
TOP-coaching

Het is niet gemakkelijk om na een detentie het 
leven weer op te pakken. Een goede voorbereiding 
is belangrijk, liefst met de ondersteuning van een 
betrokken en deskundige coach.

Dat zijn de TOP-coaches! We zijn actief in de 
gevangenissen van Antwerpen en Beveren, maar 
werken ook buiten de gevangenis. 

We bieden een luisterend oor, ondersteuning bij het in 
orde brengen van administratie en wijzen de weg naar 
de juiste diensten. 

We ondersteunen en stimuleren jongeren op een 
positieve manier en op hun tempo. Respect en 
vertrouwen zijn daarbij sleutelwoorden.

TOP-coaching is een project van CAW Antwerpen, in nauwe samenwerking met: stad 
Antwerpen, gevangenis Antwerpen, gevangenis Beveren, Vlaamse gemeenschap in de 
gevangenis van Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Beveren.
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Wat is ons doel?

We vermijden dat jongeren na een detentie terugvallen 
in oude patronen en stimuleren hen postitief deel te 
nemen aan de samenleving. We coachen hen daarbij op 
een kracht- en netwerkgerichte manier. 

Hoe werken we?

Bij elke aanmelding kijken we of we met de vraag 
aan de slag kunnen. Als dat zo is, plannen we een 
kennismakingsgesprek. Daarin toetsen we de 
verwachtingen en motivatie. Daarna starten we het 
coachingstraject. Dit loopt door na de vrijlating.

Wie zijn wij?

We zijn een team hulpverleners die (ex) gedetineerde 
jongeren coacht bij hun terugkeer in de samenleving. 

Voor wie zijn wij er? 

We zijn er voor jongeren tussen 18 en 30 jaar die 
zich na hun detentie willen vestigen in Antwerpen of 
één van haar districten. Zowel jongeren die nog in de 
gevangenis zitten als jongeren die al vrij zijn, kunnen bij 
ons terecht.

Een overheersende verslavings- of psychiatrische 
problematiek kan een reden zijn om de coaching niet 
op te starten. 

Wat zijn de thema’s?

Bij de TOP-coaches staan de eigen kracht van 
de jongere en zijn of haar netwerk centraal. 
Daarnaast werken we aan verschillende 
andere thema’s:

• administratie
• huisvesting
• opleiding of werk
• vrijetijdsbesteding
• vrienden en familie
• organiseren van schuldbemiddeling

Voel jij je aangesproken?

Vraag een gesprek aan via een rapportbriefje. 
Dat kan vanuit de gevangenis van Antwerpen 
en Beveren. Buiten de gevangenis kan je ons 
bellen of mailen.

De hulp van de TOP-coaches is vrijwillig en 
gratis.


