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Inleiding
COSA is een in Canada ontwikkelde aanpak voor de ondersteuning van de resocialisatie van veroordeelde zedendelinquenten die hun straf hebben uitgezeten en terugkeren
in de samenleving. COSA ondersteunt hen hierbij door hen
samen met 3 tot 5 vrijwilligers een Cirkel te laten vormen die
regelmatig bij elkaar komt en een vervangend sociaal netwerk vormt totdat de zedendelinquent (kernlid in COSA) een
eigen steunend sociaal netwerk heeft ontwikkeld. Deze cirkels
worden professioneel opgezet en begeleid door Reclassering
Nederland. De landelijke ondersteuning van projecten en de
kwaliteitsbewaking ligt bij Circles-NL, het programmabureau,
een samenwerking tussen Avans Hogeschool en Reclassering
Nederland.

cirkel is een proefcirkel met een kernlid uit een iets jongere
doelgroep (Jeugd TBS). Deze cirkel wordt apart geëvalueerd en
is niet meegenomen in de onderstaande overzichten.

Cirkels
Alle cirkels die van start zijn gegaan, draaien nog. Geen van
de kernleden is voortijdig (tegen advies) gestopt. Eén cirkel is
overgegaan naar fase 2 (mentoraat). De meeste cirkels draaien
korter dan een jaar.

In deze factsheet vindt u een kort, cijfermatig overzicht van
de stand van zaken in de huidige cirkels. Deze informatie
is bedoeld voor alle deelnemers aan COSA, vrijwilligers en
professionals, en alle andere geïnteresseerden. Raadpleeg voor
meer informatie de website www.cosanederland.nl of vraag
informatie op via info@cosanederland.nl.

Regioprojecten
Sinds de start van COSA in Nederland in januari 2009
zijn vier regionale cirkelprojecten gestart:
•
•
•
•

Brabant/Zeeland
Rotterdam Dordrecht
Limburg
Haarlem/Alkmaar

Kernleden
De kernleden zijn allen man. De leeftijd bij de start van de
cirkel varieert, maar de iets oudere kernleden zijn veruit in de
meerderheid:

In alle regio’s zijn tenminste één regiocoördinator en twee
cirkelcoördinatoren actief. In Brabant/Zeeland is vanwege
de uitgestrektheid van de regio een derde cirkelcoördinator
actief. De regioprojecten Limburg en Haarlem/Alkmaar zijn in
het najaar van 2011 gestart en zijn bezig met de voorbereidingen van de eerste cirkels. Deze zullen naar verwachting in november/december van start gaan. In de eerste twee regioprojecten (Brabant /Zeeland en Rotterdam/Dordrecht) zijn sinds
de aanvang van COSA veertien cirkels van start gegaan. Eén
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