
zoekt 

een nieuwe 

freelance begeleider



MAAKT DE WERELD 

POSITIEF AGRESSIEF

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

Solidariteitspot, om toegang tot kwaliteitsvolle diensten op maat 

voor iedereen te garanderen

Geld is geen obstakel, drukkingsmiddel of toegangsticket, wel een 

engagementsverklaring

Diverse inkomsten: wie betaalt, bouwt mee aan de oplossing

€ 1 geïnvesteerd = € 72 return

€ 300.000  = 1.500 mensen = € 14,5 miljoen besparing / jaar

Gelijke verloning voor iedereen

Met partners in crime op basis van gedeelde basisbeginselen

POSITIEF AGRESSIEF

(Zelf-)respect

Agressie is van iedereen en iedereen is 

deel van de oplossing

Agressie is een katalysator voor 

verandering

Elk z’n oplossing: spreken, verstillen, 

uitwerken, creëren

Agressie speelt tussen mensen

& tussen mensen en systemen.

De oplossing zit dus ook tussen mensen.

MAATWERK

Voor iedereen werkt iets, 

maar niets werkt voor 

iedereen. 

Ervarinsgeskundigheid 

staat centraal.

Therapie, boksen, 

campagnes, verstilling, 

winkel, workshops, 

vorming, events, coaching

WAARDEN

Solidariteit, onafhankelijkheid, engagement, 

efficiëntie, kwaliteit, innovatie, transparantie, 

gelijk/waardigheid, inclusie, we-archie, creativiteit

Benut de kracht in spanning constructief.

Het mag geestig zijn.

Hang uw oordeel aan de kapstok en kom binnen.

Energizing positive change.

Wat we doen, willen we goed doen.

OPLOSSINGSGERICHT ZIJN, 

DENKEN & DOEN

toekomstgericht

soevereiniteit & beïnvloeding

keuzes creëren

zo simpel mogelijk

denken in mogelijkheden

uitzonderingen tellen

radicaal vertrouwen

veranderlijkheid

Touché zet agressie om in positieve kracht. 

Iedereen met vragen rond zijn of haar agressie is welkom voor therapie, coaching, 

boks- of verstillingssessies, vorming of een workshop.



Voor ons begeleidingswerk zoeken we een freelance oplossingsgerichte

begeleider/therapeut om ons team te versterken en mensen die bij Touché komen

aankloppen om iets constructiefs met hun agressie te doen, te begeleiden in de

geest van het model van Touché.

Als begeleider bij Touché ben je betrokken bij minstens 2 facetten van onze

werking, waarbij je in verschillende contexten aan de slag gaat met het Touché-

model en ook nauw samenwerkt met je Touché-collega’s:

- ambulante individuele begeleidingen van jongeren en/of volwassenen

- individuele of groepsbegeleidingen in een gevangenis

- coaching van professionelen

- vormingen in scholen, organisaties of bedrijven

- boks-, verstillings– en creatieve projecten

- sensibiliserende campagnes en events

Je komt terecht in een groep van 11 andere begeleiders / therapeuten, met wie je

maandelijks intervisie hebt, ongeveer om de 2 maanden een inhoudelijk moment

deelt en afhankelijk van de projecten waarbij je betrokken bent, tussendoor overleg

hebt in kleinere groepen.

Kan je je 2 à 3 dagen per week vrijmaken voor Touché, volgde je een mensweten-

schappelijke basisopleiding en een oplossingsgerichte therapie opleiding, hou je

van zelfstandig én samenwerken tegelijk, is vernieuwing en dynamiek binnen de

hulpverlening wat je zoekt, ben je bereid om je te engageren voor onze doelgroep,

en kan je je vinden in onze positief agressieve visie en aanpak?

Geef ons een seintje via info@vzwtouche.be, we reageren zo snel mogelijk en

plannen gesprekken in augustus.

mailto:info@vzwtouche.be


MEER WETEN OVER

?

Klik op één van de afbeeldingen!

Agressief? Niets mis mee! 

https://youtu.be/iglOSL9Lp7s
https://youtu.be/iglOSL9Lp7s
https://www.facebook.com/groups/PubliekKoleriek/
https://shop.vzwtouche.be/product/book
https://www.mo.be/interview/agressie-niets-mis-mee
https://www.youtube.com/watch?v=MgkMk1--uK8
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