Geen nieuwe
slachtoffers.
Informatie voor
professionals die werken
met zedendaders

Intensieve begeleiding voor zedendaders

Geen nieuwe slachtoffers. Daar draait het om
bij COSA, een methode voor re-integratie van
zedendaders in de samenleving. Vrijwilligers
vormen samen met professionals een netwerk
rond een zedendader, de COSA-cirkel.
Professionals zijn onderdeel van de COSA-cirkel
en kunnen zedendaders aanmelden voor COSA.
Sociaal isolement voorkomen
Na straf, gedwongen behandeling of
voorwaardelijke veroordeling heeft
iedereen recht op een nieuwe kans.
Juist voor zedendaders is dit moeilijk,
doordat de samenleving hen niet
accepteert. Sociaal isolement en
emotionele eenzaamheid liggen op de
loer – de grootste risicofactoren voor
recidive. Daarom is er COSA (Circles of
Support and Accountability.

300 vrijwilligers

COSA: al jaren succesvol
In Canada en Engeland zijn de COSAcirkels al jaren succesvol en zorgen
voor 75% minder recidive. In Nederland
werd COSA in 2009 geïntroduceerd
door Reclassering Nederland. De
afgelopen jaren werden hier circa 180
zedendaders begeleid, waarvan circa
96% niet opnieuw een zedendelict
pleegde.

100 professionals

180 cirkels

Hoe werkt COSA?
Vrijwilligers en professionals werken
nauw samen
Rond een veroordeelde zedendader
– ‘het kernlid’ – wordt een groep
van drie tot vijf getrainde vrijwilligers
geformeerd, de zogeheten
binnencirkel. Daaromheen staan
professionals – de buitencirkel – zoals
toezichthouder van de reclassering,
behandelaar en een wijkagent.
Een coördinator van Reclassering
Nederland, de cirkelcoördinator,
begeleidt de vrijwilligers.
Alert op risicogedrag
Elke vrijwilliger heeft zoveel mogelijk
contact met het kernlid. Zij voeren
gesprekken en ondernemen sociale
activiteiten. Zijn er signalen van
risicogedrag? Bij een dreigende
terugval van het kernlid koppelen de
vrijwilligers dit terug aan de
cirkelcoördinator, die zo nodig andere
professionals inschakelt.

Rol van professionals bij COSA
Professionals hebben een adviserende
en ondersteunende rol bij COSA en
functioneren daarbij binnen de kaders
van hun eigen organisatie.

Proﬁel COSA-deelnemer*:
• veroordeeld voor een zedendelict,
• gemiddeld tot hoog recidiverisico,
• hoge ondersteuningsbehoefte of
sociaal isolement,
• (deels) bekennend,
• gemotiveerd om delictvrij te leven,
• justitieel kader duurt nog langer dan
een jaar,
• niet gediagnosticeerd als
psychopaat,
• IQ hoger dan 70,
• bereid om samen te werken met
vrijwilligers.

*Neem voor alle insluitingscriteria contact op met COSA Nederland
of kijk op www.reclassering.nl/cosa

‘Vrijwilligers bespreken samen met
de zedendader de delictscenario’s bij
aanvang van het traject. Zo weten zij
op welke signalen ze alert moeten zijn.
Zijn er zorgen? Dan komen wij weer in
beeld.’
John Fokkink
behandelt zedendaders bij GGZ Assen

Meer weten?
Neem contact op met Annemarie Venderbosch,
coördinator COSA bij Reclassering Nederland
InformatieCOSA@reclassering.nl
06 10 15 08 99
www.reclassering.nl/cosa

