
Werkplaats De Mussen zoekt mentoren 

 
Buurtcentrum 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 & Cultuureducatie, Gezondheid & Bewegen en Natuur 
& Techniek. De Mussen is een inspirerende plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, 
hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en hun dromen waar kunnen maken. Het team van 
De Mussen bestaat uit 32 medewerkers, 45 medewerkers in een participatiebaan, ruim 120 
vrijwilligers en tientallen stagiaires. 
 
Werkplaats De Mussen  
De Mussen is in 2017 gestart met Werkplaats De Mussen. Bij de Werkplaats kunnen wijkbewoners 
ondersteuning krijgen bij het vinden van een baan. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een lange 
afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die zijn vastgelopen in hun huidige baan, mensen die recent 
werkzoekend zijn of net in Nederland zijn gekomen. Veel bewoners hebben om verschillende 
redenen minder kans op het vinden van werk. De werkzoekenden die hulp nodig hebben zijn divers: 
mannen en vrouwen van verschillende etnische achtergronden en met verschillende leeftijden, met 
en zonder opleiding, verschillen in taalniveau, met en zonder werkervaring. Bij de Werkplaats helpen 
we mensen bij het maken van een CV en motivatiebrief, kan er directe bemiddeling plaatsvinden 
naar werk, stage of opleiding en bieden we mentor-mentee trajecten aan. Bij de intake met de 
werkzoekende wordt op maat gekeken welke route het beste bij diegene past.  
 
Voor het onderdeel mentor-mentee trajecten zijn wij op zoek naar nieuwe mentoren.  
  
Wat is een mentor traject?  
Een mentor bij de Werkplaats biedt één-op-één ondersteuning aan werkzoekenden (mentees) 
tijdens hun zoektocht naar werk. Daarbij staan zelfredzaamheid en het winnen, of uitbouwen, aan 
vertrouwen in eigen kunnen voorop. De mentor heeft een coachende rol, waarbij de mentee aan het 
roer blijft staan. Een mentor-mentee traject duurt 6-12 maanden.  
 

Hoe werkt het?  
De mentor en mentee komen wekelijks samen gedurende 6-12 maanden, tot de mentee zijn of haar 
doel heeft bereikt. De mentor helpt met het zoeken naar vacatures, het maken van een cv, oefenen 
van sollicitatiegesprekken en het bouwen aan een netwerk. Daarnaast krijgt de mentee 
ondersteuning bij het maken van een persoonlijk ontwikkelplan waarin helder wordt wat de mentee 
wil en kan.  

Belangrijke troef van het mentoraat is de persoonlijke aandacht en de duur van het traject waardoor 
een vertrouwensband opgebouwd kan worden. Ook het delen van informatie en inzetten van het 
eigen netwerk heeft al heel wat deuren geopent. Dankzij het mentorschap ontmoeten mensen uit 
verschillende groepen en wijken elkaar: er ontstaan nieuwe en mooie relaties binnen Den Haag.  

Sinds 2017 heeft Werkplaats De Mussen succesvol ervaring opgedaan met mentoraat trajecten. Er 
zijn tientallen mentoren actief. Binnen de Werkplaats zijn er sinds de start ruim 170 werkzoekenden 
(direct) begeleid naar werk of een werkervaringsplaats. 

 



 
Voor wie? 
Voor iedereen die: 

• Zich 6-12 maanden kan inzetten voor minimaal 2 uur per week. 

• Zinvol vrijwilligerswerk zoekt en een maatschappelijke bijdrage wil leveren met tastbare 
resultaten. 

• Bereid is om zijn/haar kennis, ervaring en netwerk in te zetten voor de mentee. 
Voorkeurssectoren Zorg, Kinderopvang, ICT & Techniek en andere mismatchsectoren. 

• De volgende eigenschappen heeft:  
- Cultuursensitief en verbindend 
- Coachend en laat de mentee aan het roer laat staan (geen ‘redder’) 
- Communicatie vaardig: kan goed luisteren, open vragen stellen en motiveren 
- Gelijkwaardigheid als kernwaarde heeft en uitdraagt 
- Proactief en in staat deuren te openen voor de mentee 

Wat biedt de Werkplaats?  

• Groepstraining en Intervisie voor mentoren 

• Begeleiding tijdens de mentoraat trajecten  

• Ruimte bij De Mussen voor afspraken  
 

Aanmelden? 

U kunt momenteel alleen op afspraak bij De Werkplaats terecht. Als u een mail stuurt naar 
dewerkplaats@demussen.nl dan nemen wij contact met u op. Of u kunt bellen met Hafida Amajoud 
06-58844119. 

De Werkplaats maakt deel uit van het Europese samenwerkingsverband SBS  
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