind.  

 Tijdens onze activiteiten zijn wij actief met de kinderen aan het werk.    

 Gedurende het werken met de kinderen zijn we altijd toegankelijk voor de kinderen, 
daarom voeren wij tijdens de activiteiten geen privé gesprekken met elkaar of via de 
telefoon.  

  
Binnen het groepswerk is het belangrijk dat we werken vanuit een positief groepsklimaat.  

 Binnen De Mussen maken wij gebruik van het stilte-teken. Dit wordt ingezet op het 
moment dat een begeleider de aandacht van de groep wil hebben. Bijvoorbeeld om 
uitleg te geven over de activiteit of om de groep tot rust te brengen.   

 Binnen het team hebben wij vaste regels over het corrigeren van kinderen. Fysieke 
handelingen worden niet toegepast bij het corrigeren.   

 Bij ontoelaatbaar gedrag van een kind is het belangrijk dat het kind gecorrigeerd wordt 
door een van onze vaste medewerkers. Wij vragen vrijwilligers dit gedrag dan ook direct 
te melden aan een vaste medewerker.   

 Als er een incident of ongeval plaatsvindt binnen de groep is het van belang dat een 
vaste medewerker hier direct actie op kan ondernemen. Wij vragen vrijwilligers het 
incident of ongeval dan ook direct te melden aan een vaste medewerker. 

 
Veiligheid  

 Er worden alleen foto’s gemaakt van de activiteiten van de kinderen door de vaste 
medewerkers of op verzoek van een vaste medewerker. We maken dan alleen gebruik 
van een fotocamera van De Mussen.   

 Alleen vrouwelijke vrijwilligers mogen met een kind naar het toilet. 
 
Wat biedt De Mussen 
 

 Een leuke en uitdagende werkplek, waar veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. 

 Een mogelijkheid om te voldoen aan je verplichtingen naar het UWV. 

 Een kans om weer mee te doen in de maatschappij. 

 Een mogelijkheid om werkervaring op te doen. 

 Een enthousiast, dynamisch en jong team, hardwerkend in een informele sfeer. 
 

Heb je interesse? 

Heb je interesse om tijdens de vakantie vrijwilligerswerk te doen en kinderen uit de 
Schilderswijk een onvergetelijke vakantie te bezorgen?  Neem dan contact op met: 
Suzan Coolen. 
e-mailadres: suzan.coolen@demussen.nl 
Tel: 06-83481846 

 


