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Buurtcentrum De Mussen blijft rekenen op steun gemeente 
 

Den Haag, 7 september 2021 — Het oudste buurtcentrum van Nederland “De Mussen” zal 

volgens een vandaag gepubliceerd rapport met een klein beetje hulp van de gemeente de 

deuren gewoon open kunnen houden. De ruim 3500 kwetsbare bewoners dreigden eerder nog 

klem te komen te zitten tussen het politieke spel op het Haagse stadhuis en het brede 

welzijnswerk in de Schilderswijk. 

 

Al twee jaar lang zijn De Mussen en de gemeente in gesprek over een oplossing voor het tekort op 

de welzijnssubsidie. Die subsidie ligt voor De Mussen al sinds 2005 op hetzelfde niveau. Nicoline 

Grötzebauch, directeur van De Mussen: “De gemeente blijft verwijzen naar een gelijke 

behandeling, maar biedt geen gelijk speelveld. Ze houdt zich bovendien al jaren niet aan de 

berekeningsgrondslag. Tegelijk verwacht de gemeente wel dat wij ons werk op hetzelfde niveau 

blijven uitvoeren. Dat is kortzichtig en politiek wensdenken.” Volgens Grötzebauch is de wijze 

waarop met De Mussen wordt omgegaan een goed voorbeeld van hoe op het gemeentehuis nog 

steeds alleen in kaders wordt gedacht in plaats van in kansen. “Gelukkig dringt daar ook de 

menselijke maat langzaam door en wordt door verschillende fracties bijvoorbeeld aangestuurd op 

herijking van de welzijnssubsidie. Dat biedt nieuw perspectief.” 

 

Politiek aan zet 

Alhoewel de financiële situatie van De Mussen door het jarenlange tekort op welzijn inmiddels 

precair is, is er volgens Grötzebauch nog voldoende tijd voor De Mussen om samen met het 

gemeentebestuur een goede oplossing te vinden, bijvoorbeeld in de context van de nieuwe 

welzijnsvisie ‘Beleidsplan Professioneel Welzijnswerk 2021-2024’. Grötzebauch: “Politici hebben 

tegenwoordig de mond vol van wijkgericht werken, ontschotting in de zorg, stimulering van 

maatwerk en een integrale aanpak. Maar in het geval van De Mussen gaat wethouder en PvdA-

lijsttrekker Balster merkwaardig genoeg stug op de oude weg voort. Dat terwijl er inmiddels een 

goed scenario voor ligt met handelingsperspectief.” 

 

Vrouwenemancipatie kind van de rekening 

Uit het vandaag gepubliceerde rapport blijkt overigens ook dat nog verder bezuinigen het einde 

zal betekenen van de brede welzijnsorganisatie. Volgens Grötzebauch zal het afschalen van de 

goedlopende en extern gefinancierde activiteiten, zoals de gemeente voorstelt, er juist toe leiden 

dat te weinig van De Mussen overblijft om de primaire welzijnstaken duurzaam te kunnen blijven 

aanbieden. Een groot aantal projecten zoals de Schilderswijkmoeders, de Vrouwenacademie en de 

Zomerschool zal bovendien stoppen, projecten waar de gemeente op andere beleidsgebieden 

zoals vrouwenemancipatie, arbeidsparticipatie en onderwijs juist veel baat bij heeft. 

 

=================================== 

Noot voor de redactie: Het rapport met de scenario’s, doorrekening en toelichting is gepubliceerd 

op de website van De Mussen (www.demussen.nl) en aangeboden aan het gemeentebestuur en 

de gemeenteraad van Den Haag. Contactpersoon: e-mail: nicoline.grotzebauch@demussen.nl, tel. 

06-49028016 


