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Na 16 jaar detentie vond Bart de job van zijn leven bij een crossmedia productiehuis en konden 

we met hem de start van zijn nieuwe vrije leven vieren. Patrice werd ontroerd toen een grote 

sterke beer haar in de ogen keek en vroeg of hij zijn origami kunstwerkje mocht meebrengen 

voor haar. Bruno vervoegde officieel onze rangen als Touché-werknemer en beleefde een 

sprankelend herstelmoment tijdens een vorming aan studenten van de HoGent. Inge mocht 

bevoorrechte getuige zijn hoe Steven zijn creatieve kant laat spreken in de vorm van 

kunstwerken waarin hij zowel zijn liefde als zijn woede vorm geeft. Dirk nam afscheid van zijn 

post traumatische stress-demonen. Tine werd verrast door de veerkracht van de mens en hoe 

mensen erin slagen vooruit te kijken en dingen aan te pakken in soms extreem moeilijke 

situaties.  

We mochten met een team van 10 oplossingsgerichte begeleiders en 2 ervaringsdeskundigen 

aan de slag met 139 gedetineerden, 188 mensen met vragen rond agressie buiten de muren, 

465 jongeren, 240 studenten, 6 begeleiders van andere organisaties en 700 al dan niet 

agressieve burgers. We organiseerden hiervoor 1295 gesprekken, 44 groepssessies, 3 events, 

9 sensibiliseringsacties, 4 interne opleidings- en teamdagen en 2 consultancytrajecten.  

Een cliënt ervaart zeer veel frustratie bij het moeten aanhoren van muziek van een aangrenzende cel. 

Zijn opgekropte frustratie en onmacht zoeken een weg naar buiten. Het liefst wil hij uitbarsten in een 

vernietigende raaskalderij. Hij ziet in fantasie het puin van de afgebroken gevangenismuren al naast zich 

neerdwarrelen. Maar in plaats van zijn dromen waar te maken, met het risico op ernstige represailles 

kiest hij er zelf voor - in overleg met de directie - om hem in een veiligheidscel te laten onderbrengen. 

Deze veiligheidscel is kaal, is afgesloten, is een plaats waar je een dier niet alleen wil in achterlaten, laat 

staan een mens. Hijzelf kiest ervoor, en in zijn hoofd beeldt hij zich in dat hij het veel beter heeft dan de 

duizenden vluchtelingen die op dit moment buiten in de kou moeten slapen, met kinderen op de grens van 

onderkoeling. Om de vele dode uren te overbruggen oefent hij complexe hoofdrekenoefeningen, waarvan 

hij me getuige maakt tijdens een gesprek. Achteloos werpt hij me een complexe vermenigvuldiging toe, 

waarna hij me triomfantelijk de (vermoedelijk) juiste oplossing toejuicht. Een man die niet zou misstaan op 

het podium van "Belgium's Got Talent" zit eindeloos weg te kwijnen met al zijn talenten, en weet me 

telkens te melden dat ik "met hem niet moet inzitten”.       

Erwin 



GROEPSTRAININGEN  

met handvaten en oefeningen om met eigen agressie om te gaan 

PROJECTGROEPEN  

om vanuit ervaringsdeskundigheid projecten voor jongeren uit te 

werken  

INDIVIDUELE BEGELEIDINGEN  

op maat om eigen antwoorden en oplossingen te vinden 

INDIVIDUELE OPVOLGING  

na incidenten, transfers en heropsluiting 

Op een oplossingsgerichte manier zoeken we met de 

gedetineerden hoe ze hun agressie constructief kunnen inzetten 

in functie van hun toekomstdoelen, om te worden wie ze willen 

en kunnen zijn.  

DETENTIE 

12 groepssessies met 33 mensen 

RUISELEDE 

GENT 

7 groepssessies met 8 mensen 

23 gesprekken met 17 mensen 

OUDENAARDE 

13 groepssessies met 21 mensen 

317 gesprekken met  41 mensen 

DENDERMONDE 

76 gesprekken met 12 mensen 

ANTWERPEN 

1 gesprek met 1 persoon 

BRUGGE 

23 gesprekken met 6 mensen 

We leren veel van Touché. We leren hoe we moeten omgaan met mensen. We leren hoe we moeten 

omgaan met agressie. Ook in moeilijke omstandigheden. Ze doen heel veel voor ons. Ze komen naar 

ons. Soms gaat het hier verkeerd. Soms heb ik hier een vechtpartij, omdat je die hier soms bijna niet kan 

ontwijken. En dan nog doen die mensen moeite. Ze komen bij ons in ‘het cachot’, in ‘strikt regime’, … Of 

je niet volgende keer meer je best zou kunnen doen. Of hoe je het volgende keer anders zou kunnen 

aanpakken. Dat voelt beter, ja. Ik heb nu al twee jaar geen tucht meer gekregen.     

Romy 



(RE-)INTEGRATIE 

INDIVIDUELE BEGELEIDINGEN op maat om eigen antwoorden en oplossingen te vinden 

INDIVIDUELE OPVOLGING bij (re-)integratie 

CONTEXTBEGELEIDINGEN  

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 mensen 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.  

Wat ik telkens opnieuw geweldig vind en wat mij ook in 2016 een aantal keer overkwam is dat een oud-cliënt 

terug contact opneemt, ofwel om te laten weten hoe het met hem gaat, ofwel met de vraag “Mag ik nog eens 

komen?”. Het feit dat iemand de weg naar ons terugvindt op het moment dat dit nodig is, zelf initiatief neemt 

hiervoor, stilstaat bij het feit dat een gesprek helpend kan zijn, in alle vrijwilligheid beroep doet op ons 

aanbod, daar wordt ik instant blij van! In 2016 herinner ik mij een aantal contactnames van ex-gedetineerden 

omwille van verschillende reden: een oorlogsveteraan die last kreeg van nachtmerries en intrusieve 

herinneringen uit zijn legertijd; iemand die op zijn werk een zware brand meemaakte en niet in staat was 

terug te gaan werken; een man wiens vader terminaal ziek was en die merkte dat hij hierdoor terug opgefokt 

liep. En het fijne is dat die mensen vaak heel snel, met een korte interventie weer zelf verder kunnen. Het 

leven staat niet stil, ook niet na afloop van justitiële voorwaarden...                

Katrien 

Buiten de muren van de gevangenis mochten we aan de slag met 188 mensen met vragen 

rond agressie.  

We kregen 97 aanmeldingen binnen, waarvan het merendeel mensen die zelf contact 

opnamen.  

We deden 57 kennismakingsgesprekken met 32 mensen, die allemaal uitmondden in een 

vervolgtraject.  

We deden 716 begeleidingsgesprekken met 109 mensen, waarvan 97 op verplaatsing.  

We mochten 82 keer mensen die belangrijk zijn voor onze cliënten ontmoeten: we spraken 

met partners, zonen, dochters, zussen, broers, vrienden, andere hulpverleners, vaders, 

moeders, stiefvaders, nonkels en neven.  

We zijn trots op onze eerste ex-gedetineerde collega! Na een traject als 

deelnemer aan een groepstraining in de gevangenis, individuele cliënt, 

deelnemer aan de projectgroep die de documentaire Binneninzicht 

maakte, vrijwilliger – ervaringsdeskundige bij vormingen aan jongeren in 

scholen, vervoegde hij ons team als vormingsmedewerker.  



JONGEREN 

INDIVIDUELE BEGELEIDING 
voor jongeren die in problemen 

(dreigen) te komen door agressie  

We stelden een kerngroep van partners samen, 

bereiden het aanbod inhoudelijk voor en 

lanceerden een crowdfundingcampagne om een 

laagdrempelig en flexibel begeleidings-aanbod 

voor jongeren te kunnen lanceren. 

Op vraag van een groep (ex-)gedetineerden die iets positiefs willen doen 

met hun ervaring, richt Touché zich ook op jongeren. 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, en zijn het dan ook meer dan waard 

om volop in te investeren.  

In 2016 kwam een ex-gedetineerde bij ons werken om het preventieve 

aanbod verder uit te bouwen, deden we try-outs met lespakketten voor 

studenten, ging een supervisie voor hulpverleners door en bereiden we 

met een kerngroep van partners een begeleidingsaanbod voor. 

LESPAKKET 

“Hoe het leven van een jongere positief 

beïnvloeden?” of “oplossingsgericht werken 

met agressie” voor studenten sociale 

wetenschappen 
We gaven les aan 240 studenten van de UGent 

(psychologie) en HoGent (orthopedagogie).  

GROEPSAANBOD 
Vorming met toneel of 

documentaire, getuigenis en 

oefeningen rond agressie 

We gaven 6 vormingen voor 465 

jongeren in deeltijds onderwijs, 

6de ASO, bijzondere jeugdzorg, 

humane wetenschappen 

BINNENINZICHT 

PLAY  

AGAIN 

SUPERVISIE 
“Een oplossingsgerichte kijk  

op agressie” 

Touché organiseerde in samenwerking met 

Informant (Jo-In) een eerste supervisiereeks 

voor begeleiders, rond de vraag “Hoe kan ik 

vanuit een oplossingsgericht perspectief verder 

met de angst/kwaadheid/stress rond agressie 

die ik in mijn werk ervaar?”. 6 deelnemers 

namen deel aan 4 bijeenkomsten.  



“Ik zag hoe twee totaal verschillende werelden mekaar even raakten, letterlijk en figuurlijk. Woorden, 

beelden, de openheid van David en de nieuwsgierigheid van de leerlingen zorgden voor begrip, 

introspectie en gezonde twijfel bij studenten, kippenvelmomenten die echt voelbaar waren.” 

Ann over de vorming ‘Binneninzicht’ die ze met een ex-gedetineerde gaf aan leerlingen van een 

middelbare school 

“De gevangenen waren zo zenuwachtig voor het lesgeven. Het was mooi om te zien hoe ze glunderden 

en trots waren na de sessies. Een duidelijke twinkeling in hun ogen verscheen. Ook een vorm van 

dankbaarheid kwam naar boven dat ze een soort van nuttige bijdrage konden leveren. Voor even 

verdween het gevoel dat ze alleen aan het ronddobberen waren op de grote, eindeloze zee, zonder 

enige richting. Ze hadden opeens een moment van richting, en de zee lijkt toch niet eindeloos groot. 

Gevangenen zijn normale, lieve en lachende mensen. Het zijn helemaal geen monsters of beesten zoals 

ik het in mijn beeld had. Gevangenen kunnen verlegen zijn, kunnen onzeker zijn, en kunnen twijfels 

hebben over zichzelf. Het zijn mensen, net zoals jij en ik.” 

Getuige bij les door gedetineerden aan studenten orthopedagogie van HoGent 

“Heel interessant om de stem achter gedetineerden zelf eens te horen. De video heeft mij meer geleerd 

over hoe de re-integratie verloopt en hoe belangrijk het is om te praten.” 

“Wat ik vooral onthoud en wil blijven onthouden is de menselijke manier waarop Touché mensen 

benadert, en de poorten die deze manier opent. Het belang van het achterwege houden van 

vooroordelen. Blik verruimende film. Enorm moedig hoe de gastspreker zijn verhaal deed.” 

“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 

mensen wat ze nodig hebben en ze in actieve rol wil zien. Mensen verder op weg helpen met hun 

talenten is iets waar ik heel graag achter sta.”  

Studenten psychologie UGent na gastcollege 

JONGEREN 



SAMENLEVING 

TOUCHÉ WERD VEREERD MET DE 

AWARD FOR EXCELLENCE IN 

SOLUTION FOCUSED PRACTIVE VAN DE 

EUROPEAN BRIEF THERAPY 

ASSOCIATION 

TOUCHÉ WAS ÉÉN VAN DE SPREKERS 

OP DE PREMIÈRE VAN ‘HUIZEN ON 

TOUR’, EEN INFOTAINMENT 

PROGRAMMA OVER DETENTIEHUIZEN 

WE VIERDEN FEEST  

IN DE VOORUIT 

WE VERZORGDEN EEN WORKSHOP  

OP DE STUDIEDAG I.V.M.  

PARTNERGEWELD VAN DE THOMAS 

MORE HOGESCHOOL: EEN 

OPLOSSINGSGERICHTE AANPAK 

DRIES HEYNEMAN SPEELDE ZIJN 

THEATERSHOW ‘JENNY’ VOOR TOUCHÉ  

 

RUN FOR TOUCHÉ OP LINKEROEVERT 

IN ANTWERPEN 

 



SAMENLEVING 

TOUCHÉ DEED VOOR HET 

JONGERENPROJECT EEN MEER DAN 

GESLAAGDE CROWDFUNDING 

CAMPAGNE MET GINGO, ASHOKA, 

DANIËL TERMONT, ISMAÏL ABDUL, POL 

GOOSSENS EN JURGEN DELNAET 

KATRIEN OP RADIO 2 NAAR 

AANLEIDING VAN HET TUMULTUEUZE 

VOORJAAR IN DE GEVANGENISSEN 

GRIET OP DE BEECK KIEST EEN 

FRAGMENT UIT BINNENINZICHT, DE 

DOCUMENTAIRE VAN DE 

PROJECTGROEP VAN TOUCHÉ IN DE 

GEVANGENIS VAN OUDENAARDE VOOR 

ZOMERGASTEN 

OP DE INTERNATIONALE DAG VAN HET 

GEWELDLOZE VERZET VERSCHIJNT 

EEN ARTIKEL OVER TOUCHÉ IN KERK & 

LEVEN 

ERWIN IN DE STANDAARD OVER 

‘SCHULD & STRAF’ 

 

MUSIC FOR LIFE: 

DE VRIENDENKRING ZULTE SPEELDE 

KERSTTONEEL VOOR TOUCHÉ EN 

SOFIE DEMEYER & LIESBET 

INDEHERBERGHE KOZEN TOUCHÉ ALS 

GOED DOEL VOOR HET VOORUITZICHT 

 

https://www.vpro.nl/speel~WO_VPRO_4871249~binneninzicht-zomergasten-griet-op-de-beeck~.html
http://vzwtouche.be/pdf/1639_gent_3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=viK8W9UE9nw
https://www.gingo.community/nl/vzw-touche-van-vuistkracht-naar-veerkracht


DANK JE WEL 

Voor de erkenning, de 

ondersteuning, het 

netwerk en de inspiratie! 

Om een oplossingsgerichte 

paradigmashift te realiseren 

binnen detentie! 

Voor het boeiende consultancy-

traject dat resulteerde in een 

heuse ‘roadmap’ voor de 

komende jaren! 

Ons ongelooflijke Touché-team 

en bestuur,  

om alles wat hier beschreven 

staat te realiseren! 
Anton, Hannelore en Hannes,  

voor de oplossingsgerichte inspiratie, 

vragen en verhalen! 

Alle ondersteuners in woord, daad en centen, 

 om het Touché-verhaal al voor het 10de jaar op rij mee mogelijk te maken! 

& 

voor de geslaagde crowdfundingcampagne, waardoor ook voor 

jongeren begeleiding rond agressie mogelijk wordt!  

om plaats te maken voor een 

Touchétalk op het Europese 

congres, 

en voor de prijs die we mochten 

ontvangen!  

Alle (ex-) 

gedetineerden 

die mee het 

aanbod voor 

jongeren 

uitwerkten, 

stoffeerden, 

stimuleerden, 

invulden!  

voor de omkadering van 

onze organisatie-

ontwikkeling 



2017 

In het jaar waarin Touché 10 jaar wordt, gaan we samen met 

De Huizen voor de realisatie van de eerste pilootprojecten 

met detentiehuizen in België, publiceren we ons boek 

‘Positief Agressief’, kijken we uit naar de resultaten van de 

lopende impactmetingen, gaan we voor een spetterend 

proefjaar voor ons jongerenproject ‘B(l)ink, proberen we een 

aantal nieuwe dingen uit in bedrijven en organisaties, 

verkennen we de mogelijkheden van een Touché-werking 

buiten Oost-Vlaanderen, werken we naarstig aan een heuse 

agressie-app. 


