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De voorjaarskeuzes, die een revolutie in ons aanbod inluidden, werden in
2021 al geïntegreerd en waargemaakt, onder andere door de wachtlijsten
af te schaffen, ervaringsdeskundigheid promotie te geven en zowel onze
menukaart als het Touché-team en de deelnemers aan Touché-activiteiten
veel kleurrijker te maken. De najaarskeuzes die op scherp gesteld en in
gang gestoken werden door Cool Abdoul, gaan vooral over hoe we als
positieve colèrigaards wel én niet met elkaar willen omgaan en
samenwerken. Deze keuzes zinderen over de jaarwende heen, en zullen
mooi zichtbaar worden in 2022, het jaar waarin Touché de officiële
puberleeftijd van 15 jaar zal bereiken.

Ook Corona drukte haar stempel nog wat verder, wat voor ons resulteerde
in meer diverse, flexibele, hybride off- en online en individuele of kleine
groepsactiviteiten in combinatie met indirectere manieren om veel mensen
te bereiken, waaronder digitale platformen. Andere mensen namen
hierdoor deel aan onze activiteiten (gedetineerden gaven mee online
vorming aan studenten, mensen van ver buiten Gent boksten of verstilden
online mee). Mensen werden hierdoor ook nog sterker regisseur van hun
eigen traject, doordat ze meer en vrijer konden kiezen wanneer en hoe ze
met welke Touché-kompaan iets deden dan alleen maar op afspraak op
gesprek te kunnen komen. Corona betekende bij Touché dus een boost
voor de keuzevrijheid, wat toevallig ook ons strafste paardenmiddel is
tegen destructief geweld en andere kwalijke gewoontes.

20 Touché-kompanen gingen op 2.247 momenten aan de slag met 2.475
mensen. Zo werd het leger happy warriors, die elk op hun manier en in hun
context de wereld positief agressief kleuren, ook dit jaar weer wat groter.

2021 was een speciaal 
Touché-jaar, dat bol stond 
van de hernieuwde geloften, 
nieuwe liefdes en radikale 
keuzes.



In het voorjaar van 2021 transformeerden we van een professionele
hulpverleningsorganisatie met ‘begeleiders’ en ‘cliënten’ in een plek waar
mensen ondersteund worden om op de best mogelijke manier anderen
vooruit te kunnen helpen. We schaften onze wachtlijsten af, stelden
ervaringsdeskundigheid niet alleen gelijkwaardig maar boven professionele
deskundigheid (zowel in ons aanbod als in de manier waarop we
beleidskeuzes maken) en breidden onze menukaart qua aanbod uit, door
zowel nieuwe activiteiten op te starten als de bestaande te diversifiëren
(live & online, individueel & in groep, bij Touché & op verplaatsing,
…). Onze activiteiten krijgen sindsdien vorm volgens de volgende keuzes:

Voorjaarsrevolutie



In oktober ging de Belgische langspeelfilm Cool Abdoul, over de Gentse
bokslegende en Touché-collega Ismail ‘Cool’ Abdoul in première op het
filmfestival Gent. Naast een aantal vertoningen op het filmfestival, in het
Gentse justitiepaleis en in sportschool 9duust in Gent, organiseerden we
ook een vertoning in de gevangenis van Oudenaarde, voor gedetineerden,
gevangenispersoneel en een aantal externen.

Het publiek genoot van de film, de achterliggende hoopvolle boodschap,
het uitwisselen van positieve keuzes en mooie kwade momenten, het
verhaal van Ismail én dat van een aantal andere aanwezigen. Deze
filmperiode zette ook bij ons ook het één en ander in beweging. Het
uitgebreide relaas is hier te lezen, en kan kort samengevat worden als :

Vanaf nu kiezen we radicaal met onze gut feeling, 
op een ongeremd positief agressieve manier, 

om elk moment opnieuw te zoeken naar goede keuzes 
en om warme nesten met en rond mensen te bouwen. 

Of we mensen blij zien worden is vanaf nu het enige criterium 
om te checken of we goed bezig zijn.

Najaarslente

https://vzwtouche.be/pdf/keuzes_na_Cool_Abdoul.pdf


Touché kleurt de wereld positief agressief. Iedereen met een vraag rond
zijn/haar agressie is welkom. Met oplossingsgerichte begeleiding,
vormingen, workshops, bokssessies, creatieve projecten,
verstillingsactiviteiten en campagnes gaat Touché aan de slag met mensen
om samen hun boosheid om te zetten in positieve kracht.

We benutten de brandstof van boosheid om dingen gedaan, veranderd en
verbeterd te krijgen. Zo zorgen we ervoor dat agressie niet hoeft uit te
monden in destructief geweld, maar net een magische schoonheid en
verbinding creërende kracht wordt. Agressie vertelt dat er iets belangrijks
aan de hand is, dat om verandering vraagt en waar dus een wens in
verscholen zit. De energie in agressie als brandstof voor mooie wensen
laten fungeren, is de kunst.

We bieden een oplossingsgerichte plek aan waar geluisterd wordt naar
mensen, 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 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.

Van kwaadheid iets maken om 
trots op te zijn

http://www.vzwtouche.be/


Kwaadheid op een goeie 
temperatuur krijgen

Iedereen heeft zijn/haar geprefereerde strategie om om te gaan met
zijn/haar eigen kwaadheid en agressie, die leef- en werkbaar te houden of
maken, en die op de gepaste temperatuur te krijgen of houden. De kunst
der kwaadheid bestaat er telkens in om de perfecte balans, dosering,
uitingsvorm, timing en focus voor je kwaadheid te vinden.

We hebben allemaal onze best ingeoefende, best werkende, meest
vertrouwde manieren om die balans te vinden, om onszelf te kalmeren op
momenten dat we dreigen over te koken, om onszelf op te warmen of op te
peppen wanneer we meer moed of grinta nodig hebben om de verandering
waar we naar verlangen waar te maken, om onze kwaadheid op het juiste
doel te richten in plaats van het af te reageren op een toevallige passant, …

Het is nuttig om jezelf hierin te kennen, en om tegelijk je opties wat te
verbreden, door te experimenteren met andere soorten oplossingen. Want
niet elke situatie leent zich ertoe om bijvoorbeeld je agressie uit te
schreeuwen. Doel van alles wat we bij Touché doen rond het kanaliseren
van kwaadheid is keuzevrijheid en flexibiliteit vergroten in wat je op
momenten van kwaadheid kan doen, opdat het resultaat ervan iets kan zijn
waar je trots op bent.



Elk zijn of haar 
colèrige taal

Touché creëert een vrijplek waar mensen op momenten dat het voor hen
nuttig is terecht kunnen om te experimenteren, kennis over zichzelf en hun
kwaadheid los te weken, én hun colèrige energie op goede temperatuur te
krijgen zodat de spanning die erin vervat zit richting kan geven aan dromen.
We bieden alles zoveel mogelijk individueel én in groep aan, om de
keuzevrijheid en combinatiemogelijkheden zo groot mogelijk te maken.



Oplossingen liggen tussen 
mensen
AGRESSIE IS VAN IEDEREEN, ALTIJD EN OVERAL.
Agressie is systemisch van aard en gebeurt in menselijke interacties.
Agressie zit niet in iemand, maar gebeurt tussen mensen. Niemand is altijd
of nooit agressief. Verbinden, omringen, connecteren, om samen
oplossingen te creëren met oplossings-, toekomst- en wensgerichte
interacties, is wat voor duurzame en positieve oplossingen kan zorgen.
Hiervoor moeten verhoudingen waarderend en gelijkwaardig zijn, en
mogelijks in die zin bijgesteld worden. Binnen dit soort interacties krijgt
(zelf-)respect vorm.

AGRESSIE IS EEN KRACHTIG KANSMOMENT
Agressie is een kans. Agressie is geen keuze, maar ontstaat door een
tekort aan keuzes. Het is een krachtig kansmoment in plaats van een
stopmoment. Remediëren of herstellen is nuttig om een context te creëren
waarbinnen agressie kans kan worden, maar niet meer dan dat. De focus
moet liggen op het goed leren inzetten van die kracht, in diverse vormen
en diverse contexten, zodat mensen kunnen beschikken over een arsenaal
aan nuttige opties om te reageren op moeilijke of gespannen situaties, en
om gewenste veranderingen te realiseren.

Doel wordt dan dat mensen kwaad kunnen worden op een manier dat het
hen vooruit helpt in hun ontwikkeling en levenspad én dat mensen hier op
een gezonde manier zorg voor kunnen blijven dragen.

Mensen krijgen dan alle kansen om zich mét hun kwaadheid als
volwaardig lid van de samenleving te ontwikkelen, begeleiders kiezen vol
‘goesting’ voor een job waarin ze hoopvol aan de slag blijven, ouders zijn
fier op hun kinderen en de bijdrage die ze geleverd hebben en omgekeerd,
rechters bekrachtigen in vertrouwen de keuzes die mensen maken, de
professionele hulpverlening ziet het aantal mensen dat hen nodig heeft
afnemen, …



Iedereen 
ervaringsdeskundig

Jongeren leerden ons dat iemand die waarachtig kan spreken vanuit eigen
gelijkaardige ervaringen als zij, deuren kan openen die voor ‘professionele
hulpverleners’ gesloten blijven. Zij mogen en kunnen veel steviger vanuit
(h)erkenning spreken, verlagen de drempel om langs te komen, spreken
een toegankelijker taal, connecteren sneller en efficiënter, bouwen bruggen
waar nodig en worden veel gemakkelijker als betrouwbaar ervaren. Touché
werkte daarom al langer met ervaringsdeskundigen.

Het Touché-team werd gevoelig uitgebreid en gediversifieerd met een
aantal mensen die een specifieke expertise expliciet combineren met
ervaringsdeskundigheid in het positief leren inzetten van hun kwaadheid en
de expliciete wens om ook anderen daarmee te inspireren, motiveren, …
Dat levert veel uitgebreidere combinatiemogelijkheden dan voorheen op
voor ons begeleidings- en vormingsaanbod.

In 2021 bouwden we het ondersteuningstraject om hen te kunnen doen
blinken in hun rol én om de oplossingsgerichte lijm tussen de
hulpverleners en ervaringsdeskundigen nog beter te doen plakken,
steviger uit in de vorm van onze angerpreneur opleiding, naast individuele
coaching, ervaringsleren, duo-begeleidingen en het opnemen van een
actieve rol in de organisatie.

Daarnaast gingen ook de mensen die voorheen in een louter professionele
begeleidersrol werkten op zoek naar hun ervaringsexpertise in het omgaan
met hun eigen kwaadheid, zodat ook zij dit doelgericht kunnen inzetten in
hun werk met mensen en groepen. Dit zorgt ervoor dat de herkenbaarheid
voor mensen die we willen aanspreken op hun eigen kwaadheid ook groter
wordt.



1-op-1 activiteiten
In 2021 gingen 2.128 individuele momenten door met 589 mensen die bij
Touché aanklopten om positief met hun agressie te leren omgaan. 44%
van de mensen die individueel gezien werden bestond uit justitiecliënteel
en 30% van onze individuele begeleidingsactiviteiten gingen door in een
gevangenis.

Die momenten bestonden uit individuele therapiegesprekken, bokssessies
of kennismakingsgesprekken. Doel is daarbij telkens om samen met een
begeleider op zoek gaan naar wat je kwaadheid je vertelt, wat zo belangrijk
voor je is dat je ervoor wil vechten of strijden, en wat je graag in de plaats
zouden willen en hoe je dat op een manier kunnen aanpakken dat de kans
zo groot mogelijk wordt dat je wens werkelijkheid kan worden. Dat kan door
er op een oplossingsgerichte manier over te leren spreken met anderen en
dit ook te leren toepassen in je eigen denken (je innerlijke dialoog, of hoe je
praat met jezelf). Of door samen met een individuele coach aan de slag te
gaan met boks- of verstillingstechnieken, om de energie van je kwaadheid
te leren bemeesteren en erop te leren surfen op een manier dat het je
positieve doelen kan dienen.



Groepsactiviteiten
Activiteiten die mensen samenbrengen rond een gezamenlijk thema
(kwaadheid) en om samen iets te doen (bv. een bokstraining volgen, iets
creëren, …) zijn vaak het meest impactvol, omdat de impact van de
activiteiten vermenigvuldigd wordt met die van de onderlinge interacties.
Het nodigt mensen uit om nieuwe perspectieven, reacties, attitudes, … te
verkennen in een veilige en ondersteunende omgeving.

In 2021 vulden we met 31 vormingen, workshops, lezingen,
intervisies en events voor 1.150 mensen de concertzaal van De
Vooruit niet alleen barstensvol, het gonsde er ook van de bedrijvigheid,
creativiteit en energie. We deden er net iets langer over als 2 keer een reis
rond de wereld, met een heerlijke tussenstop op een wit zandstrand. Per
keer dat we ergens voet aan wal zetten troffen we gemiddeld 23 mensen
die de wereld positief agressiever willen maken. Bovendien vliegen er dit
jaar voor het eerst 16 gecertificeerde Angerpreneurs de wijde wereld in!
Zij kleurden allemaal samen 137 aanwezigheden met een gemiddelde van
bijna 13 personen per sessie. Hurray!

We zochten ook de stilte op en deden dat als stille krachtzoekers en -
vinders 15 weken lang met bombarie, overtuiging en stille kracht waarna
zich op Sinterklaas een elftal vormde om een volledige dag
ondergedompeld te worden in een bad van stilte en om te onderzoeken
welk effect dat op kwaadheid heeft. 97 stilte-ruiters merkten een
toegenomen rust, beter omgaan met kwaadheid, ruimte & verzachting, een
meer kabbelende gedachtenstroom en een versimpelde complexiteit.
Amen to that.

‘Cool Abdoul’ verzamelde maar liefst 370 mensen die nadachten over
hoe agressie aanwezig is in ons leven, hoe we graag willen dat het er deel
van uitmaakt en welke positieve keuzes we, dankzij agressie, elke dag
maken. Dat leverde niet alleen hartverwarmend, zinnenprikkelend en
verrassend samen zijn met anderen op, het zette een kettingreactie aan
positieve keuzes in gang waarvoor we met heel veel ontzag en ontroering
een diepe buiging maken.

https://www.eventbrite.be/e/training-angerpreneurship-tickets-148427720307


Groepsactiviteiten
Boksen en agressie vormen een nuttige synergie in schijnbare
paradoxen: ‘leren vechten om minder te vechten’. Agressieve energie
gecontroleerd uitwerken in een respectvolle, constructieve omgeving,
bijgestaan door een fysieke en mentale coach en met anderen in een
soortgelijk proces, zorgt voor fysieke en mentale gezondheid (ontspanning,
ontlading, rust, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, plezier, focus), minder
agressieve explosies, minder breuklijnen, en lid worden van een inclusieve,
warme, ondersteunende gemeenschap.

Een bonte bende van 244 boksliefhebbers, -connaisseurs of -
curieuzeneuzen boksten dit jaar met ons mee. 227 mensen deden dat in
één of meerdere van de 39 groepstrainingen, en 17 mensen kwamen ook
individueel boksen in onze gloednieuwe bokskelder. 36% van de
deelnemers waren vrouwen en 25% jongeren. We combineerden online en
live trainingen op verschillende locaties en samen met verschillende
partners (bij Boxing Woest en Sportschool 9duust met open trainingen en
op vraag in andere organisaties, bijvoorbeeld bij een teamdag).

“Ik heb de sessies echt heel graag gevolgd, en keek er telkens naar uit. 
Ik heb van veel lessen geproefd het afgelopen jaar, maar deze sprongen er 
toch echt uit. De perfecte combi van conditietraining, spieren opbouwen 
en technieken leren. Een beetje over je limieten gaan ook, en daar deugd 

van hebben. Explosief mogen uithalen, zalig gewoon! 

🥊

Ik heb een kantje van mezelf terug ontdekt hierdoor. “



Publieksactiviteiten
We zetten ook in op sensibilisering en ontmoeting, waarbij we
iedereen graag willen uitnodigen om na te denken over en trots te worden
op zijn/haar eigen kwaadheid als iets dat we als mens allemaal met elkaar
delen. In 2021 deden we dat :

- in Publiek Koleriek, een open Facebookgroep waarin mensen hun
eigen oplossingen voor hun frustraties, kwaadheid en agressie met
elkaar delen;

- met de brede publiekscampagne ‘Kwaad zijn is oké, doe er iets
goed mee’ die we samen met 3 andere organisaties opzetten;

- met Cool Abdoul, de langspeelfilm van Jonas Baekeland over het
leven van Touché-collega Ismail Abdoul; Why we fight, de
documentaire van Myriam Devriendt over de dansvoorstelling Nicht
Slafen van Alain Platel; en in samenwerking met Filmfest Gent.

- op angerheroes.com, een online platform dat we in samenwerking
met ASPI-Re, Ashoka, Societal Platform en Livechat ontwikkelen;

- op onze webshop shop.vzwtouche.be, waar we producten
aanbieden die het Touché-verhaal vertellen;

- door deel te nemen aan de WISE (Women’s Initiative for Social
Entrepreneurship) summit, mee te schrijven aan een artikel over
oplossinsgericht omgaan met conflicten

https://www.facebook.com/groups/PubliekKoleriek/
https://www.horenzienenpraten.be/
https://vzwtouche.be/pdf/Cool_Abdoul.docx.pdf
https://www.filmfestival.be/nl/nieuws/cool-abdoul-speelt-een-thuismatch-op-ffg2021?fbclid=IwAR1lU8xgOwEcM0f9hwrEQRg5YHzpt1dRFmcO3-nH4zyNs0N6XAQ6gHpDtIc
http://www.angerheroes.com/
shop.vzwtouche.be
https://hopin.com/events/get-wiser-summit
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss2/2/


In 2021 bestond het aanbod van Touché uit individuele oplossingsgerichte
begeleidingen, bokstrainingen, verstillingssessies, vormingen, workshops,
filmvoorstellingen en publiekscampagnes. Met een team van 20 Touché-
kompanen en een budget van € 338.823 gingen we op 2.247 momenten
rechtstreeks aan de slag met 2.475 mensen. Zo realiseerden we impact op
verschillende vlakken:

INDIVIDUEEL
(zelf-) respect, positieve emoties, betere conflictoplossingsvaardigheden
96% voelt zich beter na een Touché-traject. 87% ervaart meer keuzevrijheid
in situaties met kwaadheid.

RELATIONEEL
duurzame, solidaire relaties
37% maakte minder breuklijnen mee op school (bv. schorsing) of het werk
(bv. jobverlies door agressie), 79% in begeleidingscontext (bv. uitsluiting uit
een voorziening) en 96% op relationeel vlak (bv. contact met kinderen).

SOCIAAL
succesvolle (re-)integratie (accelerator voor reclasseringsplannen) & 
minder schadelijk geweld

ECONOMISCH
€ 1 in Touché = € 72 return
€ 14.5 miljoen / jaar in België

SYSTEMISCH
positief aggressieve & oplossingsgerichte cultuur

* Vanaf volgend jaar leest u op deze pagina verhalen over contentement in plaats van
cijfers die impact moeten bewijzen.

Impact


