
Met jongeren  
aan de slag  

rond agressie"



FOCUS. Agressie is een groot en groeiend maatschappelijk 
probleem. Jongeren zijn hierin bijzonder kwetsbaar. Touché wil het 
risico op uitsluiting, agressie, beschadigde relaties, frustraties, ... 
verminderen en ontwikkelingskansen voor jongeren creëren. 
Jongeren maken deel uit van het sociaal kapitaal van deze 
maatschappij. Zij zijn de vaders, de moeders, de politiemannen/
vrouwen, de onderwijzers, de ondernemers, de zorgdragers van de 
toekomst. Zij zullen mee het kleur van de volgende decennia 
bepalen. Juist daarom is het heel belangrijk om te investeren in 
deze mensen. Een investering met een maximaal rendement op 
langere termijn. Jongeren staan op een cruciaal kantelmoment in 
hun leven en wij willen met hen oplossingen zoeken, om te 
vermijden dat ze in detentie terecht komen. "

geving zullen elkaar beter begrijpen en er meer in slagen harmonieus 
samen te leven; jongeren zullen zich beter begrepen, gewaardeerd en 
erkend in hun mogelijkheden/talenten weten; zullen een sterker zelfbeeld, 
veerkracht en eigenwaarde ontwikkelen; zullen zich verbonden voelen met 
voor hem/haar belangrijke personen, groepen, organisaties, aansluiting 
vinden in de maatschappij en erin slagen  te (re-)integreren. Of hoe 
jongeren ook geweldig jong kunnen zijn!"

OPLOSSING. Touché wil hiertoe een oplossingsgericht, flexibel en laagdrempelig 
begeleidingsaanbod (bestaande uit individuele gesprekken en groepsvormingen) rond 
agressie voor jongeren uitwerken en opstarten, voorbouwend op haar expertise en 
oplossingsgerichte aanpak met agressiebegeleiding bij (ex-)gedetineerden, die al 8 jaar haar 
nut bewijst, en vertrekkende vanuit een kerngroep met partners uit het (jeugd)hulplandschap. "

Met jongeren aan de slag  
rond agressie?"

IMPACT. Hierdoor zullen minder jongeren in 
de problemen komen door agressie en 
antwoorden vinden op hoe zij de kracht in 
agressie op een positieve manier kunnen 
inzetten: minder jongeren zullen in aanraking 
komen met justit ie; er zullen minder 
ingrijpende interventies nodig zijn in het traject 
van jongeren; er zullen minder trajecten 
onderbroken of beëindigd worden door 
agressieproblemen; jongeren en hun (leef)om-"



Aanbod voor jongeren"

LESPAKKET!

“Hoe het leven van een jongere !
positief beïnvloeden?” !

of “oplossingsgericht werken met agressie”!
Doelgroep: studenten sociale wetenschappen 
(psychologie, orthopedagogie, sociaal werk, …)"
Inhoud: de Touché-aanpak met bijhorende visie, 
theoretische onderbouw en praktische methodes"
+ getuigenis van een ervaringsdeskundige over wat 
voor hem werkt(e) in de aanpak van begeleiders"
Kostprijs: € 350 / les + verplaatsingsvergoeding"

GROEPSAANBOD!

Vorming met documentaire Binneninzicht!
of toneelstuk Play Again!

MANNEN MET EN ZONDER BAARDEN
STELLEN VOOR

IN SAMENWERKING MET
NIC BALTHAZAR EN ALEXANDER VAN WAES

12 GEDETINEERDEN DIE BIJ TOUCHÉ
AAN ZICHZELF GEWERKT HEBBEN,
WILLEN NU IETS TERUG DOEN.
ZE MAAKTEN EEN FILM VOOR JONGEREN,
IN SAMENWERKING MET NIC BALTHAZAR 
EN ALEXANDER VAN WAES
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Doelgroep: scholen, jeugdinstellingen, 
begeleidings- diensten die met een groep van 
minstens 10 jongeren die willen werken rond 
agressie, detentie, criminaliteit"
Inhoud: bespreking documentaire / toneelstuk "
+ getuigenis van een ervaringsdeskundige "
+ methodisch luik rond agressie"
Kostprijs: € 350 / groep + verplaatsingsvergoeding"

SUPERVISIE!

“Een oplossingsgerichte kijk op agressie”!
Doelgroep: jongerenbegeleiders"
Inhoud: Hoe kan ik vanuit een "
oplossingsgericht perspectief "
verder met de angst/kwaadheid/"
stress rond agressie die ik in "
mijn werk ervaar? "
Kostprijs: 240€ / deelnemer "
voor 4 sessies in kleine groep"

BEMEESTER JE AGRESSIE. Alle trajecten zijn erop gericht om mensen te leren hun eigen agressie te (h)erkennen, 
controleren, hanteren en uiteindelijk ook de kracht ervan constructief in te zetten. "
OPLOSSINGSGERICHT. We willen een plek bieden aan jongeren waar naar hen geluisterd wordt, waar agressie als een 
vorm van overleven gezien wordt, als een wil om vooruit te geraken in een zeer vurige verpakking, als een levenskracht. 
Een plek waar aandacht gaat naar wie ze graag willen zijn, (verborgen) talenten, uitzonderingen op problemen, hoe ze 
zichzelf anders kunnen leren kennen en ontdekken. Een plek die hoop en geloof In hun mogelijkheden ademt. "
ERVARINGSDESKUNDIGEN. Het aanbod voor jongeren wordt telkens uitgewerkt en uitgevoerd door een team van 
Touché-begeleiders en ervaringsdeskundigen, die iets positiefs willen doen met hun ervaring om jongeren te helpen 
constructieve keuzes te maken. "

INDIVIDUELE BEGELEIDING,!
ONDERSTEUND DOOR !
ONLINE TOOL & APP!

Doelgroep: jongeren die in problemen (dreigen te) 
komen door agressie en hier iets aan willen doen, 
op aangeven van hun omgeving of een instantie, of 
uit eigen beweging"
Inhoud: oplossingsgerichte begeleiding of therapie 
in verschillende vormen (gesprek, samen dingen 
doen, training, …), aangepast aan de wensen en 
noden van de jongere + digitale ondersteuning"
Kostprijs: € 250 / 5 sessies"
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INDIVIDUELE BEGELEIDING,!
ONDERSTEUND DOOR !
ONLINE TOOL & APP!

“Ik was een straat-jongen die met alles in iedereen in 
gevecht ging. Bij Touché leerde ik eerst met mijn 
frustraties om te gaan, zodat ik er andere mensen 
niet meer mee lastigval. Daarna leerde ik er 
volhouden, vooruitgaan, positief en aan mijn 
toekomst denken. En nu heb ik gevochten voor mijn 
diploma, en het is me gelukt!”!

"Wij kijken terug op een zeer boeiende en leerrijke 
vorming. De leerlingen gaven de dagen nadien aan 
dat het één van de meest interessante vormingen was 
die ze in hun school-loopbaan hadden gekregen. Het 
is een goede mix van theorie en praktijk waar hun 
empatisch en kritisch denkvermogen werd ge-
stimuleerd. Het heeft hen echt geconfronteerd met 
heel wat beelden die zij hadden rond criminaliteit, 
rond detentie. Veel leerlingen vonden de ervarings-
deskundige enorm sympathiek en hadden het daar 
achteraf wel wat moeilijk mee. Maar ik denk op een 
positieve manier. Ze hebben zichzelf wat vragen 
gesteld rond de juiste reactie van de de samenleving, 
de kansen die hij nu krijgt, de moeilijkheden waarmee 
hij nu geconfronteerd zal worden... Ik denk dat ze 
voor het eerst stilgestaan hebben dat gedetineerden 
mensen zijn, met problemen en mogelijkheden, met 
een verleden en vooral ook met een toekomst.”!

Toen ik weer eens in problemen kwam, werd ik 
verplicht om agressiebegeleiding te volgen. Eerst 
stond ik daar sceptisch tegenover, maar ik ben 
beginnen luisteren hoe ik mijn problemen anders kan 
oplossen. Door erover te praten op een rustige 
manier. Ik heb door verschillende oefeningen geleerd 
om mijn woede te temperen.  Ik hou wel van een 
uitdaging en ben begonnen met het anders aan te 
pakken. En weet je wat? Het werkt, maar je moet zelf 
willen veranderen. Ik durf nu zeggen dat ik veranderd 
ben in positieve zin tegenover vroeger. Toch besef ik 
dat de weg nog lang is. Maar met vallen en opstaan 
weet ik zeker dat ik er kom. !

Het was zeer interessant om een andere manier van aan 'therapie doen' te leren kennen en geeft mij ook een 
nieuwe visie. Stof tot nadenken bijgebracht! - Ik vond het heel interessant om in aanraking te komen met deze 
oplossingsgerichte manier van werken en met het werken met gedetineerden. De persoonlijke ervaring rond 
begeleid te worden door de vzw was een pluspunt! - Heel interessant om de stem achter gedetineerden zelf 
eens te horen. Video heeft mij meer geleerd over hoe de re-integratie verloopt en hoe belangrijk het is om te 
praten. - Het belang van het achterwege houden van vooroordelen. Blikverruimende film. Enorm moedig hoe de 
gastspreker zijn verhaal deed. - Wat ik vooral onthoud en wil blijven onthouden is de menselijke manier waarop 
Touché mensen benadert, en de poorten die deze manier opent. - Het is voor mij erg interessant geweest om te 
zien hoe jullie in een specifieke context werken en vooral om te zien dat jullie iets vormen om mensen te helpen 
in die context. Ik ga zeker blijven onthouden dat oplossingsgericht werken een visie / basishouding is die je in 
verschillende contexten kan toepassen. Ik wil later zeker werken met het idee dat je moet vragen aan de mensen 
wat ze nodig hebben en ze in actieve rol wil zien. - Zeer interessante getuigenis, raakt altijd meer dan theorie of 
"verhalen over iemand": zo zien we dat er meer is dan detentie alleen. Mooi project! Hoop dat het voor 
jongeren ook lukt, dat lijkt me het "probleem" nog wat vroeger aan te pakken. - Het heeft mij erg !
geboeid! Bij de start van deze studie had ik o.a. interesse omtrent forensisch werk. Doordat er !
heel weinig aan bod komt hierover in onze opleiding, vervaagde deze interesse. Ik vond het !
dan ook heel interessant om eens iets te horen over het werken met (ex-)delinquenten. De !
visie hierover heeft me ook sterk geprikkeld. Het is misschien een weg die ik ook zou durven !
inslaan, aangezien ik zelf nog op zoek ben. Vzw Touché is iets dat ik graag verder wil opvolgen. !
Mensen verder op weg helpen met hun talenten is iets wat ik heel graag achter sta.!



Wat kan jij doen?"

Word ook partner van Touché, of van 1 of meerdere jongeren, en zorg ervoor dat ze 
constructief aan hun toekomst kunnen bouwen! "
We willen drempels wegnemen voor jongeren, waaronder financiële drempels: geld mag geen 
reden zijn waarom een jongere geen begeleiding kan krijgen om aan zijn agressie te werken. 
Om een degelijk aanbod voor jongeren te kunnen uitwerken, hebben we 50.000 euro nodig. 
Daarmee kunnen we 50 jongeren elk 15 therapiesessies aanbieden en 250 jongeren bereiken 
met de vorming Binneninzicht en/of nabespreking bij Play Again. "
Ondersteuners bieden we graag onderstaande MENUKAART aan: "

Steun een jongere in zijn 
ontwikkeling tot psychisch 
gezonde en krachtige 
volwassene door zijn 
begeleiding te sponsoren"

Schenk een jongere 5"
10"
15 "
therapiesessies"

€ 250"
€ 500"
€ 750"

Open een doorlopende opdracht ter 
ondersteuning van een 
begeleidingstraject van een jongere"

€ 5 / € 10 / € 15 / € 
20 / € 25 / € 30 / € 40 / 
€ 50 / … per maand"

Betaal de vrijwilligersvergoeding voor onze ervaringsdeskundigen 
die mee vorming geven, getuigenissen doen, mee materiaal 
ontwikkelen voor jongeren, …"

€ 50"

Koop een vorming voor een groep jongeren die het zelf niet kunnen 
betalen en bied hen een unieke, ervaringsgerichte leerervaring" € 350"

Help ons digitaal materiaal 
aan te kopen en te ontwikkelen 
om online hulpverlening 
mogelijk te maken, om 
therapie laagdrempeliger te 
maken en om vanuit de 
leefwereld van de jongeren te 
kunnen werken"

i-pads als instrument tijdens de 
gesprekken" € 500"

apps voor onlinehulpverlening, 
waarmee jongeren tussen de sessies 
door aan de slag kunnen, of waarmee 
jongeren instant hulp kunnen krijgen 
in crisissituaties (bv. biofeedback-
apps met tips voor lastige momenten"

€ 5.000"

Help ons algemeen 
therapeutisch, didactisch, 
bekendmakings- en 
vormingsmateriaal kopen"

werkschriftjes voor vorming en 
therapie, folders, beamer, scherm, 
boksbal"

€ 6.500"
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