


• globaal Plan Jeugdzorg

• zoektocht naar alternatief

• internationaal programma

• pilootproject Hasselt, Tongeren, Antwerpen

• oprichting YAR Vlaanderen vzw

2007 -2009

2010

2010 -heden • YAR Coaching Limburg

• YAR Coaching Antwerpen

• YAR Coaching Vlaams-Brabant|Brussel

• YAR Wonen Limburg

• YAR Coaching Oost-Vlaanderen

• YAR Wonen Antwerpen





PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING

NETWERK ZELFSTANDIG WONEN



KEUZE 
VERANTWOORDELIJKHEID 

MOGELIJKHEID 
ENGAGEMENT

VERLEDEN 
OMSTANDIGHEDEN 

AFKOMST



NETWERK

• vrijwilligemedewerkers

• partnerorganisaties

PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING

ZELFSTANDIG WONEN



JONGEREN

OUDERS

VRIJWILLIGECOACH

PROFESSIONELE  
MEDEWERKER

PARTNER-
ORGANISATIES

SAMENLEVING

• integrale visie

• gelijkwaardigheid

• voorbeeldfunctie

• toewijding

• bekrachtigen

• netwerk opbouwen

• wederzijdse 

maatschappelijke  

beïnvloeding



Versterking van competenties

• actief en empathisch luisteren zonder oordelen

• zelfmanagement stimuleren

• helder informeren en afsprakenmaken

• zelfontwikkeling

• persoonlijke groei

• eigen keuzesmaken

• conflictbeheersing

• emotiemanagement
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PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING

NETWERK

• praktische organisatie zelfstandig  

wonen

• financiële en administratieve

zelfstandigheid

• dagbesteding

ZELFSTANDIG WONEN



M -V -X
17 jaar en 4 maanden

tot 21 jaar

• noodzaak om alleen te wonen

• ervaart moeilijkheden op verschillende levensdomeinen

• verontrustende opvoedingssituatie en|of jeugddelict

• Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp: via Intersectorale toegangspoort

• instroom via OCMW, Jeugdrechtbank, parket, CAW, CLB, pleegzorg



34 WEKEN

OPLEIDINGSWEEKEND
VIERDAAGSE 
RESIDENTËLE 

TRAININGSDAGEN

GROEPS- EN  
COACHBIJEENKOMSTEN



3 DOELEN

ZOEKTOCHT WOONST

INDIVIDUELE  
COACHING

ALLEEN WONEN  
ONDERSTEUNEN

MAANDELIJKSE 
BIJEENKOMSTEN

PANORAMA-
MOMENTEN

TRAININGSDAGEN







Wetenschappelijk onderzoek

YAR WONEN  

Voorbereiding Residentiële trainingdagen Wonenprogramma 1 jaar na afronding programma 

  

 
 

1ste residentiële 

trainingsdag 

 

M1 jongeren 

Laatste 

residentiële 

trainingsdag 

M2 jongeren 

Laatste 

groepsbijeenkomst 

 

M3 jongeren 

 

 

 

M4 jongeren 

  

Vragenlijst professionele 

medewerkers (M1) + verwijzers 

(M1) 

 

Vragenlijst 

professionele 

medewerkers (M3) + 

verwijzers (M3) 

 

 
Registratie 

voorbereiding 
 

 

Registratie residentiële trainingsdagen  

+ Wonenprogramma 

 

 



- school en werk
- vrijetijdsbesteding
- relatie binnen de thuissituatie
- contacten met politie|justitie
- psychisch functioneren
- sociale steun
- middelengebruik
- praktische zelfstandigheid
- financiën
- woonsituatie 

Levensdomeinen



Profiel-
factoren

26% - 74% 60% Belgische afkomst 17% GI / JH

18 jaar Agressie thuis > 60%

37% komt moeilijk rond 30% absenteïsme 70% rapporteert 8 of 
meer klachten

60%-70% kan bij iemand terecht bij 
problemen

21% softdrugs – 5,3% harddrugs 



Analyses (t-toets voor gepaarde steekproeven) zijn gebeurd op een steekproef van N=30

Is er een positief significant effect waarneembaar in de persoonlijke ontwikkeling van 
jongeren na het volgen van het programma YAR Coaching?

7 verwachte effecten. De verschillen zijn significant tussen M1 en M3 voor alle effecten! 
- De jongere zet negatieve overtuigingen om in een nieuwe positieve manier van denken 

(sign. = .000)
- Jongeren beoordelen zichzelf positiever op M3 i.v.m. M1 (effect te wijten aan de 

trainingsdagen M2 – gemiddelde scores tussen M2 en M3 verschillen niet significant)
- De jongere is optimistisch over de toekomst (sign. = .000)

- Jongeren zijn meer optimistisch over hun toekomst op M3 i.v.m. M1 (effect op M3 is 
groter dan effect op M2)

- De jongere maakt bewuste (morele) keuzes (sign. = .001)
- Jongeren maken meer bewuste (morele) keuzes alledaagse dingen op M3 i.v.m. met 

M1
- De jongere beschikt over handelingsalternatieven (sign. = .001)

- Jongeren beschikken over meer handelingsalternatieven op M3 i.v.m. M1
- De jongere heeft controle over dingen die in zijn/haar leven gebeuren (sign. = .001)

- Jongeren nemen hun leven meer in eigen handen op M3 i.v.m. M1
- De jongere ziet de gevolgen van zijn/haar keuzes en handelt ernaar (sign. = .000)

- Jongeren zien zichzelf meer in staat een actie/handeling te doen die zij willen i.v.m. 
M1

- De jongere is veerkrachtig (sign. = .000)
- Jongeren zijn mentaal veerkrachtiger op M3 i.v.m. M1

Persoonlijke 
ontwikkeling

M1-M3



Jongeren zijn zeer tevredenheid met het contact met de YAR-medewerkers gedurende het programma

Tevredenheid 
contact 

professionele 
medewerkers

 

Helemaal 

niet akkoord Niet akkoord 

Tussen 

beide Akkoord 

Helemaal 

akkoord 

De YAR-medewerkers 

accepteerden me zoals 

ik ben. Ze keken niet 

naar mijn verleden, 

afkomst en leefsituatie. 

3,3% (1) 0 3,3% (1) 23,3% (7) 70% (21) 

De YAR-medewerkers 

konden zich inleven in 

mijn leefwereld. 

3,3% (1) 3,3% (1) 10% (3) 30% (9) 53,3% (16) 

De YAR-medewerkers 

hebben mij de hulp 

gegeven die ik nodig 

had. 

3,3% (1) 0 3,3% (1) 36,7% (11) 56,7% (17) 

Ik voelde mij 

ondersteund door de 

YAR-medewerkers. 

3,3% (1) 0 6,7% (2) 30% (9) 60% (18) 

Ik zou terug contact 

opnemen met een YAR-

medewerker (moest ik 

met een probleem 

zitten). 

6,7% (2) 6,7% (2) 10% (3) 30% (9) 46,7% (14) 

De YAR-medewerkers 

hadden aandacht voor 

mijn netwerk (vrienden, 

familie, …) 

3,3% (1) 0 10% (3) 43,3% (13) 43,3% (13) 

 



Jongeren zijn zeer tevredenheid met het contact met de vrijwillige medewerkers gedurende het programma

Tevredenheid 
contact 

vrijwillige 
medewerkers

 

Helemaal 

niet akkoord Niet akkoord 

Tussen 

beide Akkoord 

Helemaal 

akkoord 

De natrajectcoach 

accepteerde me zoals ik 

ben. De coach keek niet 

naar mijn verleden, 

afkomst en leefsituatie 

3,3% (1) 0 0 16,7% (5) 80% (24) 

De natrajectcoach kon 

zich inleven in mijn 

leefwereld. 

3,3% (1) 0 10% (3) 43,3% (13) 43,3% (13) 

De natrajectcoach heeft 

mij een luisterend oor 

geboden als ik het nodig 

had. 

3,3% (1) 0 3,3% (1) 13,3% (4) 80% (24) 

De natrajectcoach 

behandelde me als 

gelijkwaardig. 

3,3% (1) 0 0 16,7% (5) 80% (24) 

Ik had een goede klik 

met mijn 

natrajectcoach. 

3,3% (1) 3,3% (1) 10% (3) 13,3% (4) 70% 

Ik zou terug contact 

opnemen met mijn 

coach uit het natraject 

(moest ik met een 

probleem zitten). 

6,7% (2) 3,3% (1) 10% (3) 26,7% (8) 53,3% (16) 

De natrajectcoach heeft 

mij de hulp gegeven die 

ik nodig had. 

3,3% (1) 0 6,7% (2) 23,3% (7) 66,7% (20) 

 




