
 
 
 

 

 
 
 
 

VACATURE therapeut YAR Coaching  
 

(contract van bepaalde duur) 
 
 
Verdienen jongeren volgens jou een tweede kans? Geloof je in de kracht van 
persoonlijkheidstraining en coaching? Ben je vertrouwd met de leefwereld van jongeren en 
ben je zelf sociaal geëngageerd?  
Kom dan ons team versterken! 
 
YAR Vlaanderen richt zijn programma-aanbod op jongeren met een combinatie van 
problemen op verschillende levensdomeinen. YAR biedt deze jongeren een kans om hun 
leven terug op de sporen te krijgen. 
  
Centraal hierin staan twee programma’s: YAR Coaching en YAR Wonen. Deze programma’s 
laten jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. 
Niemand anders. En dat het maken van bewuste keuzes de eerste stap is om je leven of 
woonsituatie zélf in handen te nemen. Beide programma’s worden mee mogelijk gemaakt 
door een ruim netwerk van partnerorganisaties en vrijwillige coaches. Meer informatie vind 
je op www.yarvlaanderen.be.  
 
Om dit te realiseren zijn we op zoek naar een geëngageerde therapeut (m/v/x) om de 
residentiële trainingsweek mee te ondersteunen voor het YAR Coaching programma in Oost-
Vlaanderen. 
 
YAR Coaching is een ambulant, gestructureerd programma opgedeeld in 3 fasen: het 
voortraject (10 weken), een 6 daagse residentiële trainingsweek en een natraject waarbij 
jongeren gedurende 32 weken gecoacht worden door een vrijwillige YAR-coach.   
De gedetailleerde werkwijze, een uitgebreide uitleg over de missie en visie en doelgroep, 
vind je terug op onze website www.yarvlaanderen.be. 
 
Jouw opdracht is veelzijdig en vereist een dynamische en positief ingestelde persoonlijkheid. 
Je bent sociaal geëngageerd en communicatief vaardig.  
 
Je hebt een master in de klinische psychologie en minimaal 5 jaar relevante ervaring in het 
werken met jongvolwassenen.  Een bijkomende opleiding als therapeut is een meerwaarde 
en systeemtherapie en cognitieve gedragstherapie zijn jou niet vreemd.  
 
Je kijkt vanuit je expertise, vóór de residentiële trainingsweek start (tijdens het voortraject), 
naar de eventuele psychologische bezorgdheden en de gezondheid van de jongeren, die 
willen deelnemen aan het programma, en je koppelt terug naar de  programma-
verantwoordelijke.  
 
  



 
 
 

 

De therapeut is tijdens de residentiële trainingsweek voltijds (6 dagen) aanwezig en 
observeert tijdens de cursussessies de processen van de jongeren en spreekt de jongeren 
individueel indien nodig. 
 
Concreet betekent dit: 
 

 Aanmeldingen: jongerenprofielen nalezen en mee een inschatting maken van 
psychische risico’s en therapeutische zorgen. 

 Betrokken hulpverlening contacteren om meer en/of concretere informatie te 
krijgen over de jongeren. In het bijzonder als het gaat over: 
o Inschatting deelname jongeren aan het programma (cognitie, taal…) 
o Medicatie 
o Psychische bezorgdheden 

 Aanwezig zijn op de jongerenbriefing (donderdag 26 maart 9.00u-13.30u) in Gent 
om de jongerenprofielen te overlopen met het YAR-team. 

 Aanwezig zijn op de voorbereidingsdag (vrijdag 27 maart 2020 7.00u-18.00u) in 
Flanders Expo Gent. 

 Aanwezig zijn op de residentiële trainingsweek (vanaf maandagavond 30 maart 2020 
tot en met zondag 5 april 2020) in het Abdijdomein Roosendael te Sint-Katelijne-
Waver. 

 
Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV vóór 10 februari 2020 naar YAR Vlaanderen, 
t.a.v. Alessio Di Masi, Schippersstraat 11 a, B-3500 Hasselt of per mail naar 
alessio.dimasi@yarvlaanderen.be. 
De gesprekken starten vanaf 17 februari 2020.   


