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Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft 

de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 

 

1. Oprichting van vzw touché 

 

Na een aantal samenkomsten waarin het gebrek aan aanbod rond agressie besproken werd, vond op 3 maart 

2007 de stichtingsvergadering ter oprichting van vzw touché plaats.  

 

Het doel van de vereniging is : “Het uitwerken, formuleren en uitvoeren van vorming, training, psycho-sociale 

begeleiding, behandeling en trajectbegeleiding rond het begrip “agressie”.” De beoogde doelgroepen zijn onder 

meer gedetineerden en ex-gedetineerden, privé-personen, bedrijven, scholen en verenigingen. 

De diverse organen en bevoegde personen voor vzw touché zijn : 

 

Stichtende leden:  

 DALLE, Katrien 

 GRYSON, Marjan 

 VERHOFSTADT, Moira 

 

Raad van Bestuur: 

 DALLE, Katrien 

 GRYSON, Marjan 

 VERHOFSTADT, Moira 

 BOSCHMANS, Ann 

 HAES, Bart 

 VAN BORM, Marc 

 

Algemene Vergadering: 

 DALLE, Katrien 

 GRYSON, Marjan 

 VERHOFSTADT, Moira 

 BOSCHMANS, Ann 

 HAES, Bart 

 VAN BORM, Marc 

 PELS, Philip 

 

Dagelijks Bestuur 

 DALLE, Katrien 

 GRYSON, Marjan 

 VERHOFSTADT, Moira 

 BOSCHMANS, Ann 

 HAES, Bart 

 

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. 
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In navolging van de stichtingsvergadering werden door het dagelijks bestuur een aantal prioriteiten bepaald voor 

het eerste werkingsjaar. Er werd beslist dat vzw touché zich in eerste instantie zou richten op de doelgroep van 

gedetineerden en ex-gedetineerden met een agressieproblematiek. Wat de regio betreft kiest vzw touché Oost-

Vlaanderen als pilootregio. Verder zou in 2007 vooral werk gemaakt worden van het opstellen van een basistekst 

waarin de probleemstelling en het aanbod verduidelijkt zouden worden. Vervolgens zou er tijd besteed worden 

aan de bekendmaking van vzw touché bij organisaties en overheden. Indien mogelijk zou in de loop van 2007 

een eerste stap gezet worden in het doen van een aanbod rond agressie in de gevangenis. 

 

Er werd beslist op regelmatige basis overleg te plannen om taken te verdelen. 

 

2. Activiteiten 2007 

 

Alle in 2007 uitgevoerde activiteiten hebben betrekking op de opstart van de vzw. Het gaat dan om de opmaak 

van documenten, overleg in functie van bekendmaking, ondersteuning en samenwerking, het uittesten van 

methodiek en intern overleg. 

 

2.1. Opmaak documenten 

 

In de loop van 2007 werden volgende documenten opgemaakt: een basistekst en een evaluatieverslag van het 

eerste experiment van vzw touché. Verder werd ook aangevangen met het samenstellen van een 

methodiekenmap. 

 

Vanaf maart 2007 werd werk gemaakt van een basistekst waarin probleemstelling en aanbod omschreven 

worden. Deze basistekst houdt rekening met de vastgestelde prioriteiten en heeft betrekking op de populatie van  

(ex-)gedetineerden en een aanbod dat vzw touché wenst te doen in Oost-Vlaanderen.  

In functie van het opstellen van dit basisdocument werd literatuuronderzoek gedaan rond agressie in het 

algemeen, agressie als probleem in de gevangeniscontext en programma’s rond agressie. Er werd een eigen 

definitie van agressie geformuleerd, die als basis zal dienen voor het werken met (ex)gedetineerden: 

 

“Wij beschouwen agressie als een in wezen positieve innerlijk kracht, die erop gericht is een evenwicht 

te herstellen en/of vooruit te komen. Dit kan aanwezig zijn in gedachten en gevoelens, en zichtbaar 

worden in gedrag. We spreken over positieve uitingen van agressie wanneer dit gedrag constructieve 

gevolgen heeft en geen schade toebrengt. We spreken over negatief of destructief agressief gedrag of 

geweld, wanneer er een maatschappelijke of persoonlijke grens overschreden wordt en/of wanneer er 

schade wordt toegebracht.” 

 

Wat het aanbod betreft, werd beslist dat in de gevangenis een continue aanbod nodig is, waarbij op regelmatige 

tijdstippen nieuwe deelnemers zouden kunnen instappen in een training. Het  verdere postpenitentiaire aanbod 

voor personen in voorwaardelijke invrijheidsstelling en vrijheid op proef zou bestaan uit een groepstherapie en /of 

individuele gesprekken. Er word gestreefd naar een continuum van begeleiding, startend in de gevangenis en 

opgevolgd tijdens het postpenintentiair traject.  

Deze basistekst werd gebruikt als bekendmakingstekst bij verschillende organisaties en overheden. Verder werd 

op basis van deze tekst gezocht naar ondersteuners van de plannen van vzw touché.  
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In de zomer van 2007 werd in de gevangenis van Oudenaarde een eerste experiment uitgevoerd voor het 

uittesten van de methodiek. Het ging om vijf trainingssessies in groep, genaamd “Creatief met agressie”. In 

functie hiervan werden methodieken uitgewerkt, geëvalueerd en samengebracht. Trainingssessies werden 

uitgewerkt. Zowel de deelnemers als de directie en het personeel van en in de gevangenis werden gevraagd dit 

experiment te evalueren. Voor deelnemers werden voor de evaluatie en bijsturing documenten opgesteld per 

trainingssessie en een korte vragenlijst over het geheel van de sessies. Voor de deelnemers werd een 

feedbacksessie georganiseerd om de resultaten van de evaluatie te bespreken. Voor de directie, de 

psychosociale dienst, de penitentiair beambten, de herstelconsulent, de medewerkers van Justitieel Welzijnswerk 

en de moreel consulent werd een aparte vragenlijst opgesteld en een feedbacksessie georganiseerd. Afsluitend 

werd een document opgesteld waarin de opzet, het verloop en de evaluatie van het experiment worden 

beschreven. Ook dit document werd vanaf dit moment ter beschikking gesteld van verschillende organisaties en 

overheden, waarmee vzw touché op dat moment in gesprek was in functie van bekendmaking, ondersteuning of 

samenwerking. 

 

In 2007 organiseerden we een aantal methodiekendagen. Enerzijds maakten we hierbij een inventaris op van 

bestaande methodieken. Tegelijk werden ook een aantal nieuwe methodieken uitgewerkt. Tijdens het experiment 

in de gevangenis van Oudenaarde werd een deel van deze methodieken uitgetest. In functie hiervan werden 

methodieken gebruiksklaar gemaakt voor deelnemers en werden 5 volledige vormingssessies uitgewerkt. Na het 

uittesten en bijwerken van deze methodieken werd een eerste deel van een methodiekenmap opgemaakt. Deze 

map zal in de toekomst verder aangevuld en bijgewerkt worden. 

 

Tenslotte werd ook werk gemaakt van een aantal documenten in functie van de werking van de vzw en 

bekendmakingsmateriaal (naam van de vzw, logo, standaardbrieven, …). 

 

2.2. Overleg in functie van bekendmaking, ondersteuning en samenwerking 

 

Zoals hierboven reeds vermeld was één van de prioriteiten van vzw touché voor 2007 het organiseren van 

overleg in functie van bekendmaking, ondersteuning en samenwerking.  

 

Als eerste activiteit werd een lijst opgesteld met alle relavante actoren in Oost-Vlaanderen. Het gaat dan 

ondermeer om Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor geestelijke gezondheidszorg en gevangenissen 

in Oost-Vlaanderen. Elk van deze organisaties werd gecontacteerd met een vraag voor een onderhoud om ons 

bekend te maken en ontving het basisdocument. Het doel van dit overleg was om feedback te krijgen met 

betrekking tot de noodzaak van het aanbod en het opzet van vzw touché. Ook mogelijkheden tot samenwerking 

kwamen aan bod. Dit overleg heeft geleid tot het opstarten van het experiment “Creatief met agressie” in de 

gevangenis van Oudenaarde.  

 

Verder werden het bestaan van de vzw en de doelstellingen bekend gemaakt bij lokale en andere overheden met 

als doel na te gaan of deze bereid waren de doelstellingen en het aanbod van vzw touché te ondersteunen. In 

functie van fondsenwerving werden ook een aantal andere organisaties gecontacteerd.  

 

Voor verschillende van deze organisaties en overheden werden projectaanvragen opgemaakt en ingediend. 
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2.3. Uittesten methodiek 

 

In augustus 2007 ging een eerste experiment van vzw touché door in de gevangenis van Oudenaarde. De opzet 

van het experiment was tweeledig:  

 

 Vzw touché wou hiermee een eerste aanbod doen rond agressie voor een groep gedetineerden. 

 Vzw touché zag dit eerste aanbod ook als een experiment om het aanbod zoveel mogelijk af te 

stemmen op de noden van gedetineerden en de gevangenis.  

 

De organisatie, financiering en evaluatie van dit experiment gebeurde in nauwe samenwerking met de directie, 

PSD, de herstelconsulent en het penitentiair personeel van de gevangenis en met JWW. 

 

Het experiment is goed verlopen en geeft aanleiding tot het verder uitwerken van de samenwerking tussen vzw 

touché en de gevangenis van Oudenaarde. Er is duidelijk nood aan een aanbod rond agressie. Vooral de 

constructieve insteek en de continuïteit in het aanbod wordt als een meerwaarde gezien.  

 

Voor vzw touché betekende dit experiment een eerste uitwerking van de doelstellingen in de praktijk.  

 

2.4. Intern overleg 

 

Zoals hierboven beschreven organiseerden we in de loop van 2007 een aantal methodiekendagen. Daarnaast 

was er regelmatig overleg op het niveau van het dagelijks bestuur, in functie van alle ondernomen activiteiten. Dit 

overleg bestond enerzijds uit visieontwikkeling en terugkoppeling en anderzijds uit  planning en taakverdeling. Tot 

slot vonden er ook twee algemene vergaderingen en een aantal bijeenkomsten met de raad van bestuur plaats.  

 

3. Besluit en planning 2008 

 

Tot besluit kunnen we stellen dat de gestelde prioriteiten voor 2007 bereikt werden. Voor 2008 werd een plan 

opgesteld, met de volgende prioriteiten: 

 

 Verdere methodiekontwikkeling 

 Verderzetting en opvolging van overleg in functie van ondersteuning en samenwerking 

 Opstart en uitvoering van een concreet aanbod rond agressie, zowel in als buiten de gevangenis 
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