Reclassering Nederland startte in 2009

Interesse?

in Brabant de eerste COSA-cirkels. COSA

Neem contact op met landelijk project-

heeft inmiddels een landelijke dekking. In

leider COSA van Reclassering Nederland:

7 jaar werden ruim 120 cirkels opgestart.

Sylvia van Dartel

Landelijk zijn er 300 vrijwilligers die zich

(t) 06 831 720 64

voor COSA inzetten.

(e) s.van.dartel@reclassering.nl

Organisatie COSA wordt gecoördineerd

Meer informatie

door Reclassering Nederland. Het Expertise

(e) informatieCOSA@reclassering.nl

centrum Veiligheid van Hogeschool Avans

(i) www.cosanederland.nl

zorgde voor de wetenschappelijke begelei-

www.reclassering.nl

ding van COSA

COSA in het kort

JA de vrijwilliger

• houdt contact met en controle op zedendaders bij hun re-integratie in de
samenleving
• reageert adequaat op signalen van recidiverisico
• levert een actieve bijdrage aan de openbare veiligheid

NEE de vrijwilliger
•
•
•
•

is geen therapeut en is niet uit op religieuze bekering
heeft geen behoefte aan dankbaarheid
vervangt niet het werk van de professionals of (overheids)instellingen
is niet verantwoordelijk voor eventuele recidive

COSA-vrijwilliger
word je niet
zomaar

Geen nieuwe slachtoffers

sprek. Daarnaast ontmoeten de vrijwil-

Van Canada naar Nederland In Ne-

ligers de zedendader zo vaak mogelijk.

derland zijn sinds 2009 goede ervaringen

Gewoon voor een kop koffie, een wande-

opgedaan en in Canada en Engeland zijn

ling of bioscoopbezoek.

de COSA-cirkels al jaren succesvol (80%

Dat is het motto van COSA: cirkels voor

maatschappij hen doorgaans niet accep-

ondersteuning, samenwerking en aan-

teert. Het gevaar bestaat dat zij geïsoleerd

spreekbaarheid. Het is een methode

raken, ‘onderduiken’ en uit beeld verdwij-

Contract met de zedendader De

voor re-integratie van zedendaders in

nen. Signalen dat het weer fout gaat,

deelnemer sluit een contract met de

de samenleving. Met als belangrijkste

worden door niemand opgepakt.

vrijwilligers. De twee belangrijkste punten

doel ‘geen nieuwe slachtoffers’. Vrijwil-

minder recidive).

zijn: ‘geen nieuwe slachtoffers’ en ‘geen

ligers van COSA spelen een belangrijke

Netwerk tegen recidive COSA, een

geheimen’. Zedendaders die mee mogen

rol. Ondersteund door beroepskrachten

netwerk van professionals en vrijwilligers,

doen aan COSA moeten gemotiveerd zijn

onderhouden ze intensief contact en

lijkt hierop een antwoord te hebben. Soci-

en de verantwoordelijkheid nemen voor

toezicht op zedendaders voor een veiliger

aal isolement en emotionele eenzaamheid

het delict. Ontkennende daders komen

samenleving.

(de grootste risicofactoren voor recidive)

niet in aanmerking voor deelname.

nemen sterk af door de contacten met

Veel beroering Zedenmisdrijven ver-

vrijwilligers.

oorzaken logischerwijs veel beroering in

Alert op risicovol gedrag De vrijwilligers zijn alert op risicovol gedrag. Zij

de samenleving. Vooral als er kinderen bij

COSA werkt als volgt Rond een terug-

zijn hiervoor getraind en weten hoe zij

betrokken zijn. Ook zedendaders met een

kerende zedendader (deelnemer) wordt

het gesprek hierover kunnen aangaan.

hoog risico om weer in de fout te gaan,

een groep van drie tot vijf vrijwilligers

Vrijwilligers merken signalen op als de

komen op enig moment weer vrij. Burgers

gevormd (de binnencirkel). Daaromheen

deelnemer dreigt terug te vallen in crimi-

reageren vaak verontrust.

staat een groep professionals (de buiten-

neel gedrag. De vrijwilligers bespreken dit

cirkel). Een cirkelcoördinator van Reclas-

met de deelnemer en waarschuwen de

Veilige terugkeer In Nederland heeft

sering Nederland begeleidt de vrijwilligers

toezichthouder of hulpinstelling, die waar

iedereen na straf of gedwongen behande-

en regelt de koppeling tussen de twee

nodig kan ingrijpen.

ling recht op een nieuwe start. Juist voor

cirkels. Vrijwilligers en deelnemer voeren

zedendaders ligt dit moeilijk, omdat de

in de beginfase elke week een groepsge-

COSA-vrijwilliger word
je niet zomaar!
COSA is een uitdagende vrijwilligerstaak. U levert een actieve bijdrage
aan een veiliger samenleving. Waarbij u de kans van een zedendader
op een leven zonder delicten helpt
vergroten. Een boeiende taak op het
grensvlak van mens, misdaad en
maatschappij. Vrijwilligers kunnen
rekenen op een grondige training
vooraf. Ook de ondersteuning en
begeleiding door bevoegde deskundigen gedurende hun periode van
contact met zedendaders is goed geregeld. Een specifieke vooropleiding
of achtergrond is niet nodig.

