
BENT U DE ERVAREN 
OPVOEDER DIE DE BRUG  

VOOR JONGEREN MET 
PROBLEMATIEK NAAR DE 

MAATSCHAPPIJ KAN ZIJN?



My Place biedt jongeren een combinatie van een 

kleinschalige woongroep op het Bergse Bos met daarbij 

de sociale steun van een pleeggezin. U onderneemt 

samen activiteiten buiten de woongroep om en biedt 

ondersteuning aan de jongeren. Denk aan een middagje 

vissen, naar de bioscoop, of ze eten een avond mee in uw 

gezin. Dit kan eventueel uitgebreid worden naar logeren. 

Vanuit Horizon krijgen zij professionele begeleiding en 

behandeling, maar daarnaast ook de mogelijkheid om  

mee te doen aan ontspannen activiteiten binnen een gezin. 

Juist de combinatie van een woongroep én een pleeggezin 

kan deze jongeren helpen in hun ontwikkeling. U doet het 

niet alleen, maar samen met de begeleiders, pedagogisch 

medewerkers en andere pleeggezinnen die om de jongeren 

en de woongroep heen staan. Zo bieden we ook deze 

jongeren een kans in de maatschappij en krijgen ze weer 

vertrouwen in zijn of haar eigen kunnen.

WIE ZOEKEN WE?  
● Vindt u het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om 

   goede ervaringen op te doen binnen de beschermde 

   omgeving van een gezin? 
● Woont u op maximaal 30 minuten rijden van de 

   Mozartlaan in Rotterdam? 
● Heeft u ervaring met pleegzorg of bent u een ervaren 

   opvoeder en staat u stevig in uw schoenen? 
● Vindt u het leuk om wekelijks met een   

   jongere op pad te gaan en samen  

   iets te ondernemen?  
● Staat u open voor de  

   aangeboden training 

   geweldloos gezamenlijk 

   gezag van Horizon?

My Place biedt jongeren tussen de 10 en 14 jaar oud met gedrags- en hechtingsproblematiek en die al 
verschillende instellingen hebben gezien, een veilige plek om te wonen. Voor elk kind is het belangrijk 
om ‘zo thuis mogelijk op te groeien’ en daar kunt u als pleegouder bij helpen.

Neem contact op  
met Daphne Hendriks via  

daphne.hendriks@horizon.eu  
of 06-36325694 voor meer 
informatie en kijk of u deze 

bijzondere rol kan vervullen  
voor een jongere!


