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YAR Coaching: Doelgroep

- jongeren onder toezicht van de Jeugdrechtbank
omwille van een als misdrijf omschreven feit (MOF)

De methodiek is specifiek bedoeld voor een bepaalde

en/of verontrustende opvoedingssituatie (VOS);

groep jongeren en kan niet worden ingezet voor alle

- jongeren ‘on the edge’ die een combinatie hebben

jongeren omwille van de intensiteit van een coaching-

van problemen rond opleiding en tewerkstelling,

programma. Dit vereist een grondig aftoetsen van de

relatie-opbouw, gedragsproblemen, verantwoordelijk-

criteria uit de doelgroepomschrijving bij de aanmelding.

heidsbesef maar niet in aanraking zijn gekomen met

Dit doen we aan de hand van de informatie van de ver-

de gerechtelijke jeugdhulp. (pro-actief en preventief).

wijzer4 , informatie uit de (hulpverlenings)context van
de jongere en de informatie van de jongere zelf tijdens

Naast de jongeren die niet in aanraking zijn gekomen

het oriëntatiemoment en de verdere individuele con-

met de gerechtelijk jeugdhulp zal YAR Vlaanderen zich

tacten met de vrijwillige medewerker in het voortraject.

prioritair blijven inzetten voor jongeren die onder toe-

Een beslissing omtrent een al dan niet deelname wordt

zicht staan van de Jeugdrechtbank.

steeds genomen door het team van professionele medewerkers. YAR Vlaanderen streeft er naar dat jongeren

Voorwaarden om deel te nemen aan het programma:

tijdens hun deelname aan het coachingprogramma in

- jongere is tussen de 15 jaar (op moment van de voor-

hun eigen context verblijven omdat dit de meeste leer-

bereidingsdag) en 18 jaar (ten vroegste op 3 maand

kansen biedt en de methodiek in dergelijke situaties het

van het vervolgtraject);

beste werkt. Het profiel van de doelgroep van YAR Coa-

- jongere woont bij voorkeur in de regio waar het pro-

ching wordt niet uitgebreid maar door de hertekening

gramma georganiseerd wordt (Antwerpen, Limburg,

van het jeugdhulplandschap in 2014 kunnen meerdere
jongere met hetzelfde profiel deelnemen aan het programma van YAR Coaching, nl.:

Vlaams- Brabant|Brussel, Oost-Vlaanderen);
- jongeren die op meerdere terreinen van hun leven
(school| tewerkstelling, vrije tijd, huisvesting, gezin,
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gezondheid) mislopen (aantoonbaar, al dan niet

Jongeren die niet aan het programma kunnen deel-

terugkerend) en/of regelmatige politiecontacten of

nemen:

problemen met justitie hebben;

- jongeren die de Nederlandse taal onvoldoende

- jongere:

machtig zijn. Jongeren moeten het Nederlands

• vertoont onaangepast sociaal gedrag en/of;

kunnen verstaan en zich kunnen uiten in het Neder-

• kan moeilijk omgaan met emoties (verbale en

lands zowel mondeling als schriftelijk (communicatie

fysieke agressie) en/of;
• heeft een negatief zelfbeeld en/of;

is een belangrijk element in het programma);
- jongeren die kampen met een primaire middelenver-

• heeft een laag normbesef en/of;

slaving (drugs| alcohol |medicatie, …) waardoor de

• heeft het moeilijk met gezag en/of;

jongere niet kan garanderen dat hij tijdens de onder-

• heeft weinig zelfvertrouwen en/of;

delen van het programma niet onder invloed zal zijn

• heeft weinig of geen positieve steunfiguren (net-

en/of adequaat kan functioneren. In overleg met de

werk) en/of;

behandelende geneesheer, ouders en jongere kan

• verantwoordelijkheid en/of;

beslist worden dat een deelname van de jongere

• zelfstandigheid en/of

mogelijk is;

(Jongeren moeten reeds een lang traject gelopen
hebben in de hulpverlening);
- jongere kiest na een oriëntatiemoment zelf dat hij zal
deelnemen aan het coachingprogramma;
- jongere moet een geschiktheidsattest voorleggen van
de huisdokter;
- akkoord van de ouder of de voogd;
- akkoord van de jeugdrechter indien de jongere onder
toezicht van de jeugdrechtbank staat.

- jongeren met een dermate mentale achterstand of
dermate beperkte cognitieve mogelijkheden dat zij
in de onmogelijkheid zijn de theoretische (en soms
abstracte) elementen uit het programma te bevatten;
- jongeren met een zware gediagnosticeerde psychiatrische problematiek, waarbij een residentiële
behandeling aangewezen is;
- jongeren zonder geldig verblijfsstatuut die het risico
lopen om het land te worden uitgezet, kunnen in
overleg deelnemen aan het coachingprogramma;
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- jongeren waarvoor de procedure tot uithandengeving is opgestart of waarvoor een procedure dreigt te
worden opgestart. In overleg met YAR Vlaanderen kan
men hiervoor een uitzondering krijgen.
- de mogelijkheid tot deelname van jongeren die ouder
zijn dan 18 jaar, wordt op het team van het betrokken
programma besproken. Wanneer een jongere niet
kan deelnemen aan een YAR programma zal YAR
Vlaanderen de jongere (en de verwijzer) duidelijk
informeren over de achterliggende argumentatie.

TERUG NAAR HET JAARVERSLAG

