
11 afgesloten trajecten 


RESULTATEN Plusgroep 2019 

Jaarverslag 2019

Maatjes 
223 Jongeren in 2019 

gematcht aan een 
student of vrĳwilliger 

98% resultaat op 
voorkomen van uitval  

47% 59%

Oranje Fonds 
90 Jongeren in 2019 

gematcht aan een 
student 

73% resultaat op 
voorkomen van uitval  

139 afgesloten trajecten 




Op bezoek bĳ Minister van Engelshoven

Plusgroep ging met drie jongeren en hun coaches en maatjes op bezoek bij Ingrid van Engelshoven (Minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om hun ervaringen te delen;
Het bezoek werd gefilmd voor de landelijke VSV dag. Hieronder een korte impressie van de interviews.

Britney 19 jaar,
Ik heb ADHD en ADD, Dit is nu mijn derde opleiding die ik volg. Omdat ik bij de eerste twee heel veel moeite 
had met mijn theorie. Toen kreeg je heel veel verschillende opdrachten, geen duidelijke uitleg. En niemand 
gaat je controleren of je op orde bent of niet. Dus op een gegevens moment was het inlevertijd en had ik niks. 
Ik heb nu de juiste hulpverlening die ik nodig heb. Die me goed helpen, waarmee ik een hele goede band mee 
heb. Ik maak graag een afspraak met ze. Ik maak ook graag een planning met ze. Ik hou me er ook graag 
aan omdat ik dan zie hoe blij ze zijn als het me gelukt is. Het gaat beter dan eerst. Ik ben in ieder geval nu 
naar de tweede over. Dus dat is wel positief en motiverend nieuws. Als ik de minister was zou ik meer 
aandacht geven aan ook de persoonlijke dingen van jongeren. Ik weet dat school heel belangrijk is. Maar 
school wordt heel erg beïnvloed door het privéleven van de kinderen. En dat is waar ik heel goed bij geholpen 
wordt. Ik vind dat dat bij meer jongeren zou moeten gebeuren. (Britney gaat nog steeds naar school en wordt 
ondersteund door Pluscoach Marloes)

Twan 18 jaar,
Het ging vroeger niet goed op school vanwege depressie. Ik ben geadopteerd, mijn zus is ook geadopteerd. 
Ik heb mijn moeder. Mijn vader die woont in Vlaardingen. Ik heb hem al acht of negen jaar niet gezien, ook 
niet gesproken. Wat mij helpt is dat mijn maatje hetzelfde probleem heeft als ik. We zijn allebei geadopteerd. 
Hij is de enige guy waarmee ik tenminste normaal over mijn hele leven kan praten, over mijn verleden. En 
over situaties wat er allemaal gaande is. Als ik in die tijd geen hulp had gehad, dan zou ik gewoon in een 
grafkist liggen ofzo. Ja. Ik werk nu vier dagen in de week bij een tuinbedrijf in de dagbesteding. Ik vind het 
werk ook leuk. De thuissituatie gaat veel beter. Ik heb meer connectie met mijn moeder. (Twan heeft nog 
wekelijks contact met zijn Plusmaatje)

Lana 21 jaar,
Het ging niet goed bij mij op school. Allereerst omdat ik vluchteling ben. Aan de andere kant heb ik ook 
privéproblemen thuis. Ik wilde graag tandheelkunde studeren. De hulpverlening helpt ook hiermee. Omdat ze 
ondersteuning geven om je droom te bereiken. En dat je niet opgeeft. Wat ik wel jammer vind is dat ik met 
mijn vorige coach moest stoppen. Omdat ze maar een bepaalde termijn heeft dat ze mij mag coachen. 
Daarna heb ik een andere coach gekregen. Dan moet ik ook weer mijn situatie aan haar uitleggen. (Lana 
heeft na haar Pluscoach traject een student van de Plusgroep die haar ondersteund in het behalen van haar 
droom).



Begroting Jaarrekening Plusgroep 2019 
Jaarrekening (afd. financiën Cardea op 
nalevering)

Financier Inkomsten 2019 Inkomsten 2020 Inkomsten 2021

VSV regio 026 45.000 45.000 n.o.t.k.

VSV regio 028 166.500 166.500 n.o.t.k.

Extra VSV 026 38000

Gemeente Leiden 45.000 45.000 n.o.t.k.

Oranjefonds 60.000 60.000 60.000

Hollandrijnland 1500 1500 1500

Fonds 1818 18.000 18.000

HLT In aanvraag Akkoord

MLO 5000 5000

323000 379000

Groen= akkoord

Blauw= akkoord indien verantwoording 2019 positief 
wordt bevonden

Oranje = aangevraagd wacht op akkoord

Meerjaren instroom financiën & projecten overzicht

Projecten van Plusgroep 2019 Aantallen Financiering

Plusstudenten 40-60 trajecten Oranjefonds

Plusmaatje VSV 167 trajecten VSV en gemeenten

Plusmaatjes voor de zorg 20 trajecten Niet gefinancierd

Plusmaatje MLO 10 trajecten MBORijnland


