Voor zedendaders die
écht zonder delicten
willen leven
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Expertisecentrum Veiligheid

Geen nieuwe slachtoffers, geen geheimen
Dat is het motto van COSA, een werk-

Meedoen levert voor iedereen winst op:

adviseren over de beste aanpak. COSA is

• U wilt een leven zonder geheimen

wijze om de re-integratie van daders van

de samenleving wordt veiliger, en u krijgt

vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Daarom

• U verwacht dat u daarbij ondersteuning

zedenmisdrijven te bevorderen. Het doel

meer regie over uw eigen gedrag. U hebt

ondertekent u een contract met heldere

van vrijwilligers goed kunt gebruiken

is risico op herhaling van zedenmisdrijven

uw leven weer in de hand, de samenle-

afspraken. Daarnaast loopt er een toe-

te verkleinen. Door intensieve ondersteu-

ving krijgt stukje bij beetje weer vertrou-

zicht van de reclassering.

ning en toezicht. Vrij vertaald staat COSA

wen in u.

willigers, hulpverleners en reclassering
houden

Waken voor terugval De vrijwilligers

voor: cirkels voor ondersteuning, samen-

• U wilt zich aan uw afspraken met vrij-

• U wilt dit vastleggen in een contract en

Menselijk contact en toezicht Bij

zijn er voor u. Maar zij zijn ook de oren en

COSA gaat het om ondersteuning, men-

ogen van de professionele hulpverleners

U bent dader van een zedendelict. In

selijk contact èn toezicht door een groep

en politie. De vrijwilligers merken het

Nederland heeft iedereen na straf of

van drie tot vijf getrainde vrijwilligers.

wanneer u bijvoorbeeld onrustig wordt en

gedwongen behandeling recht op een

Deze mensen zijn er voor u. Om te praten,

dreigt terug te vallen in uw oude gedrag.

Bent u gemotiveerd?

nieuwe kans. Juist voor zedendaders is dit

om samen koffie te drinken, om eens te

Zij waarschuwen dan de reclassering, die

Schrijf dan een brief aan:

moeilijk en soms onmogelijk. De maat-

wandelen of naar de bioscoop te gaan.

indien nodig op haar beurt de politie of
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schappij accepteert hen niet. U heeft dat

Ze werken samen met familie, politie, uw

hulpinstelling waarschuwt zodat ingegre-
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misschien aan den lijve ondervonden.

eigen hulpverleners en de reclassering. Zo

pen kan worden. Dat is goed voor u, goed
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Zodra u vertelt wat u heeft gedaan, keert

helpen zij voorkomen dat u weer in een

voor de maatschappij.

men zich van u af. U houdt u verder stil,

isolement raakt.

werking en aanspreekbaarheid.

maar het probleem blijft.
Zij moeten weten hoe het met u gaat. Zij

COSA voorkomt herhaling Het risico

moeten ook weten of er signalen zijn voor

dat zedendaders opnieuw de fout ingaan,

nieuw delictgedrag. Vrijwilligers en pro-

neemt af als ze meedoen aan COSA. Dat

fessionals hebben onderling veel contact.

is de ervaring in Canada en Engeland.

Over u, om elkaar te ondersteunen en te

u daar ook aan houden
• U wilt u voor langere tijd verbinden aan
COSA

of vraag uw reclasseringswerker of

Wanneer is COSA iets voor u?

begeleider/behandelaar om contact

• U wilt geen nieuwe zedenslachtoffers

op te nemen.

maken
• U bent gemotiveerd om het anders,
beter te doen in uw leven.
• U wilt volkomen openhartig zijn over
uw gevoelens

