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PLUSMAATJE 
Plusmaatjes zijn de vrijwilligers die Plusgroep

inzet om jongeren te coachen en te begeleiden.
Niet elke jongere is gebaat bij de ondersteuning
van een professional. Soms heeft een jongere al

zoveel begeleiding dat het fijn is om gewoon
een maatje te hebben voor verdere

ondersteuning en coaching. Een Plusmaatje
kan preventief worden ingezet om te

voorkomen dat er professionele zorg nodig is. 
 

Een Plusmaatje is laagdrempelig, heeft de tijd
en kan langdurige ondersteuning bieden. 

WISSELING PROJECTLEIDING PLUSCOACHES

Na ruim 10 jaar de pluscoachvoorziening gefaciliteerd te hebben in regio Haaglanden, neemt ROC
Mondriaan deze Plucaoch-werkzaamheden over van Plusgroep over per 1 januari 2023. Reden is
de herpositionering van de plusvoorziening onder ROC Mondriaan. Plusgroep zelf zal zich vanaf

2023 volledig gaan richtten op de informele zorg met Plusmaatjes en Plusstudenten. 
Wees gerust! Plusgroep blijft zich dus inzetten voor kwetsbare jongeren!

 
De Pluscoach taken van Marloes en Inge worden per 1 februari overgenomen door Angelique van
Bijsterveld. Marloes en Inge blijven zich inzetten voor de informele zorg die wordt geboden door

Plusgroep. In januari kan het voorkomen dat aanmeldingen met enige vertraging opgepakt zullen
worden. In deze overgangsperiode kun je met vragen terecht bij Louke Vianen. De

contactgegevens van Angelique en Louke vind je op de site!
 
 
 

WWW . P L U S G R O E P . O R G

PLUSSTUDENT
Plusstudenten zijn hbo-stagiairs van
opleidingen Social Work, Toegepaste

Psychologie en Pedagogiek.  Deze bijna-
professionals zetten zich in om jongeren te

coachen en te begeleiden bij uiteenlopende
hulpvragen. Daarnaast geven Plusstudenten
trainingen Plannen en Organiseren, Sociale

Vaardigheden, 18+training en nog veel meer.
 

Voor het aanvragen van een Plusmaatje,
Plusstudent of training kun je terecht bij Susan
en Mirte via info@plusgroep.org of meld een

jongere direct aan via de site. 

http://www.plusgroep.org/


Fijne kerst!

We bedanken jullie voor de leuke
samenwerking en zijn er trots op dat we ook
afgelopen jaar weer zoveel jongeren aan de

juiste coach of maatje hebben kunnen
koppelen!

 
Namens het hele Plusgroep team wensen we

iedereen hele fijne feestdagen en een
gezond 2023! Tot volgend jaar!

 
Mirte, Susan, Marloes, Varsha, Jasmijn en

Inge
 

https://plusgroep.org/?page_id=444

