
Wisten jullie dat de
plusstudenten ook
samenwerken met het
CJG? Op dit moment
zijn er al Plusstudenten
aan de slag in drie
stadsdelen. 
De medewerkers van
het CJG in Den Haag
mogen een jongere
aanmelden en een
Plusstudent gaat met
de jongere aan de
slag. Ben je een
nieuwe aanmelder?
Neem gerust contact
met ons op. 

Dit najaar hebben de
plusstudenten een
masterclass: 'Ben je er
klaar voor?' gegeven
aan bijna 250
leerlingen van het Edith
Stein college!

Ook interesse in een
masterclass van de
plusstudenten?
mail
info@plusgroep.org
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lusnieuws+

18+ training Druk,druk,druk CJG

De nieuwsbrief voor alle aanmelders, pluscoaches, 
plusstudenten en plusmaatjes!

 
Wil je je uitschrijven voor de nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@plusgroep.org.

www.plusgroep.org | info@plusgroep.org

Het einde van het jaar 
is weer in zicht en dat 
betekend ook een 
drukke periode! Houdt 
er rekening mee dat 
het langer kan duren 
voor er een coach, 
student of maatje is 
gekoppeld aan de 
jongere die je hebt 
aangemeld.
Soms zal de 
kennismaking pas na 
de kerstvakantie 
gepland gaan worden. 

https://www.instagram.com/plusstudenten/?hl=nl


Als hulpverlener besteedt je extra aandacht aan 
de kerstvakantie. Je bespreekt bijvoorbeeld: Wat 
ga je doen en met wie?, hoe gaat het thuis?, wat 
kun je doen als..., etc.
Een aantal tips voor eenzame jongeren vind je 
bijvoorbeeld op de site van de gemeente Den 
Haag

Maar ook de leuke activiteiten bespreek je!
De meeste jongeren kunnen een gratis CJP-pas 
aanvragen voor leuke kortingen.

Wij zijn regelmatig te
zien op stagemarkten op
Hogescholen. 

Ken je iemand die op
zoek is naar een leuke
stage of 
 vrijwilligerswerk? 

Kijk eens op onze
website!

www.plusgroep.org | info@plusgroep.org

De Plusgroep staat op de 
kerstmarkt in Den Haag! 
Op 21 december vind je 
ons in de stand van 
Platform Zorgvrijwilligers 
Den Haag. Dit platform 
bestaat uit diverse 
Haagse maatjesprojecten 
en samen maken zij zich 
sterk voor de informele 
zorg in Den Haag. Kom 
vooral even langs 21 
decemer!
www.royalchristmasfair.nl

Vakantie tips

Stage lopen? Kerstmarkt Training P&0
Op het Pleysiercollege 
Westerbeek zijn de 
Plusstudenten weer 
begonnen met het geven 
van een reeks trainingen 
over Plannen en 
Organiseren en Sociale 
Vaardigheden aan 2e en 
3e klassen. De training is 
zo interactief mogelijk 
opgezet om leerlingen te 
betrekken bij de lessen 
en te zorgen dat de 
geleerde lesstof meteen 
toepasbaar is in de 
praktijk. 

https://plusgroep.org/?page_id=1483
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/servicepunt-sociaal/ehbe/hulp-bij-eenzaamheid-voor-jongeren.htm
https://www.cjp.nl/blogs/gratis-cjp-voor-mbo

