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(REACTIE OP) GEWELD = 
SCHADE & VERLIES’

Agressie

•  1/3 vrouwen worden ooit
slachtoffer van geweld. 

•	 Dagelijks sterven 4.000 mensen 
door geweld.

•	 Dagelijks belanden 120.000 
mensen in het ziekenhuis door 
geweld. 

•	 Geweld kost de Belgische econo-
mie jaarlijks 20 miljard euro, ofwel 
1.829 euro per persoon. Wereld-
wijd is dat 14,3 % van het bbp. 
De wereldwijde economische 
impact van geweld is sinds 2008 
met 15 % gestegen.

Repressie 

• 57,6 % van de Belgische
gedetineerden hervalt. 

•	 Wie opgesloten wordt, is niet 
alleen niet productief voor de 
samenleving. Integendeel, die 
opsluiting kost de samenleving 
geld. Een gedetineerde kost de 
Belgische staat gemiddeld
217 € / dag, of 79.205 € / jaar. 

•	 In België verblijven 11.500 
mensen in de gevangenis. Dat is 

(R
E

A
C

TIE
 O

P
) G

E
W

E
LD

 =
 S

C
H

A
D

E
 &

 V
E

R
LIE

S
100/100.000 inwoners. Dat is een 
pak meer dan de Scandinavische 
landen, Nederland en Duitsland. 
Het is ongeveer gelijk aan 
Frankrijk, Luxemburg en Groot- 
Brittannië. 

•	 Zowel de Raad van Europa als 
het Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens én de VN ver-
oordeelden België al meermaals 
omwille van schendingen van de 
mensenrechten, overbevolking en 
onmenselijke behandeling in het 
gevangenissysteem. 

Nog meer agressie 

•	 Geweldsdelicten	hebben	met 
75 % de hoogste graad van
recidive.

•	 Jaarlijks	verlaten	een	kleine	5.000 
mensen de gevangenis, na een 
detentieperiode die bestaat uit: 
33 % kans op het ontwikkelen 
van een drugprobleem, 50 % op 
een agressieprobleem en 90 % 
op psychosociale problemen, 
zonder enige vorm van zorg of

 begeleiding.
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ONZE VERHOUDING 
MET AGRESSIE 

CONSTRUCTIEVER 
EN DUURZAMER
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AANDACHT VOOR AGRESSIE, 
ANGST EN DETENTIE

Agressie anders bekeken 

1  Agressie is eigen aan de mens.
2 Agressie is te hanteren en 

agressieproblemen zijn op te 
lossen.

3 De kracht onder agressie kan 
positief ingezet worden en ons zo 
van dienst zijn. 

We moeten oplossings- en 
re-integratiegericht leren omgaan 
met straffen. 

Touché streeft naar de integratie 
van mensen die in problemen komen 
door agressie, waaronder (ex-)

gedetineerden en jongeren. We doen 
dit door de manier waarop we als 
samenleving omgaan met agressie 
en angst duurzaam te veranderen. 

Mensen op een menselijke manier 
behandelen kan een veilige samenle-
ving creëren. Mensen leren omgaan 
met hun eigen agressie zorgt voor 
een leefbare samenleving. Mensen 
helpen om hun kracht positief in te 
zetten in hun leven en relaties leidt 
tot een meer getalenteerde samenle-
ving, met meer welzijn. 

Touché bouwt mee aan een 
veilige, positieve, respectvolle wereld 
waarin mensen constructieve doelen 
realiseren met hun agressieve 
energie. 

TOUCHÉ PROJECTEN

Om sociale impact te creëren zet 
touché tegelijk in op 3 elkaar 
versterkende pijlers:

1 curatieve en herstelgerichte 
agressiebegeleidingen in ver-
schillende vormen voor wie in 
moeilijkheden komt of dreigt te 
komen door agressie. Deze 
werking heeft vooral een impact 
op individuen en relaties. 

2 een preventieve en sensibilise-
rende werking, waardoor er ook 
invloed en effect is op gemeen-
schaps- en maatschappelijk 
niveau

3 beleidsbeïnvloedende acties ter 
realisatie van kleinschalige, ge-
integreerde en gedifferentieerde 
detentiehuizen

A  THERAPEUTISCHE
 PROGRAMMA’S 

De praktijkwerking van touché be-
staat uit individuele en groepsbege-
leidingen voor wie in moeilijkheden 
komt door agressie, en dit zowel 
binnen als buiten de gevangenismu-
ren. Op die manier is het mogelijk 
om mensen over de muren heen te 
begeleiden bij de re-integratie, en 
om zowel (ex-)gedetineerden als an-
dere mensen die iets aan hun eigen 
agressie willen doen te begeleiden. 

Op vraag van de (ex-)gedetineer-
den hebben we hierbij ook bijzon-
dere aandacht voor jongeren. 

Dit resulteerde onder andere in 
het project B(l)ink, waarbij jongeren 
laagdrempelige, individuele en op-
lossingsgerichte begeleiding kunnen 
krijgen i.v.m. agressie. 
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Fragment uit de film Tango Libre.

Training Creatief met Agressie, gevangenis 
van Oudenaarde.
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Alle therapeutische trajecten zijn 
erop gericht om mensen te leren 
hun eigen agressie (h)erkennen, 
controleren, hanteren en uiteindelijk 
ook de kracht ervan constructief 
inzetten. Hierbij worden 5 mogelijke 
fasen doorlopen:

1 installeren van een barometer: 
leren (h)erkennen van eigen 
gedachten, gevoelens en gedrag, 
uitlokkende factoren, lichamelijke 
signalen die samenhangen met 
agressie 

2 een thermostaat leren hanteren: 
de eigen agressie leren controle-
ren en (bij)sturen, oproepen van 
eigen rustgevende gedachten 
en handelingen, aanleren van 
manieren om rust en veiligheid te 
installeren 

3 ecologie: in elk begeleidingstra-
ject maken we ook ruimte voor 
mensen uit de sociale context (fa-
milie, vrienden, collega’s, andere 
hulpverleners, ...). Daarnaast kan 
ook verwerking van traumatische 
ervaringen onderdeel zijn van de 

begeleiding.
4 werken aan een constructief 

toekomstplan: de kracht die kan 
leiden tot agressie kanaliseren in 
oplossingsgerichte plannen 

5 (re-)integratie: leren omgaan met 
momenten van crisis en herval, 
leren struikelen zonder vallen, 
versterken van de veerkracht, 
eventueel meewerken aan oplos-
singen voor anderen

“ Ik was een straatjongen 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!” *

* Getuigenis van een gedetineerde.
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B  SENSIBILISERING, PREVENTIE 
EN HERSTEL

Om te kunnen werken aan (re-)inte-
gratie, zijn er minstens twee partijen 
nodig. Naast mensen die worstelen 
met agressie hebben we ook de sa-
menleving nodig. Activiteiten die de 
maatschappelijke attitude beïnvloe-
den, vormen dan ook een belangrijke 
pijler van onze organisatie.  

We focussen op doelgroepen die 
op hun beurt onze missie mee 
helpen waarmaken en op acties 
waarbij we verschillende doelgroe-
pen samenbrengen. Op die manier 
verbreden we onze sociale impact. 
Voorbeelden van acties zijn:

•  artistieke en sportieve evene-
menten rond geweld en detentie 
voor het brede publiek

• media-acties, om het maat-
schappelijk debat inzake agressie 
en detentie te stimuleren

• vorming voor professionals in de 
sociale sector i.v.m. het thema 
agressie, gebaseerd op onze 
oplossingsgerichte methodologie

• vorming voor jongeren met erva-
ringsdeskundige ex-gedetineer-
den rond agressie en detentie

• publicatie van ons boek ‘Positief 
agressief. Hoe woede benutten?’

“ Wij, van onze kant, kijken ook terug 
op een zeer boeiende en leerrijke 
vorming. De leerlingen gaven de da-
gen nadien ook aan dat het een van 
de meest interessante vormingen 
was die ze in hun schoolloopbaan 
hadden gekregen. Het is een 

 goede mix van theorie en praktijk 
waar hun empatisch en kritisch 

denkvermogen werd gestimuleerd. 
Ze zaten wel wat gewrongen met 
het gevoel of het correct was van 
hen dat ze met een soort van mede-
leven en sympathie voor **** ach-
terbleven, terwijl hij toch wel een 
ernstig misdrijf heeft gepleegd. Ik 
heb dit zo goed mogelijk proberen 
kaderen.” *

*  Evaluatie van een leerkracht na 
een vorming van vzw Touché, 
mei 2015.
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Cover van het boek ‘Positief agressief. Hoe 
woede benutten?’ Uitgegeven door Lannoo 
Campus, 2017.

Werken aan jezelf binnen de muren.
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1  Affiche ‘Café Touché’, Vooruit Gent 2016
2  Tentoonstelling ‘Agressie & detentie’. @ Dieter Telemans
3  Affiche Touché
4  Fragment filmpje Touché voor Gingo met Ismail Abdul
5  Affiche Touché
6.  Marijn Devalck werkt mee aan ‘Huizen on Tour’
7.  Affiche Touché
8.  Evaluatiekaartje Touché
9.  Persconferentie ‘De Huizen’ met Koen Geens
10.  Nic Balthazar op de fimpremière van ‘Binneninzicht’
11.  Stressbal ontworpen door gedetineerden
12.  Affiche première Binneninzicht
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C  HERVORMING VAN DETENTIE:
 DE HUIZEN

Touché werkt mee aan de realisatie 
van kleinschalige, nabije en gediffe-
rentieerde detentiehuizen. We willen 
een penitentiair systeem creëren dat 
een persoonlijke aanpak van gede-
tineerden mogelijk maakt en de weg 
naar de re-integratie korter maakt. 

Kleinschaligheid: stoute jongens, 
kleine klassen

De dertig tot veertig grote gevan-
genissen worden vervangen door 
honderden kleine detentiehuizen, 
georganiseerd per streek. Binnen 
één streek worden alle penitenti-
aire programma’s ontwikkeld (van 
gesloten tot open, van basispro-
gramma tot intensieve intramurale 
begeleiding). Elke gedetineerde krijgt 
een individueel planbegeleider die 
zijn detentie- en reclasseringsplan 
opvolgt doorheen alle stadia. 

Differentiatie: de detentie sluit 
beter aan op het leven van de 
gedetineerde

De detentiehuizen verschillen van 
elkaar op vlak van beveiliging, 
detentie-invulling en begeleiding. 
Van bij de veroordeling wordt een 
oplossingsplan (detentie- en reclas-
seringsplan) opgemaakt. Dit tekent 
onder meer een parcours uit, door-
heen verschillende types van deten-
tiehuizen. En meteen wordt ook de 
reclassering voorbereid. 

Nabijheid: ‘community detentie’

De detentiehuizen sluiten aan op hun 

buurt. Zij spelen vanuit de herstel-
gedachte een economische, sociale 
of culturele rol in hun omgeving. Ze 
maken gebruik van hulp- en dienst-
verlening uit de directe omgeving om 
de individuele plannen uit te voeren. 
Dit stimuleert de wederzijdse betrok-
kenheid en verantwoordelijkheid van 
gedetineerden én de samenleving. 
‘Community detentie’, waarbij de-
tentie vervlochten is in het maat-
schappelijk weefsel, sluit beter aan 
bij de doelen die de Basiswet aan 
detentie geeft.
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ORGANISATIE: VZW TOUCHÉ

Dagelijks bestuur

4 mensen - 2 fte
runnen van de organisatie, fondsen-
werving, communicatie, coördinatie 
en coaching van de praktijk, acties 
en campagnes

Praktijkteam

11 mensen - 4 fte
4 werknemers + 7 freelancers
therapeutische programma’s voor 
mensen die in moeilijkheden komen 
door agressie

Ondersteuners

Pro bono consultants + coaches + 
vrijwilligers + stichtingen
organisatie van acties, evenementen 
en campagnes; ondersteuning van 
het dagelijks bestuur op vlak van 
organisatie, businessmodellen, 
communicatie, impact, strategie 
bv. Ashoka, Koning Boudewijn-
stichting, Accenture, McKinsey,
JP Morgan

Algemene vergadering & Raad 
van bestuur

9 mensen
Bepalen en bewaken van het beleid 
en toezien op de dagelijkse gang van 
zaken, het welzijn en de continuïteit 
van de organisatie op vrijwillige basis
 
 
 
 
 
 

Kosten & inkomsten 

Kosten 2016 = 196 001 €

Inkomsten 2016 = 216 323 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 andere = 1.3 %
 projecten, activiteiten exl. bezold. = 36.9 %
 fondsenwervingskosten exl. bezold. = 8.3 %
 algemene kosten exl. bezold. = 7.8 %
 bezold., soc. lasten en pensioenen = 47.9 %

 overheidssubsidies = 4.7 %
 part. giften en bedrijfsmecenaat = 51.2 %
 activiteiten, sponsoring of acties = 40.6 %
 dienstverlening aan begunstigden = 3.5 %

De detentie grijpt plaats in van elkaar 
onderscheiden, kleine detentiehuizen. 
Om een idee te geven van de beoogde 
kleinschaligheid, wordt voorlopig uitgegaan 
van tien gedetineerden per huis.
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PARTNERS IN CRIME

Om echt sociale impact te kunnen 
realiseren, kunnen we niet zonder 
een hecht netwerk met: 

1 Partners met een gelijkaardige 
sociale missie

vzw De Huizen: de realisatie van een 
alternatief detentiesysteem

Bond Zonder Naam: gevangenisac-
ties en –campagnes

Liga voor Mensenrechten: een meer 
zinvolle en humane strafuitvoering

vzw Zijn: beweging tegen geweld

2 Academische instellingen

Dit heeft verschillende doelen: 
studenten sensibiliseren voor 
en aanzetten tot actie rond onze 
thema’s en tegelijk onderzoek, acties 
en producten laten uitwerken door 
specialisten in opleiding, degelijk 
onderzoek laten doen naar de 
thema’s waarrond we werken, 
opleidingen stofferen met onze visie 
en methodologie en opleiding 
voorzien voor onze medewerkers.
 Opleiding En Coaching:
Korzybski Instituut / VVDO /
Ilfaro / Vlerick Business School

Onderzoek:
Karel de Grote Hogeschool – 
Expertisecentrum Krachtgericht 
Sociaal Werk / Universiteit /
Hogeschool Gent. 
Antwerpen - vakgroep Politieke en 
Sociale wetenschappen / VUB - 
vakgroep criminologie.

Ontwikkeling van nieuwe 
producten: Artevelde Hogeschool -
grafische en digitale media. 

 3 Sociale ondernemers en
organisaties die de wereld op 
hun manier willen veranderen 

In het kader van het uitbouwen, 
versterken én verbreden van onze 
sociale impact, werkt Touché ook 
samen met organisaties (Ashoka, 
Welzijnszorg en de Koning 
Bouwdewijnstichting) die zich tot 
doel stellen om een betere wereld 
door maatschappelijke verandering 
na te streven.

Jurgen Delnaet voor de Gingo campagne
van Touché’
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IMPACT

Sociale winst

1 Individueel en relationeel: 
(zelf-)respect

Balans, krachtige rust, welzijn, 
(zelf)vertrouwen, optimisme, hoop, 
beter om kunnen met emoties en 
met anderen, respectvolle relaties 
kunnen opbouwen.

Aangetoonde resultaten tot nu: 

(zelf-)rapportages van cliënten en 
mensen uit hun directe omgeving 
tonen een toename van positieve 
emoties, conflict oplossende vaar-
digheden en duurzame relaties.

2 Maatschappelijk: (re-)integratie 
& oplossingsgerichte justitie 

Succesvolle re-integratie van 
mensen die in problemen kwamen 
door agressie = mensen die con-
structief bijdragen aan de samenle-
ving, doordat hun talent ontwikkeld 
en ingezet wordt 
+
een open, constructieve en oplos-
singsgerichte maatschappelijke 
attitude tegenover agressie, detentie 
en mensen die fouten maken = een 
oplossingsgericht, humaan, efficiënt, 
duurzaam, herstelgericht 
justitiesysteem 

Aangetoonde resultaten tot nu:

•	 Meer gedetineerden krijgen snel-
ler re-integratiekansen, zowel 
tijdens detentie (bv. een opleiding 
kunnen volgen, werk krijgen, 

minder zware tuchtmaatregelen 
oplopen) als nadien.

 bv. 3 van de 5 deelnemers aan de 
eerste projectgroep werden kort 
nadien vrijgelaten

 bv. de meeste cliënten van touché 
in de gevangenis beëindigen een 
opleidingstraject met een getuig-
schrift of diploma

•	 Minder recidive: eerste ruwe 
schattingen tonen aan dat 83% 
van onze cliënten niet opnieuw 
veroordeeld of opgesloten wordt 
omwille van geweld en dat slechts 
35% opnieuw opgesloten wordt 
omwille van andere redenen dan 
geweld (meestal conditiebreuk).

•	 Minder agressie-incidenten: er 
zijn minder agressie-incidenten, 
en als ze er toch zijn, zijn ze min-
der ernstig en worden ze sneller 
opgelost, opgevolgd en hersteld.

•	 Invloed op het beleid: de huidige 
Minister van Justitie neemt piloot-
projecten met detentiehuizen op 
in zijn Justitieplan.

•	 De	toekenning	van	de	prijs voor 
Mensenrechten, een nominatie 
voor de prijs Armoede Uitsluiten 
en een ‘Award for excellence in 
solution focused practice’ van 
de EBTA toont dat anderen de 
impact van Touché zien en erken-
nen. In de loop van de tijd namen 
andere spelers in het welzijns- en 
justitieveld elementen van onze 
aanpak over. 

Economische winst voor de 
samenleving *

1 euro investeren in Touché = 
72 euro return voor de samenleving

1 Onze oplossingen zijn goedkoper 
dan de huidige antwoorden

Het begeleidingswerk van touché is 
een pak goedkoper dan het opsluiten 
van mensen: voor de prijs van 2 à 3 
opsluitingen begeleidt Touché 200 
mensen. Maar ook in vergelijking 
met het budget van de Vlaamse 
overheid voor hulp- en dienstverle-
ning aan gedetineerden, kost touché 
slechts 1/3 en bedient in verhouding 
4 keer zoveel cliënten. 

Ook detentiehuizen zijn goedko-
per dan de huidige grote gevangenis-
sen. Zij zullen € 203 / gedetineerde 
/ dag kosten. Ten opzichte van de 
huidige gevangenissen is dat een 
besparing van € 14 / dag / gedeti-
neerde. Tijdens de eerste pilootfase 
zullen 100 gedetineerden in detentie-
huizen verblijven. Dat betekent een 
besparing van € 511.000 / jaar. 

2 Onze oplossingen zijn 
effectiever en dus ook 
kostenbesparend

Minder geweld en recidive bij 
mensen die begeleiding volgden bij 
Touché = € 8.342.500 / jaar

3 Onze oplossingen leveren de 
maatschappij zelfs winst op

Door onze oplossingen zullen meer 
mensen productief zijn op de
arbeidsmarkt, zullen er meer en 
creatievere ondernemers zijn, zal de 

kennis en ervaring van mensen die 
fouten maakten omgezet worden 
in vaardigheden voor de volgende 
generatie, ... Door in te zetten op 
jongeren, zal dit cijfer in de komende 
jaren nog stijgen. = € 6.079.500 / jaar 

De werking van Touché genereert 
jaarlijks € 14,5 miljoen in economi-
sche waarde in België.

*  Touché werkt met verschillende 
partners met expertise in impact-
meting om de impact van ons 
werk voortdurend te blijven mo-
nitoren. De hierboven genoemde 
sociale resultaten zijn gebaseerd 
op onderzoek door de Karel de 
Grote Hogeschool. De hierboven 
genoemde economische cijfers 
zijn gebaseerd op een impact 
studie over de werking van 
Touché door McKinsey & Ahoka. 
Momenteel loopt een praktijkge-
richt impactonderzoek door de 
HoGent, met bijzondere focus op 
de jongerenwerking.
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Om deze te realiseren, plannen we 
in de komende jaren: 

1 een uitbreiding van onze thera-
peutische programma’s, zowel 
naar aantal cliënten als doelgroe-
pen, gevangenissen én regio’s: 
we willen 1.200 (ex-) gedetineer-
den per jaar begeleiden, minstens 
evenveel jongeren en een 500-tal 
professionelen bereiken met onze 
vormingen en opleidingen.

2 continuering en uitbreiding van 
het jongerenaanbod, in samen-
werking met onze partners, waar-
onder de gemeenschapsinstelling 
De Zande in Ruiselede.

3 begeleiding van de eerste deten-
tiehuizen en een Europese bewe-
ging voor kleinschalige detentie 

4 een verdere formalisering van 
onze methode en werkzame fac-
toren in de vorm van opleidingen 
en een app

5 een uitbreiding van onze
maatschappelijke activiteiten 

6 opstart van een aantal concrete 
co-creaties met bedrijven

7 een verdere uitbreiding van ons 
team, met daarbij horend de
uitbouw van een sterk gefun-
deerde organisatie (financieel en 
organisatorisch)

Al onze acties zullen afgetoetst 
worden aan ons charter met basis-
principes (respect, mensenrechten, 
integriteit, gelijk/waardigheid en 
oplossingsgerichtheid), en moeten 
gekenmerkt worden door en leiden 
tot integratie. Aandacht voor ver-
nieuwing, professionele kwaliteit, 
inhoudelijke visie, goesting, energie, 
strijdlust en koppigheid zijn de wa-
pens waarmee we ten strijde trekken. 

WAT KAN JIJ BETEKENEN IN 
DIT VERHAAL?

Word... 

... cliënt en leer je eigen agressie 
beter (h)erkennen, controleren, han-
teren en zelfs positief inzetten.

medewerker (als vrijwilliger, 
freelancer of stagiair) om mensen 
mee te begeleiden en onze thera-
peutische programma’s verder uit te 
bouwen.
... mede-organisator van acties en 
evenementen en ontdek dat agressie 
en detentie de investering waard zijn’.
... ondersteuner met jouw expertise 
of donatie en help ons zo sterker te 
worden.
... klant en doe beroep op onze ex-
pertise voor een vorming of 
supervisie.
... deelnemer aan één van onze acti-
viteiten of evenementen.
... ambassadeur van onze visie.
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In de komende jaren wil touché inzetten op 3 domeinen:
in begeleidingswerk, in de samenleving en als organisatie, met de
volgende strategische doelen: 

1  Mensen in onze
samenleving zijn in 
het algemeen beter 
in staat om hun 
eigen kwaadheid en 
angst te (h)erken-
nen, controleren, 
hanteren en zelfs 
positief in te zetten. 

2  Onze samenleving 
is duurzaam veiliger, 
doordat het straf-
uitvoeringssysteem 
oplossingsgerichter 
en daardoor hu-
maner, zinvoller en 
efficiënter is. 

3  Touché is een
erkend, duurzaam 
en professioneel

 expertisecentrum 
rond agressie en 
detentie. 
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INFO

Touché vzw

Kortrijksesteenweg 391
9000 Gent
0477 605 409
BE 15 0003 2565 1430

info@vzwtouche.be
www.vzwtouche.be
Facebook: VZW Touché

Colofon

Tekst: Marjan Gryson
Ontwerp: Steve Reynders.be

IN
FO

Het Touché team.

IF YOU’RE
NOT ANGRY

YET,
YOU’RE NOT

PAYING
ATTENTION.




