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Gezinscoaches 03 is een samenwerking tussen:
• Kind en Gezin 
• CKG Zorgbedrijf
• De Touter 
• Openluchtopvoeding 
• CAW Antwerpen

Het project wordt gerealiseerd door het netwerk kinderarmoede 
van de stad Antwerpen, onder coördinatie van CAW Antwerpen.

Hoe aanmelden?

Gezinnen worden aangemeld door een betrok-

ken hulpverlener (zie contact). Het gezin gaat 

akkoord met deze aanmelding.

De betrokken hulpverlener wordt bevraagd door 

de Gezinscoaches 03 met betrekking tot de 

krachten en bezorgdheden van het gezin.

Het team gaat na welke Gezinscoach 03 best 

aansluit op de behoeften van het gezin.

De Gezinscoach 03 maakt een afspraak voor 

een kennismakingsgesprek met het gezin en de 

betrokken hulpverlener. 

De begeleiding start als de verwachtingen op 

elkaar zijn afgestemd.

De hulp van de Gezinscoaches 03 is vrijwil-

lig en gratis.

Contact



Wie zijn we?

Wij zijn een team hulpverleners met een diverse 

achtergrond die vanuit verschillende diensten 

samenwerken (gezinsbegeleiding, woonbege-

leiding, Kind en Gezin,…). We zijn opgeleid en 

samengebracht om jonge gezinnen te onder-

steunen.

Wat doen we? 

We pakken bezorgdheden samen met het gezin 

aan op verschillende vlakken, onder andere 

opvoeding, gezondheid, huisvesting, werk, 

administratie, geldzaken,...

We zijn echter geen specialisten, zoals bijvoor-

beeld een dokter, advocaat of therapeut. Indien 

nodig, werken we wel samen met hen. 

We brengen de hulpverlening en de omgeving 

die op het gezin betrokken is, samen en stem-

men die af op wat het gezin nodig heeft.

Voor wie?

We ondersteunen kwetsbare gezinnen met jon-

ge kinderen. Dat kan vanaf de zwangerschap 

tot het kind 3 jaar is. De gezinnen wonen in de 

stad Antwerpen en ondervinden problemen op 

verschillende vlakken. 

Hierdoor verloopt de opvoeding en ontwikkeling 

van het jonge kind niet altijd even gemakkelijk. 

We zorgen samen voor een positieve, veilige 

en stimulerende omgeving, zodat het kind een 

goede start kan maken in de kleuterschool. 

Het gezin is bereid hiervoor samen te werken 

met de Gezinscoaches 03 en de eigen moge-

lijkheden te willen versterken.

Hoe doen we dat?

Met het gezin brengen we de krachten en de 

bezorgdheden die er zijn in kaart, met aandacht 

voor de ontwikkeling van het jonge kind. We 

bekijken hoe we dit samen kunnen aanpakken 

en maken hiervoor een gezamenlijk plan op. 

Het is ook belangrijk om andere personen, die 

vertrouwd zijn met het gezin, hierbij te betrek-

ken. Dat kunnen andere hulpverleners zijn of de 

eigen omgeving, het netwerk van het gezin. 

De Gezinscoach 03 spreekt ongeveer een keer 

per week af met het gezin, afhankelijk van wat 

nodig is. 

De Gezinscoach 03 werkt niet alleen, hij wordt 

ondersteund door zijn team.


