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VISIE
Agressieproblemen zijn op te
lossen. Als we de kracht ervan
inzetten voor positieve doelen,
kan ze ons zelfs van dienst zijn.
MISSIE
Bemeester je agressie
Mensen leren hun eigen agressie
en angst te (h)erkennen,
controleren, hanteren en
uiteindelijk ook de kracht ervan
constructief in te zetten

Mensen op een menselijke manier behandelen kan een veilige
samenleving 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 samenleving, met meer
welzijn.

TOUCHÉ HELPT MENSEN OMGAAN MET AGRESSIE.
1
OPLOSSINGSGERICHE
THERAPEUTISCHE
PROGRAMMA’S

2
SENSIBILISERING,
PREVENTIE
EN HERSTEL

Touché biedt individuele en
groepsbegeleidingen
voor
wie in moeilijkheden komt
door agressie, zowel binnen
als buiten de gevangenismuren.
Alle therapeutische 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.

Om te werken aan reintegratie, zijn er minimaal
twee partijen nodig.
Activiteiten die de maatschappelijke attitude beinvloeden, vormen dan ook
een belangrijke pijler van
onze organisatie: artistieke
en sportieve evenementen,
media-acties,
supervisie
voor professionals in de
sociale sector, vormingen
voor jongeren met ex-gedetineerden.

3
HERVORMING
VAN DETENTIE,
GERICHT OP
RE-INTEGRATIE

We moeten anders omgaan
met straffen en streven naar
een detentie die gericht is op
re-integratie.
Dat
kan
kleinschalig, nabij en gedifferentieerd. Detentiehuizen
mét begeleiding, op maat,
oplossings- en toekomstgericht.

OPLOSSINGSGERICHE THERAPEUTISCHE PROGRAMMA’S

861
individuele gesprekken met 193 mensen,
waarvan 144 gesprekken in de gevangenis
(Brugge, Beveren, Gent, Oudenaarde)

37
groepssessies

76
contextgesprekken

101
nieuwe aanmeldingen,
waarvan 75 gedetineerden, 13 ex-gedetineerden en 13 buiten justitie

“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!”

SENSIBILISERING, PREVENTIE EN HERSTEL
201 jongeren namen deel aan een vorming ‘Binneninzicht’ of een nabespreking
bij het toneelstuk ‘Play
Again’ - 20 (ex-)gedetineerden werkten mee als TouchéPartnergeweld is meer dan goed
Partnergeweld is meer dan goed
versus kwaad
versus kwaad
expert voor jongeren – lezers van verschillende kranten vonden onze artikels en
opiniestukken in hun krant - 966 mensen sloegen op onze boksbal
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Bij fysiek partnergeweld maken we snel een te rigide opdeling tussen
slachtoffers en daders, schrijven Guy Van der Vur st en M ar jan
Gr yson. Maar zo’n simplistische kijk op het fenomeen brengt een
oplossing meestal geen stap dichter.
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Vorming, training, supervisie

Joris Snaet

"Wij kijken terug op een zeer boeiende en leerrijke vorming. De leerlingen
gaven aan dat het één 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.”

HERVORMING VAN DETENTIE, GERICHT OP RE-INTEGRATIE

REALISATIES 2015

HIGHLIGHTS
Premiere toneelstuk Play Again in de gevangenis van Oudenaarde
"De plaats bleek niet zo maar een setting te zijn,
begreep ik al gauw, maar de plek was ook echt van
belang: ik denk niet dat ik me ooit eerder heb
gerealiseerd wat het betekent om zo lang voor een
gesloten poort te moeten wachten in de kou, en dan
telkens weer te moeten wachten voor andere hekkens,
en ondertussen mijn gsm, geld, identiteitskaart ezm te
moeten afgeven. Ik verloor mijn vrijheid en mijn
identiteit. Gelukkig maar voor eventjes.”
We wonnen de juryprijs van de ING Solidarity
Award voor onze werking naar jongeren en
ervaringsdeskundigen.
We hadden het geluk te mogen
verhuizen naar een fantastische
nieuwe plek, in de Kortrijksesteenweg
391 in Gent!
Onze Sla geweld de wereld uit
actie werd een groot succes!

We hadden de eer te mogen
deelnemen aan de Ashoka Talks
in de Bozar in Brussel.

DE ORGANISATIE

Het team van Touché bestond in
2015 uit een krachtige groep van 3
dagelijks bestuurders, 12
begeleiders, en 14 leden van de
algemene vergadering en raad
van bestuur.

Met dank aan de KBS konden we
in 2015 onze strategie om een
gezonde, duurzame en
onafhankelijke organisatie te zijn
en om onze groei te stroomlijnen
verder verfijnen. We deden dat
door een storyboard uit te tekenen,
doelwitten te formuleren en een
schaaloefening te doen op 6
organisatiedomeinen.
Via Ashoka maakten we in 2015
voor de eerste keer gebruik van
de Social Reporting Standard.
Dit betekende een grondige
impact-oefening voor onze
organisatie. Het resultaat vindt u
via de link hiernaast en
samengevat op de volgende
pagina’s terug.

IMPACT
DOELGROEP

GELEVERD WERK

AGRESSIE
mensen die in
moeilijkheden
(dreigen te)
komen door
agressie, met
speciale
aandacht voor
(ex-)
gedetineerden

individuele
begeleiding,
koppeltherapie en
groepstraining,
zowel binnen als
buiten de gevangenis
+ herstelgericht
programma

ANGST
burgers,
werkgevers,
jongeren

DETENTIE
beleidsmakers
in het
strafuitvoerings
systeem

activiteiten die een
impact hebben op de
maatschappelijke
houding t.o.v.
agressie,
gedetineerden en
integratie:
campagnes,
evenementen en
educatieve
programma’s

lobbywerk, d.m.v.
een denktank met
deskundigen in
verschillende
domeinen inzake
detentiehuizen, het
uitwerken van een
communicatiestrategie en het
opmaken van
concrete business
cases voor
pilootprojecten

RESULTATEN
mensen met meer (zelf)respect, betere
emotionele en sociale
vaardigheden, die meer
keuzevrijheid ervaren in
hun (re-)acties, en die meer
positieve en duurzame
relaties aangaan

een verandering in de
maatschappelijke attitude
t.o.v. agressie, detentie,
gedetineerden en mensen
die fouten maken (meer
open, constructief en
oplossingsgericht)

een aangepast beleid: naar
een oplossingsgericht,
humaan, efficiënt,
duurzaam, herstelgericht,
vergevingsgezind
strafsysteem dat
oplossingen biedt voor
problemen die tot
criminaliteit leiden

pilootprojecten voor 100
gedetineerden in
kleinschalige, geïntegreerde
en gedifferentieerde
detentiehuizen

een veiliger,
leefbare en
meer
getalenteerde
samenleving
dankzij meer
succesvolle
re-integratie
van mensen
met agressiegerelateerde
problemen, in
het bijzonder
(ex-)
gedetineerden

INDIVIDUELE EN RELATIONELE IMPACT
meer positieve emoties, conflict oplossende vaardigheden, (zelf-)respect, positieve
energie en kracht, optimisme
beter om kunnen met eigen agressie, minder schadelijke conflicten en meer positieve
doelen kunnen bereiken (zoals een diploma behalen, een job doen die ze graag doen).
succesvolle re-integratie en minder recidive
meer duurzame relaties, meer veiligheid en respect in relaties, constructieve en
ondersteunende ecosystemen (bv. familieleden en werkgevers van cliënten zeggen dat ze
minder agressief gedrag opmerken en dat het gemakkelijker is om over problemen te praten
en ze op te lossen.) “Ik sprak vroeger nooit over emoties en zo met mijn kinderen. Ik dacht dat
dat zwak was. Maar ik merk nu dat ze dat nodig hebben en dat het beter met hen gaat sinds ik
dat toch meer doe.”

SOCIALE IMPACT
Meer gedetineerden krijgen sneller re-integratiekansen, zowel tijdens detentie (bv. toegang
tot opleiding, recht op werk, minder tuchtmaatregelen) als erna (snellere toekenning van
strafuitvoeringsmodaliteiten in voorbereiding van de vrijlating). Bv. de meeste cliënten slagen
erin om een opleidingstraject te bezegelen met een diploma.
minder recidive: eerste ruwe schattingen tonen dat 83% van onze cliënten niet
opnieuw veroordeeld of opgesloten wordt voor geweldsdelicten en dat slechts
35% opnieuw opgesloten wordt omwille van andere redenen (bv. schending
van de voorwaarden).
minder agressie-incidenten en als er toch zijn, dan zijn ze minder ernstig
en worden ze sneller opgelost en hersteld
een oplossingsgerichte invloed op het beleid, het brede publiek en andere organisaties

PARTNERS IN CRIME

ECONOMISCH MODEL
Inkomsten 2015
186.444,22 €
6%

3%

24%

andere

2%
39%
26%

Uitgaven 2015
161.541,18 €

acties en initiatieven

giften
eigen opbrengsten
subsidies

overdracht 2014
-3%
-38%

-59%

eenmalige kosten
variabele kosten

vaste kosten

Met dank aan
Steve Reynders, Frank Toussaint@KBS, Erwin Mortier, Ministerie van Unieke
Zaken en Lieven Nollet voor de afbeeldingen en foto’s

