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Als buurtcentrum de Mussen wegvalt in de Schilderswijk verdwijnt niet alleen een plek waar buurtbewoners 
(kinderen en volwassenen) terecht kunnen maar ook het centrum van de community aanpak met basisscholen 
en organisaties in de Schilderswijk Oost en Stationsbuurt. 
 
In november 2018 kwam de terreinverkenning naar vorming van een Integraal Kindcentrum met de Jan 
Ligthartschool, de Prinses Irene school, Basisschool de Triangel en buurtcentrum De Mussen gereed.  
Buurtcentrum De Mussen werd door alle partners gezien als de spil in een community-wijk waar de drie 
scholen zich aan wilden verbinden. Niet zomaar een samenwerkingsverband maar een vergaande 
samenwerking op het gebied van vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen, ouders, pedagogisch 
opvoedklimaat (pedagogische civil society) en (preventieve) zorg. De gemeente heeft dit proces vier jaar (2017-
2020) ondersteund door een procesbegeleider te financieren (brede buurtschoolgelden).  
 
Inzet op het gezamenlijke pedagogische opvoedklimaat heeft geleid tot de Vreedzame wijk. Naast de scholen 
en buurtcentrum De Mussen wilden steeds meer partners aansluiten omdat zij de noodzaak van samenwerking 
inzien. De wijkagent/ politie is vaste deelnemer geworden in de stuurgroep. 
Zonder buurtcentrum De Mussen als trekker en als organisatie die met de voeten ‘in de klei’ staat was dit niet 
gelukt. De medewerkers van De Mussen zitten in de haarvaten van de wijk en bieden continuïteit. Dit 
waarderen de scholen en zij zien het buurtcentrum als betrouwbare partner waar ze structureel iets aan 
hebben. Het is niet voor niets dat nu ook basisschool het Palet aansluit en dat basisschool het Startpunt zich 
ook wil verbinden. 
 
Naast dat de medewerkers van buurtcentrum De Mussen functioneren als spin in het web, zijn zij ook een 
voorbeeldfunctie naar kinderen en ouders. Zij hebben activiteiten waar kinderen kunnen oefenen in gedrag, zij 
bieden democratische oefenplekken voor kinderen, zij verbinden in hun activiteiten ouders van de school met 
de buurt, zij organiseren zomerscholen, activiteiten in de vakanties, zijn er op straat als ambulant 
jongerenwerk. Het gedachtengoed van Vreedzaam is verankerd in hun pedagogisch beleid en vertaald in 
praktische handvaten voor de medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Zij dragen de Vreedzame wijk uit. Zij 
zorgen voor continuïteit en leiden nieuwe medewerkers weer op in deze manier van werken en samenwerken. 
Op dit moment maken wij de slag naar organisaties zoals politie en bibliotheek om ook zo te gaan werken. 
 
Buurtcentrum De Mussen vervult een belangrijke rol als procesbegeleider en aanjager. Er zijn vele organisaties 
die mee willen doen, maar die niet het overzicht en spin in het web-functie hebben om dit langdurig te trekken 
en uit te voeren. Als sterke zichtbare partner zorgt De Mussen voor continuïteit van niet alleen de Vreedzame 
Wijk, maar ook van allerlei maatschappelijke beleidsvragen en initiatieven die de wijk in komen. Zij biedt een 
basis/fundament waarop borging kan plaatsvinden voor de langere termijn, met name als de (kortdurende) 
initiatieven eindigen. Versnippering, verloop en onduidelijkheid werkt voor kinderen (en ouders) niet goed uit. 
 
Het betreft hier opgroeien en opvoeden van (kwetsbare) jeugd en hun ouders en dat betekent een lange adem. 
Zij hebben structurele activiteiten nodig die begeleid worden door goed opgeleide pedagogische werkers.  
 
Voor Stichting Vreedzaam is een sterke maatschappelijke wijkpartner cruciaal voor een goed verloop van de 
invoering en borging van de Vreedzame Wijk. Wij hebben De Mussen leren kennen als partner die eigenaar-
schap toont en dit ook tot uitvoering brengt in de dagelijkse weerbarstige praktijk van de Schilderswijk. 
 
De partners waar wij mee samenwerken in de Vreedzame Wijk hebben ook hun zorgen geuit over het mogelijk 
wegvallen van De Mussen als continue factor/trekker. Het is ook voor hen dan sterk de vraag of de reeds 
opgedane resultaten en expertise voortgezet en ingebed kunnen blijven in deze wijk. 
Wij maken ons zorgen. De spil weghalen uit een community aanpak zorgt ervoor dat er veel meer omvalt dan 
alleen een buurtcentrum.   
 
Hartelijke groet, 
 
Annemiek van Vliet, directeur Stichting Vreedzaam 
Agnes Pols, procesbegeleider Community centrum/Vreedzame Wijk Schilderswijk Oost 


