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Zedendaders zijn meestal niet in beeld bij justitie

In 2019 zijn er 8095 zedendelicten geregistreerd in Nederland (bron: CBS) 
• 2230 aanrandingen 
• 2000 verkrachtingen
• 950 x ontucht met minderjarigen
• 600 x ontucht met misbruik van gezag

Van het totaal is 1995 (25%) opgehelderd
Geregistreerde recidive is laag, maar ‘dark number’ is hoog.



Samenhangen met recidive:
(van den Berg et al. 2018)

Afwijkende seksuele zelfregulatie Antisociale en impulsieve kenmerken

via
Ontoereikende probleemoplossingsvaardigheden
impulsief gedrag, sociale afwijzing & eenzaamheid

Verhoogde kans op recidive



Resocialisatie gebeurt meestal onder toezicht, 
maar niet altijd 

veroordeling
korte straf, geen 

maatregel, geen V.I. of 
V.I. ingetrokken

geen toezicht, nazorg 
vanuit gemeente



Risico’s kunnen na beëindiging toezicht door 
life-events weer opspelen:

Toezicht en behandeling 
positief afgesloten, geen 
professionele steun meer

Verhuizing
Overlijden 

Ontslag
Nieuwe partner
Sociale afwijzing

Toename stress-> regressie->
reactivering risicofactoren

Recidiverisico neemt toe



COSA in Vrijwillig kader

Pilot 2019-2020 in Koers en Kansen projecten-lab
Regio Den Bosch/Eindhoven
Ontwikkeld door Avans & in samenwerking met Exodus Zuid Nederland
2 Proefcirkels
Actie onderzoek: haalbaarheid in vrijwillig kader?
Bruikbaar model, past bij Exodus herstelgericht werken (Krachtwerk)
Beschikbaar in Noord – Brabant en Limburg, 
landelijke uitrol in voorbereiding



Hoe werkt COSA VK? 
• Kernlid: veroordeeld voor zedendelict
• 3-5 getrainde vrijwilligers
• Wekelijkse bijeenkomsten en 24/7 

telefonische bereikbaarheid
• Openheid, gelijkwaardigheid, 

vertrouwen
• Ondersteuning op maat
• Professionele cirkelcoördinator coacht 

en superviseert intensief
• Buitencirkel van professionals kan 

adviseren en interveniëren 



COSA VK  
Voor personen die een zedendelict hebben gepleegd en: 
 gemiddeld tot hoog recidiverisico &
 hoge sociale ondersteuningsbehoefte & 
 geen reclasseringstoezicht (meer) &
 geen delicten meer willen plegen &
 bereid en in staat zijn om in een kleine groep mensen open te zijn over wat er 

speelt en bezig houdt &
 enig inzicht in eigen risico’s en signalen voor verhoogd risico (behandeling)

Ook voor mensen met LVB, mensen met beperkt probleembesef, matige 
psychiatrische problematiek (geen acute psychotische klachten of acute 
verslavingsproblematiek).  



Onderzoeken naar effectiviteit
Canada: 

- Wilson, Cortoni & McWhinnie (2009): 83% minder zedenrecidive; 73% minder geweldsrecidive, 71% 
minder algemene recidive

VK: 
- Clarke, Warwick & Völlm (nd): meer partnerrelaties, vaker werk, vaker adequate woonomstandigheden
- Bates, Williams, Wilson & Wilson (2014): 40% minder zedenrecidive; 33 % minder algemene recidive
- McCartan et al. (2014): 65,6% hebben positieve veranderingen in attituden en motivatie

NL: 
- Höing, Vogelvang & Bogaerts (2017): er ontstaat hoop; meer probleembesef, toename gevoel van 

eigenwaarde, betere coping & emotieregulatie, interne locus of control, afname risico: beter kunnen 
omgaan met risicofactoren op plegen zedendelicten

VS: 
- Duwe (2018): 66% minder aanhoudingen voor zeden; 55% minder  veroordelingen algemene recidive; 

49% minder TUL;  kostenbesparend op langere termijn

COSA wordt internationaal gezien als een van de meeste effectieve interventies ter preventie van 
zedenrecidive (Bitney, Drake, Grice, Hirsch, & Lee, 2017). 



Business case COSA VK:
Gebaseerd op fictieve, maar realistische casus en onderbouwde 
schattingen
• Kosten recidive & slachtoffer gebaseerd op casus en input van: 

• Stuurgroep COSA VK (bureau nazorg gemeente, behandelaar, slachtofferhulp)
• Dr. Attilah Nemeth (lector waarde van reclasseren, Saxion Hogeschool)
• Maatschappelijke prijslijst (prijspeil 2016, aangepaste uurtarieven)

• Kosten COSA en effectiviteit gebaseerd op:
• Ervaringen in COSA VK 
• Kosteneffectiviteitsonderzoeken 
• Effectstudies COSA



Casus P. 
• P. is in 2005 op 19-jarige leeftijd veroordeeld voor een ernstig pedoseksueel zedendelict. Hij heeft twee jonge meisjes (11 

en 12) in zijn familie onder valse voorwendselen ontvoerd en verkracht. De straf bestond uit 4 jaar detentie en TBS met 
dwangverpleging. Na aftrek van voorarrest heeft hij 2 jaar in detentie gezeten, daarna is hij in 2007 opgenomen in de 
Woenselse Poort. Na 6 jaar behandeling en na een resocialisatietraject van 2 jaar en een reclasseringstoezicht van 4 jaar 
sluit hij alle justitiële contacten succesvol af. Hij heeft op vrijwillige basis  nog contact met de behandelaar van de 
nazorggroep van de Woenselse Poort, en op aanraden van zijn behandelaar schakelt hij een coach in die hem ondersteunt 
bij zijn re-integratie. Deze contacten stoppen in 2019. Ook het reclasseringstraject is succesvol afgesloten. P. is vanuit de 
TBS eerst in een beschermde woonvorm gaan wonen en vandaaruit heeft hij een huurwoning in zijn oude woonplaats 
Breda gekregen. Hij is zeer sociaal geïsoleerd. Hij heeft geen werk en geen vrijetijdsbesteding buitenshuis. Hij heeft 
geen contact meer met familie. Hij vermijdt contacten met anderen dan professionals uit angst dat hij vanwege zijn 
verleden aangevallen wordt. Hij is in detentie door medegedetineerden enkele keren in elkaar geslagen toen zijn delict 
bekend werd. Ook is hij bekend met depressieve episoden, waarin hij letterlijk de gordijnen dichttrekt en de deur niet 
meer uitkomt. 

• Recidive:  P komt weer in beeld bij de politie als er door ouders van een meisje in zijn wijk aangifte wordt gedaan van 
seksueel misbruik door P.: hij heeft haar via internet benaderd en haar ertoe bewogen zich voor de camera uit te kleden 
en zichzelf te bevredigen. Hij heeft hiervan opnames gemaakt, en het meisje daarmee gechanteerd. Er stond ook al een 
afspraak gepland voor een gezamenlijk bezoek aan de dierentuin in Rotterdam. De moeder van het meisje kwam erachter 
en daardoor is het delict aan het licht gekomen.



Veiligheids- & zorgkosten recidive voor Rijk:
• Aangifte, opsporing, aanhouding: 2.600,-
• 4 maanden voorarrest á 230,- per dag:   27.600,-
• Berechting & hoger beroep: OM, advocaten, 

rechtbank, reclasseringsadvies, slachtofferhulp:  8.240,-

• Sanctie-uitvoering: 
• 2 jaar detentie, met aftrek voorarrest: 140.300,-
• 6 Jaar TBS intramuraal: 1.226.400,-
• 3 x verlengingsadvies 2.100,-
• 2 Jaar ambulante behandeling 1 x 3 uur per week: 25.200,-
• 9 jaar reclasseringstoezicht: 17.500,-

• Totaal juridische kosten (Rijk):  € 1.449.940,-



Veiligheids- & zorgkosten voor gemeente: 
• Kosten maatschappelijke onrust bij aanhouding: 6.840,-

• Wijkagent
• Maatschappelijk werker wijkteam & wijkmanager
• Incidententeam GGD 
• Schoolmaatschappelijk werker 
• Afd. communicatie gemeente
• Bestuursvergaderingen

• Kosten aanhouding en detentie: 7.350,-
• 3 maanden doorbetalen huurwoning
• Woningontruiming

• Kosten bij terugkeer: 88.950,-
• BIJ -overleg
• Coördinatie nazorg gemeente 
• Wijkagent 
• Zorg & Veiligheidshuis overleg
• Kosten herhuisvesting

• 1 jaar beschermd wonen vanuit WMO (54.750,-)
• Totaal kosten gemeente bij recidive:                          103.140,-



Kosten i.v.m. slachtoffer:
• Directe kosten hulpverlening slachtoffer & gezin: 

• inzet jeugdzorg € 4.700,-
• inzet Raad voor de Kinderbescherming € 3.500,-
• ambulante traumabehandeling GGZ € 3.700,-
• inzet maatschappelijk werk voor moeder (1 uur p. w. 1 jaar) € 2.800,-
• behandeling eerstelijns psycholoog moeder €    800,-

Totale directe kosten slachtofferschap: € 18.300,-

Zorggebruik en productiviteitsverlies slachtoffer; 40 jaar lang*: € 64.000,-

* elk slachtoffer van seksueel misbruik kost de samenleving jaarlijks zo’n 1600 euro extra vanwege zorggebruik en productiviteitsverlies zo becijferde 
het Trimbos instituut (Speetjens, Thielen, Ten Have, de Graaf & Smit, 2016). 



Kosten uitvoering COSA VK cirkel 1e jaar                ca. 20.000,-

• Aanloopkosten: (ca. 70 uur personele inzet)               ca   € 5000,-
• Contact verwijzer, intake en risicotaxatie kernlid
• Werving, kennismaking, 2daagse training en selectiegesprekken vrijwilligers
• Samenstellen cirkel
• Samenstellen buitencirkel
• Materiele kosten training vrijwilligers

• Kosten per jaar per cirkel (ca. 250 uur personele inzet):                             ca € 15.000,-
• Wekelijkse coaching cirkel en feed back op contactverslagen (3 uur per week)
• Driemaandelijkse supervisiegesprekken vrijwilligers
• Contact kernlid
• Rapportage (maandelijkse voortgang, maandrapportage naar buitencirkel
• Driemaandelijkse evaluatie kernlid
• Buitencirkeloverleg
• Onkosten vrijwilligers



Structurele kosten COSA VK regionaal  per jaar: ca. 9500,-

• Personele kosten:     € 6000,-
• Netwerkontwikkeling & voorlichting in de regio
• Intervisie/supervisie cirkelcoördinatoren
• Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
• Deskundigheidsbevordering cirkelcoördinatoren
• Landelijk projectoverleg

• Materiële kosten: € 3500,-
• Reis- en onkosten 
• Kosten externe supervisor 
• Ruimte voor bijeenkomsten en trainingen 
• Trainingsmateriaal



Tentative kosten-baten analyse:
• Recidivekans bij gemiddeld- hoog risico/hoge ondersteuningsbehoefte: 19,1% binnen vijf jaar*
• Recidive bij COSA:  4,2 – 5,6% binnen 5 jaar (Bates et al. 2012; Chouinard & Riddick, 2015) 
• Gemiddelde duur COSA: 18 maanden (Höing, 2019), we rekenen met 2 jaar i.v.m. aanloop

• Besparing: €18.743.360,- ; iedere euro die aan COSA VK wordt uitgegeven, levert de 
samenleving gemiddeld een besparing van ca. 4,50 euro op.

• *http://www.static99.org/pdfdocs/Supplemental_Recidivism_Tables_Static-99R_Static-2002R.pdf.

100 x geen COSA; 
19 recidives (19%) na 5 jaar

100 x COSA x 2 jaar; 
5 recidives (5%) na 5 jaar

Kostentype

4.000.000 uitvoering 2 jaar 100 x COSAVK

27.858.750 7.331.250 Kosten recidive (Rijk)

1.959.660 515.700 Kosten recidive (Gemeente)

347.700 91.500 Kosten slachtoffer (Gemeente)

30.166.110 11.422.750 totale kosten



Waardecreatie (Intangible cost)

• Minder sociale onrust in de wijk/stad
• Sociale cohesie wordt bevorderd
• Gezondheidswinst voor vrijwilligers 
• Cirkelcoördinatoren en vrijwilligers kunnen binnen het sociale domein 

‘verbindingsofficieren’ zijn.
• Vrijwilligers zijn rolmodel voor bredere samenleving en vergroten 

draagvlak voor re-integratie via sociale inclusie. 
• Kernlid heeft meer kans op maatschappelijke participatie, minder 

zorgvragen



Hoeveel cirkels COSA VK heeft een gemeente 
nodig? 

Voorzichtige schatting: 1 - 2 per 100.000 inwoners per jaar
Regionale verschillen: uitstroomgemeenten (PI; TBS) mogelijk meer

Behoeftepeiling 2020: 
Veiligheidshuizen (25% respons): 1 á 2 per jaar
Behandelteams forensische GGZ (24% respons): 1 á 2 per jaar (vrijwillig in 
behandeling)
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