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Touché gaat resoluut voor een constructieve benadering van spanning. We maken er
positieve kracht van. We bieden oplossingsgerichte programma’s, training, coaching,
campagnes, events en preventieve workshops voor iedereen die met spanning te
maken krijgt.
Alle trajecten zijn erop gericht om mensen te leren hun eigen spanning te (h)erkennen,
controleren, hanteren en uiteindelijk ook de kracht ervan constructief in te zetten.
We bieden een oplossingsgerichte plek aan mensen waar naar hen geluisterd wordt,
waar spanning 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 mensen 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.
In de voorbije 10 jaar ontwikkelde Touché activiteiten voor verschillende doelgroepen:
individuele en groepsbegeleiding, met speciale aandacht voor (ex-)gedetineerden en
jongeren; vorming voor organisaties; campagnes en events voor de brede samenleving.

GEVANGENIS
OUDENAARDE
Touché kijkt terug op een fijn, creatief, bruisend, nuttig en leerrijk jaar in Oudenaarde.
We hebben op verschillende manieren mensen ontmoet die (meer) meester zijn
geworden in het omgaan met agressie, en we maakten een paar keer een brug tussen
binnen en buiten.
Het voorbije jaar waren we tweewekelijks present en gingen we
aan de slag met 39 mensen die hun eigen agressie willen leren
erkennen, herkennen, kanaliseren, controleren en uiteindelijk ook
in zetten voor iets positiefs. 7 Touché-begeleiders deden hiervoor
305 gesprekken en 7 groepssessies.
8 gedetineerden gaven een gastcollege voor 50 studenten
orthopedagogie van Hogeschool Gent met als thema ‘Hoe kan je
het leven van een jongere positief beïnvloeden?’, met
persoonlijke
getuigenissen,
ervaringsoefeningen,
casus
besprekingen, groepsgesprekken en een stellingenspel.
Ook Michaël Roskam kwam langs en ging in gesprek met 8
mannen, en vroeg hen de kleren van het lijf om alles nog beter te
begrijpen. Het resultaat was te zien in Het Nieuwsblad, in De
Standaard, op het VTM-Nieuws en in De Afspraak. Daarnaast
vond ook een première van Le Fidèle plaats in de gevangenis.
We trokken met 29 leden van het Belgische Ashoka-netwerk
naar de gevangenis om daar in gesprek te gaan met 8 (ex-)
gedetineerden en gevangenispersoneel. Deze ontmoeting liet
heel veel indruk na bij iedereen. Het deed mensen twijfelen,
nadenken en ondernemen!
Het afgelopen jaar vertelt ons dat respectvolle ontmoetingen tussen mensen de basis is
voor meer begrijpen, minder weten en meer zoeken, meer zelfvertrouwen, meer
groeikracht, een grotere draagkracht en zelfacceptatie. Met veel goesting broeden we
hierop verder met een nieuwe projectgroep. We zien ongekende inspanningen van de
gedetineerden om de wereld positief agressiever te maken en zijn hoopvol in welk
schoon vuurwerk dit de samenleving kan opleveren!

GEVANGENIS
DENDERMONDE
Complex complex. Penintentiair complex. Tweewekelijks op maandag. SintJacobsstraat 26. Aanbellen, identificeren, begroeten en oproepen. Dikke muren met
kleine deuren erin, vol mannen met dik vel en melige mijmeringen. Mannen die vast
zitten en willen bewegen in een systeem dat stilstand genereert. Kracht in spanning. In
de lijn van een gewenst perspectief op zichzelf en de ander. Nuchter en beneveld,
getergd door onzekerheid en dromend van verlossing, nemen zij ons mee in hun
maalstroom van gevoel en ideeën. Machinist willen ze worden, van hun leven. De
slagboom blijft beneden. Voorlopig. Beelden van een gewenste treinrit krijgen vorm.
Soms. Stilaan. De kracht van een ongewenst verleden blijft loeren. Omkijken op zoek
naar de parels in het puin. Zichzelf en de zin herontdekken. Een klein beetje samen met
ons.
3 begeleiders gingen 33
keer langs in de
gevangenis van
Dendermonde voor 123
gesprekken met 20
gedetineerden.

“Ik vond ons gesprek nuttig omdat ik besef wanneer ik een ‘verhaal’ vertel, dat ik
inderdaad slecht bezig kon zijn. Wat ik vandaag echt heb onthouden is: het maakt me
echt niet uit wat mensen van me kunnen denken tijdens een conflict. Ik ben daar niets
mee om boos te worden door negatieve gedachten van mensen.”
“Praten over wat je bezighoudt lucht altijd op, dan kom je tot rust.”
“Dat er eens op een neutrale manier naar mij wordt geluisterd en om niet als crimineel
aanzien te worden; ik vond het een zeer vruchtbaar en interessant gesprek zonder
vooroordelen.”

GEVANGENIS
GENT
In de gevangenis van Gent hadden we eveneens de kans om een aantal gedetineerden
verder op te volgen. Hierbij werden we steeds optimaal verwelkomd door de organisatie,
die in ons een welkome partner lijkt te zien, waarmee we steeds in een optimale
verstandhouding proberen te werken aan creatieve invullingen van agressie. We gaan
de contacten met de werknemers van justitie nooit uit de weg. Integendeel, we zoeken
het contact eerder op, dit om elke kans te baat te nemen om over agressie te spreken
als een thema dat de erkenning dient te krijgen die het verdient.

5 begeleiders hadden 28
gesprekken met 10
gedetineerden.

Vanmorgen ging stapte ik met gezwinde, doch fel onderkoelde tred de gevangenis van
Gent binnen. Een vriendelijke jongedame stond me te woord, liet me binnen, en deed
alsof alles wat ik meehad niet illegaal kon zijn. Voor ik besefte dat ik binnen was was ik
al binnen. Vervolgens begaf ik me naar de advocatenruimtes. Telkens weer denkt
iedereen dat ik een advocaat ben, alhoewel ik mezelf niet als geel zie, helemaal niet vol
eierdooiers zit, noch dronken word van mezelf; alhoewel ik aan dat laatste nog durf te
twijfelen.
Ik zat naast een jonge advocate, die net aan het afronden was met een cliënt. Ze liet
hem gewoon gaan, zonder de chef te waarschuwen, wat haar op een reprimande kwam
te staan. De cliënt zelf was richting cellulair gewandeld, waar hij wou wachten aan de
tussendeur. Hij werd nageroepen door de gangchef "ela ela meneer, waar gaan we
naartoe?". "Awel chef, ik was klaar en ik dacht..." "Gij moet hier niet denken manneke".
Tot hier de eerste oplossingsgerichte interventie van de chef. Hij hielp de man om te
aanvaarden, te relativeren... omgekeerde smilie...
Een 2de chef begeleidde me van de advocatenruimte naar "den info", een aparte ruimte
in het cellulair, om "gevaarlijke" cliënten te zien. De man die sprekend lijkt op Koen De
Graeve opperde een diep medeleven met de cliënt die met ons meewandelde, en hij
uitte tegen de gedetineerde dat hij "zich nooit had kunnen inbeelden dat de gevangenis
zo erg zou zijn als hij nu meemaakt, met zo weinig menselijkheid". Ik vond dit van een
diepe eerlijkheid en grote durf om zo te durven spreken in bijzijn van ons allen.

GEVANGENIS
BRUGGE
Ook op AIBV in Brugge zijn we ondertussen goed gekend als regelmatige bezoekers
van de bewoners aldaar. Het zorgteam contacteert ons hierbij regelmatig om te spreken
over het thema agressie en hoe strafuitvoering hiermee aan de slag zou kunnen gaan
als een communicatief signaal eerder dan een grond tot verstrenging.

1 begeleider had 14 gesprekken
met 2 mensen in de afdeling
individuele bijzondere veiligheid
(AIBV) in de gevangenis van
Brugge.

"Ik ben hier nu 2,5 jaar en als ik sommige mensen zie van wie ik toen dacht dat er echt
niets mee aan te vangen was, als ik die nu zie: die begint te kanaliseren en je kunt er al
iets tegen zeggen zonder dat hij ontploft."

GEVANGENIS
RUISELEDE
2 begeleiders verzorgden
8 groepssessies voor
18 gedetineerden in het
kader van het B.Leave
project in de gevangenis
van Ruiselede.

JONGEREN
Agressie is een groot 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 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.
Touché startte hiertoe een oplossingsgericht, flexibel en laagdrempelig
begeleidingsaanbod (individuele gesprekken en groepsvormingen) rond agressie voor
jongeren op, vertrekkende vanuit een kerngroep met partners uit de jeugdhulp én een
groep gedetineerden die iets positiefs wilden doen met hun ervaring om jongeren te
helpen constructieve keuzes te maken. Het aanbod voor jongeren wordt sindsdien
telkens uitgewerkt en uitgevoerd door een team van Touché-begeleiders én
ervaringsdeskundigen.
We identificeerden drie groepen jongeren: ‘Jong & geïnteresseerd’, ‘Jong & zoekend’
en ‘Jong & geweldig’. Voor elk van deze groepen zoeken we uit wat hun vragen, noden,
wensen en dromen zijn en hoe we het best met hen kunnen samenwerken.

JONGEREN
VORMING BINNENINZICHT
De vorming die bestaat uit de documentaire Binneninzicht, een
aantal oefeningen rond agressie en een gesprek met een exgedetineerde, ging op 8 plaatsen door, voor in totaal 375 jongeren.
“Dit is zeer zinvol, één van de beste dingen die we in huis hebben voor onze leerlingen.
Ze maken kennis met de mogelijke gevolgen van het niet kunnen omgaan met
frustraties; de vorming maakt mensen van misdadigers; door de samenwerking tussen
begeleider en ervaringsdeskundige komt er een mooi genuanceerd verhaal; en de
leerlingen zijn erg geïnteresseerd en geboeid.”

B(L)INK, INDIVIDUELE BEGELEIDING VOOR JONGEREN
2017 was het pilootjaar voor B(l)ink. 19 jongeren deden met veel
goesting en overtuiging de bink in hen meer blinken. Zij waren
gemiddeld 15,7 jaar oud. Niet alleen jongeren zelf en organisaties
die met jongeren werken (CLB, MPI, gemeenschapsinstelling De
Zande, pleegzorg, OCMW, CGGZ, aPart, …), maar ook ouders
vonden steeds meer hun weg naar Touché - want ook zij willen
positiever agressief zijn.

SAMENWERKING MET HOGENT & UGENT: ONDERZOEK & LESSEN
We deden met HoGent een actiegericht impactonderzoek. Hieruit
kwamen werkzame factoren, ‘producten’ die verder ingezet kunnen
worden in begeleidingen én een blauwdruk voor gelijkaardig
toekomstig onderzoek.
We mochten met 450 studenten orthopedagogie aan de slag. 400
namen deel aan een workshop i.v.m. het perspectief van cliënten. 50
studenten werden ontvangen in de gevangenis van Oudenaarde, om
daar les te krijgen van gedetineerden. 200 studenten psychologie
namen deel aan een gastcollege over onze oplossingsgerichte
aanpak.
“Dit bezoek was zeer verrijkend en inspirerend, de meest leerrijke ervaring in heel de
opleiding 'orthopedagogie'. Het is motiverend om een nog betere begeleider te worden.
Dit heeft mijn ogen geopend op een positieve manier. Bedankt voor deze ervaring.”

INDIVIDUELE
BEGELEIDINGEN
Wekelijks vinden bij Touché in Gent 20 à 30 gesprekken plaats. Gesprekken met
mensen die zich inzetten om vat te krijgen op hun agressieve energie. Mensen wiens
wens het is om vooruit te gaan in het leven en dingen op te bouwen in plaats van af te
breken. We gaan telkens op zoek naar het unieke oplossingpallet voor elke persoon.

In 2017 meldden 129 mensen zich aan voor een individuele begeleiding. 53% daarvan
was gedetineerd, 30% meldde zich los van justitie aan, 14% had een detentie achter de
rug en 3% was geïnterneerd. 39% meldde zichzelf aan of werd aangemeld door een
familielid of partner, 39% werd aangemeld door iemand uit de justitie-sector (justitiehuis,
PSD, advocaat, justitiehuis) en 22% door een hulpverlener. De overgrote meerderheid
(105) kwam uit Oost-Vlaanderen.
110 mensen werden in de loop van 2017 begeleid. Er werden 95 nieuwe begeleidingen
opgestart, en 63 begeleidingen werden afgerond. Met al die mensen gingen in totaal
1.023 gesprekken door met 1 van de 9 individuele begeleiders, waarvan 89 samen met
iemand uit de nabije context van de cliënt.

“Touché is echt een gevestigde waarde, en als iemand door Touché begeleid wordt, is
er ook meer vertrouwen bij de gerechtelijke instanties om iemand een kans te geven.”
"Dankzij Touché sta ik waar ik nu sta, ik ben hen zo dankbaar voor alle kansen die ze
me geven, ik weet nu dat ik zeker iets wil teruggeven of terugdoen voor de
maatschappij.”

VORMINGEN AAN ANDERE
ORGANISATIES
De Touché-begeleiders en -ervaringsdeskundigen gaven vorming aan 67 vrijwilligers
van Tele-Onthaal, 22 leidinggevenden van de gemeenschapsinstelling De Zande in
Ruiselede, 40 beleidsmedewerkers van Jongerenwelzijn, 8 hulpverleners
slachtofferhulp van het CAW Oost-Vlaanderen, een verslavingsarts, 39 begeleiders van
De Loods, 24 begeleiders van Tordale, 10 psychiaters, 60 deelnemers aan een Icoba’Agressie? Speel erop in!’-workshop, 9 bedienden en arbeiders van Cegelec, 18 CLBmedewerkers, 20 medewerkers van het Radar-crisisteam, 12 deelnemers aan een
huiskamergesprek van Straatwoordenaar en 30 begeleiders van kringwinkel Ateljee.

"De vorming was schitterend. Mijn bedoelingen kwamen uit. Het zorgde voor de
verdieping die ik wou. Het gaf ook de mogelijkheid om het verschil in methodische
benadering te hanteren, wat welkom is. Het klikte ook met de collega's en de
begeleider. Voor herhaling vatbaar!”
"Ik had dit nodig. Ik heb jullie al gecomplimenteerd met de wijze van presenteren van
het onderwerp, en met de interactie. Dit was nu eens een themadag, die helemaal was
toegesneden op onze praktijk. Dat is bepaald niet altijd het geval, want niet zelden
vertrek ik na zo’n dag met aangevulde kennis, waarmee ik in de praktijk weinig kan
doen. Omdat menig spreker wel veel weet over zijn/haar onderwerp, maar zich niet
verplaatst in de positie van de deelnemer. Hij/zij geeft geen handvatten. Alle lof vooral
voor de interactie.”
"Ik voel kracht na deze sessie om wanhopige gesprekken aan te pakken en ze in een
andere richting te sturen. Ik heb geluisterd, dingen geleerd, jullie manier van benaderen,
duidelijkheid heeft me geboeid.”
“Doordat ik zie dat die gangster ook kwetsbaar is ben ik minder bang.”

SAMENWERKING MET DE
HUIZEN
Touché en De Huizen werkten ook in 2017 verder aan een gezamenlijk project, met als
doel:
EEN HERSTELGERICHTE SAMENLEVING
VIA EEN TOEKOMST- EN RE-INTEGRATIEGERICHTE STRAFUITVOERING,
EN EEN OPLOSSINGSGERICHTE AANPAK VAN INTERPERSOONLIJKE
CONFLICTEN
De Huizen levert hierbij vormelijke (ruimtelijke en organisatorische) voorstellen i.v.m.
detentie; Touché levert inhoudelijke voorstellen i.v.m. wat te doen met mensen en hoe
om te gaan met moeilijkheden.
De werkingen van beide organisaties versterken elkaar in het realiseren van hun beider
missie, én in het realiseren van hun gezamenlijke doelen, samen te vatten als ‘het
nastreven van een oplossingsgerichte strafuitvoering’. In 2017 kreeg deze
samenwerking ook vorm in de concrete dagelijkse werking. De organisaties huizen op
hetzelfde adres en maken gebruik van dezelfde kantoren. Twee mensen zijn lid van de
raad van bestuur van beide organisaties en één iemand werkt deeltijds voor beide
organisaties. Op die manier wordt er een brug gecreëerd tussen de leden van de twee
organisaties. Die brug blijft echter niet beperkt tot deze mensen. Zo kan De Huizen
beroep doen op de expertise van de ervaringsdeskundigen van Touché, en kan Touché
gebruik maken van de studies die door de academische partners van De Huizen
uitgevoerd worden. Beide organisaties maken ook deel uit van een gezamenlijk
partnernetwerk, dat bestaat uit organisaties met een gelijkaardige sociale missie,
academische partners, beleidsmakers (politici waaronder de ministers van Justitie en
Welzijn, kabinetten en administraties), sociale ondernemers en ondersteunende
partners.

ACTIES
Boek & event

"Jullie boodschap van 'woede voor iets, niet tegen iets', heeft iets gedaan met mij. Klinkt
wellicht klef, maar ik wil het toch laten weten... Er waren nl. zaken op het werk die me
niet zinden en waardoor ik dreigde ongelukkig te worden in mijn job. Ik was alweer een
tijdje aan het uitkijken naar iets anders en liep vrij ellendig rond. En toen ik jullie bezig
hoorde, besefte ik plots... ofwel moet ik van job veranderen, ofwel moet ik de job
veranderen! En ja, ik werd plots boos ipv onverschillig of neerslachtig, en ik besloot te
vechten ipv te gaan lopen. Ik heb de dag erna op het werk dingen op tafel gelegd en...
daar was oor naar. Geen idee of op termijn alles zal zijn zoals ik het wil, ik weet niet of
er effectief veel zal veranderen, maar ik wil het proberen en ik voel me vandaag weer
een pak energieker, ik zie het weer heel wat beter zitten in mijn job en vooral... de
strijdlustige x is terug. En wat voelt dat fijn!”

Interview

We hadden de eer om Anthony en Tom
van Zwijgen Is Geen Optie over de vloer te
krijgen. Ze waren benieuwd naar hoe dat dan
juist zit, agressie benutten, en niet alleen hoe,
maar ook waarom we al 10 jaar doen wat we
doen bij Touché.

ACTIES
Social Impact Report
McKinsey, Ashoka en Touché
gingen op zoek naar de sociale
impact van de werking van
Touché.
Dat leverde het volgende
hallucinante cijfer op:
€ 1 investeren in Touché
=
€ 72 return voor de
samenleving

Music for life

&

presenteren:

de ‘stand your ground’ cup!
Koop nu jouw cup en steun de werking van
Touché! Voor € 15 haal je er één in huis of
doe je iemand een warm cadeau!
Touché zet zich in voor een krachtige benadering van
agressie. Je agressie leren controleren en kanaliseren
zodat je ze ook positief kunt inzetten, daar staat Touché
voor! Jongeren, scholen, gedetineerden, je buurvrouw, je
nonkel of jij zelf, iedereen die zijn agressie anders wil
leren inzetten, kan bij hen terecht!

Zie je het grootser, en voorzie je graag je ganse
team, familie of bedrijf van cups? Laat het ons
weten, dan maken we een pakket voor jou!

De warmste week van Stubru inspireerde tot pannekoekengebak en -verkoop, geloop,
Berlijnse bollen verkoop, soepdagen, rosse potten, boekenverkopen en de creatie van
de prachtige Helen b ‘Stand your ground’ coffee cups! Dank je wel Louise, Brecht,
Bram, BEP, Helen b, Koffeine, Franz Gustav, Toulouse, Bodega, Woest, Den hoek af,
Huize Collette, Walrus, Piets Moodshop, Gust, De Loge, Het Broodhuisje en Pieter!

ACTIES
Interview
Marjan mocht in Interne Keuken op Radio 1 vertellen over onze kijk op agressie, onder
het motto: "Lang leve agressie! We hebben agressie nodig. Daar kunnen we maar beter
mee leren leven. De vraag is alleen: hoe?”

Podcast

Veerle had een gesprek met Rinke Vanhoeck, maker van ‘Buiten de krijtlijnen’. Dat
resulteerde in een podcast rond de vraag hoe de visie en aanpak van Touché van
betekenis kan zijn in het onderwijs.

ACTIES
Artikel

Huizen On Tour
We waren één van de mede-organisatoren en sprekers op de tweede editie van Huizen
On Tour, een infotainment programma met muziek (jail songs) in combinatie met de
presentatie van een nieuw detentieconcept en een debat met het publiek.

2018

Touché viert volgend jaar haar 11de verjaardag, en daar hebben we mooie plannen
voor! We gaan voor het tweede jaar op rij aan de slag met jongeren, zetten onze
vormingsronde met (ex-)gedetineerden en voor organisaties verder, organiseren nietalledaagse ontmoetingen, en gaan bovenal verder aan de slag met al wie zijn of haar
agressie graag beter leert (h)erkennen, controleren, kanaliseren en de kracht erin
constructief inzetten!
We kiezen ervoor om lokaal en kleinschalig te blijven investeren in menselijke relaties,
als de basis van kwalitatief begeleidingswerk, en tegelijk onze inspiratiefocus in 2
richtingen zo breed mogelijk open te zetten. We vullen ons hulpverleningsaanbod aan
met andere activiteiten (bv. een boksproject) en ondersteunende producten (bv. een
app) en gaan als organisatie verder op het sociaal ondernemerspad (bv. met een
webshop).

