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“We geloven meer in
herstellen dan in straffen.
Dus wanneer jongeren in
de gevangenis belanden,
gaan de TOP-coaches aan
de slag om te werken aan
vertrouwen en herstel.
Aan een duurzame,
positieve verbinding met de
samenleving.”

Inleiding
In deze brochure beschrijven we de
werking van Terug Op Pad coaching.
Een innovatieve werking die zijn nut
en meerwaarde al ruimschoots heeft
bewezen.
We geloven dat mensen uitsluiten
altijd negatief is. Zéker jongeren.
We geloven meer in herstellen dan in
straffen. Dus wanneer jongeren in de
gevangenis belanden, gaan de TOPcoaches aan de slag om te werken aan
herstel. Aan een duurzame, positieve
verbinding met de samenleving.
De TOP-coaches vertrekken daarbij
vanuit een sterke vertrouwensrelatie.
Ze gaan aan de slag met de cruciale
levensdomeinen (wonen, inkomen, werk,
...) die de kans op recidive verkleinen.
Bovendien weten de TOP-coaches dat het
herstel van netwerken de sleutel is tot
duurzame reïntegratie.

CAW Antwerpen
TOP-coaching

De TOP-coaches werken daarbij steeds
generalistisch en organiseren ‘gedeelde
zorg’. Ze betrekken deskundigen, zonder
hun cliënt te lossen of hen van de ene
naar de andere door te verwijzen.
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Wat

Aanpak

T.O.P.-coaching staat voor Terug Op Pad-coaching. Het is een

De TOP-coaches begeleiden gedetineerde jongeren zowel tijdens als na de

begeleidingstraject voor jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar die in (groot)
Antwerpen wonen en in de gevangenissen van Antwerpen en Beveren
verblijven. Het initiatief startte in 2008 als samenwerkingsverband tussen het
Antwerpse Minderhedencentrum de8, de gevangenis van Antwerpen, Samen Leven
Stad Antwerpen, CAW en het departement Welzijn van de Vlaamse Gemeenschap.

detentieperiode op een intensieve, respectvolle, netwerkgerichte en individuele
manier. Het eigen netwerk van de jongere wordt zoveel mogelijk betrokken in het
coachingstraject, met het oog op een duurzame verbetering van de situatie. Een
TOP-coach werkt op maat en combineert daarbij verschillende rollen. Hij is een
buddy en een rolmodel, hij is een informatieverschaffer en een bemiddelaar, hij is
een motivator en een adviseur.

Doel
De TOP-coaches willen voorkomen dat jongeren na hun vrijlating opnieuw de
criminialiteit of in de gevangenis belanden. Ze stimuleren jongeren positief deel
te nemen aan de samenleving. Om dat doel te bereiken werkt de organisatie
vanuit een realistische en emancipatorische gedachte. Met een aanbod op maat
ondersteunt, begeleidt en helpt de TOP-coach de ex-gedetineerde jongere bij zijn
terugkeer in de vrije samenleving.

De jongere zoekt samen met zijn TOP-coach antwoord op concrete vragen als:
waar vind ik een studio en kan het OCMW tussenkomen bij het betalen van mijn
huurwaarborg? Hoe breng ik mijn administratie in orde? Kan ik financiële steun
krijgen? Hoe betaal ik mijn schulden af? Hoe kan ik de relatie met mijn ouders
verbeteren? Hoe leg ik nieuwe contacten? Waar vind ik morele steun? Waar kan
ik gaan voetballen? Hoe regel ik het huishouden? Waar vind ik een bepaalde
opleiding? Waar vind ik werk? ...

Voorwaarden
Cruciaal is dat jongeren vrijwillig deelnemen aan het begeleidingstraject. De
slaagkansen vergroten aanzienlijk als de jongeren gemotiveerd zijn om mee te
werken. Bijkomende voorwaarde is dat de jongeren geen ernstige verslaving of
psychiatrische problemen mogen hebben. Omdat het een problematiek betreft
die niet altijd onmiddellijk zichtbaar is, gebeurt het geregeld dat TOP-coaches
dergelijke problemen pas opmerken nadat het traject is opgestart. Om die reden
werkt TOP-coaching nauw samen met Het Alternatief van CAW Antwerpen.
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Drie fases
Tijdens detentie
Jongeren kunnen door iedereen aangemeld worden. Ze kunnen ook zichzelf
aanmelden. De meeste jongeren vinden hun weg naar de TOP-coaches via Justitieel
Welzijnswerk Antwerpen/Beveren en de Psychosociale Dienst van de gevangenis.
Het team beoordeelt de aanmelding en toetst ze aan de aanmeldingscriteria.
Wanneer het team de aanmelding aanvaardt, gaat een coach op gevangenisbezoek
voor een kennismakingsgesprek. Indien ook dit gesprek positief geëvalueerd
wordt, gaat de begeleiding zo snel mogelijk van start. Het ontstaan van een
vertrouwensband tijdens de detentie geeft een grotere slaagkans aan de
begeleiding. De ervaring leert dat jongeren die pas na vrijlating starten, moeilijker
aanhaken.
Tijdens de opstart van de begeleiding brengt de coach het netwerk van de jongeren
in kaart (familie, vrienden, steunfiguren, andere hulpverlening, aard en intensiteit
van die relaties).
De TOP-coach gaat in gesprek met de jongere over zijn/haar wensen en
toekomstplannen. We maken die concreet in korte- en langetermijn doelstellingen.
Samen creeren we een overzicht van de zaken die al vanuit de gevangenis kunnen
gebeuren, welke instanties betrokken kunnen worden, enzovoort.
Vanaf vrijlating
Sommige jongeren hebben geen of een onstabiel netwerk bij vrijlating. De TOPcoaches wachten in dat geval de persoon letterlijk op aan de gevangenispoort.
De eerste opvang is belangrijk in het proces. De coach assisteert de eerste dagen
na vrijlating bij het in orde krijgen van de basisbehoeften. Vervolgens gaan coach
en jongere aan de slag volgens met de vooropgestelde doelen. De begeleiding is
aanklampend en flexibel op maat van de leefsituatie van de jongere.
Nazorg
Wanneer de maximale zelfredzaamheid van de jongere is bereikt en de nodige
hulpbronnen zijn geactiveerd, wordt de begeleiding minder intensief. De TOP-coach
blijft beschikbaar maar het initiatief ligt meer bij de cliënt. In samenspraak met
de jongere kan de begeleiding afgesloten worden. De coaches geven steeds de
boodschap dat een heropstart mogelijk is indien nodig.
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Topcijfers
België is een van de laatste West-Europese landen waar geen nationale
recidivecijfers beschikbaar zijn. We moeten dus terugplooien op buitenlandse
cijfers of op studies van niet-representatieve groepen delinquenten.
Kijken we naar de cijfers op basis van het centraal strafregister, dan kunnen we
opmaken dat 57,6% recidiveert1.
Ook voor jongeren zijn er geen nationale cijfers. We weten wel dat in de periode
2012-2013 slechts 10,4% van de jongeren die een traject volgde bij de TOP-coaches
recidiveerde.
Aantal coachingstrajecten
Momenteel is er plaats voor 3 voltijdse TOP-coaches. Elke TOP-coach begeleidt
gemiddeld 10 jongeren.
In 2018 en 2019 meldden 121 jongeren zich aan bij de TOP-coaches. Per jaar lopen
er gemiddeld 60 coachingstrajecten.

Wonen
Bij de start

Bij afronding

Dakloos

11,5%

0,0%

Inwonend bij familie,
partner of vrienden

73,7%

85,4%

Woont alleen

7,7%

14,6%

Inkomen
Bij de start
Geen inkomen

65,7%

Bij afronding
11,5%

Tewerkstelling
Bij de start

Top 5 ondersteuningsvragen:
1. Justitie
2. Werk
3. Administratie
4. Financiën
5. Wonen

1

Kans op recidive doen dalen
Er zijn een aantal factoren die de kans op recidive sterk beïnvloeden.
Denk bijvoorbeeld aan het hebben van een inkomen, werk of een
woning. De TOP-coaches streven ernaar deze randvoorwaarden positief
te beïnvloeden om de kans op recidive zo klein mogelijk te maken.
Hieronder een aantal resultaten:

Bij afronding

Werkloos

66,9%

23,2%

Contract bepaalde of
onbepaalde duur

7,1%

55,0%

Resultaat afgesloten dossiers:

Mine, B., & Robert, L. (2015). Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op

basis ven het centraal strafregister. NICC.
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Het verhaal van Bilal
Het is allemaal heel snel gegaan voor
Bilal. Twee jaar geleden had hij nog
geen strafblad, een jaar geleden zat hij
nog vast en maandag start hij op een
nieuwe job. Voltijds schoonmaker in
de thuiszorg. Glimlachend en vol trots
grinnikt hij: “De sollicitatietips hebben
geholpen”. Het gevoel terug op pad te
zijn doet hem zichtbaar deugd.
Bilal is sinds een half jaar in begeleiding
bij de TOP-coaches. “Via celgenoten
hoorde ik over de topcoaches en ik
dacht: dit kan ik niet alleen, ik heb een
topcoach nodig.”
Toen Bilal in de gevangenis zat was
Sibel de verbinding tussen hem en dat
wat belangrijk voor hem is buiten de
muren. “Ik had veel zorgen aan mijn
hoofd in de gevangenis. Mijn vrouw was
hoogzwanger, ik wou veel doen maar
ik kon niet want ik zat vast. Sibel heeft
met mijn vrouw gebeld en mijn moeder
heeft mijn vrouw opgevangen tijdens
mijn detentie. Mijn dochter is geboren
4 dagen nadat ik vrij kwam, dat is geen
toeval.”
Voor Bilal zijn de topcoaches
betrouwbaar en geduldig. “De
Topcoaches komen hun afspraken
en hun beloften na. Ze doen wat
ze zeggen. Dat is heel duidelijk en
een verademing. Ik heb ook andere
ervaringen met begeleiding” vertelt
Bilal. “Vertrouwen is belangrijk als je
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Meer weten

even de weg kwijt bent. Ik vergeet veel,
maar zij doen veel moeite me hierbij te
helpen. Ik krijg bijvoorbeeld sms-en om
me te herinneren aan mijn afspraken.
Ze hebben het beste met me voor.”
Als ik Bilal vraag hoe hij op het
slechte pad gekomen is, kijkt hij me
doordringend aan. “Het klinkt zo
stom maar ik zag geen andere manier
om aan geld te raken dan drugs te
verkopen”. Hij klinkt boos op zichzelf,
dat hij zo beïnvloedbaar is, zich heeft
laten meeslepen zonder twee keer na
te denken.

“Ik dacht: dit kan
ik niet alleen. Ik
heb een TOP-coach
nodig”
“Het is niet de opvoeding die ik
meegekregen heb. Mijn moeder heeft
me goede waarden en normen geleerd,
maar toch is het even misgegaan. Vanaf
nu denk ik twee keer na voor ik iets
doe.”
Toen hij net uit de gevangenis kwam
voelde Bilal zich terug een kind dat
zich opnieuw moest inleven in de
maatschappij. Het was opnieuw
beginnen voor hem. En het is gelukt.
Terug op pad, met succes.
TOP-coaching - Terug op pad

Wil je meer weten over de TOP-coaches en hun werking? We hebben veel te
vertellen! Stuur een mail naar topcoaching@cawantwerpen.be en we antwoorden
je zo snel mogelijk.
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