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  Inleiding 
 

Het project in het kort 

In dit project is de methode Circles of Support and Accountability (COSA), die effectief is gebleken in het reduceren 

van zedendelicten en in Nederland door Reclassering Nederland alleen wordt aangeboden binnen een justitieel 

kader, doorontwikkeld voor een nieuwe doelgroep: plegers van zedendelicten (al dan niet veroordeeld) met een 

gemiddeld tot hoog recidiverisico en een hoge sociale ondersteuningsbehoefte, die zonder justitieel toezicht in de 

samenleving verblijven en geen nieuwe delicten willen plegen. Doel was te onderzoeken of het haalbaar is om 

COSA in vrijwillig kader (COSA VK) voor deze doelgroep in te zetten om zodoende een bijdrage te leveren aan het 

terugdringen van zedendelicten.  

Het Lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool 

leverde materialen, kennis en expertise, en zorgde voor aansturing, training en supervisie. Exodus Zuid-Nederland 

leverde twee cirkelcoördinatoren in opleiding en zorgde voor de uitvoering van de pilot in de praktijk. Er zijn twee 

proefcirkels gestart, maar er is veel hinder ondervonden van de COVID-19-pandemie en de coronamaatregelen, 

waardoor de tweede cirkel pas recent echt van de grond kwam. Het project duurde van januari 2019 tot en met 

januari 2021 en wordt vanaf dat moment overgenomen door Exodus Nederland. Exodus neemt COSA VK op in het 

eigen aanbod en werkt toe naar een geleidelijke landelijke uitrol. Het grootste knelpunt is het ontbreken van 

structurele financiering voor de uitvoering van COSA VK.  

 

Re-integratie van personen die veroordeeld zijn voor een zedendelict 

Veroordeelde zedendelinquenten kunnen terugkeren in de samenleving door de reguliere beëindiging van hun 

detentie, maar ook onder voorwaarden, bijvoorbeeld in het kader van een voorwaardelijke invrijheidstelling of een 

voorwaardelijk deel van hun gevangenisstraf. In het kader van de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving 

zijn twee vormen van toezicht van belang: het handhaven van de openbare orde (door de politie) en het houden van 

toezicht op bijzondere voorwaarden die aan de terugkeer of het verblijf van de veroordeelde zedendelinquent in de 

samenleving zijn gesteld (door de reclassering). Het toezichtkader van de reclassering biedt ook de mogelijkheid tot 

begeleiding bij de re-integratie en verplichte behandeling voor aanwezige problematiek.  

 

De uitdaging 

Er is een groep van veroordeelden voor een zedendelict die niet uit detentie komt met een justitieel kader, zoals bij 

een voorwaardelijke invrijheidstelling. Dit zijn gedetineerden die tot einde straf in detentie verblijven. Het 

reclasseringstoezicht is voor deze personen die veroordeeld zijn voor een zedendelict dan niet verplicht, tenzij de 

rechter bij het oordeel ook tot een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel heeft besloten. Bij deze 

groep is er dan geen sprake van een juridische stok achter de deur, en evenmin is de begeleiding bij de re-integratie 

langs juridische weg geregeld. Daarnaast is er een groep waarbij er wel sprake is geweest van toezicht, maar waarbij 

de juridische bemoeienis is beëindigd, zonder dat de ondersteuningsbehoefte is afgenomen. Bij veranderende 

levensomstandigheden kan er dan sprake zijn van een toegenomen risico. 

 

Zedendaders die na detentie weer terugkeren in de samenleving ondervinden vaak moeilijkheden. De buurt, familie 

en vrienden accepteren hen vaak niet (meer). Sociaal isolement en eenzaamheid liggen op de loer en vergroten het 

risico op terugval (recidive) van zedendaders (Van den Berg et al., 2018). Sociale banden zorgen voor een 

structurerende werking en maken daarnaast mogelijk dat symptomen die kunnen wijzen op terugval vroegtijdig 

gesignaleerd worden. Via sociale relaties kunnen personen die veroordeeld zijn voor een zedendelict worden 

geholpen met het vinden van huisvesting en werk en hen wordt ondersteuning geboden bij het opnieuw vormgeven 

van de relaties met familie. Hechte sociale banden met mensen uit de gemeenschap leiden ertoe dat deze personen 

niet sociaal geïsoleerd raken en zij een goede kwaliteit van leven zonder delicten kunnen opbouwen (Fox, 2017). 

 

COSA 

Circles of Support and Accountability, COSA, is een beproefde aanpak bij de resocialisatie van zedendelinquenten en 

wordt internationaal erkend als een van de meest werkzame interventies (Bitney et al., 2017). COSA is erop gericht 
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sociaal isolement te voorkomen, een succesvolle re-integratie te bevorderen en tegelijkertijd een ‘vinger aan de pols’ 

te houden om zo risico’s en risicogedrag tijdig te kunnen signaleren. Een cirkel van vrijwilligers ondersteunt onder 

begeleiding van een professionele cirkelcoördinator een zedendelinquent bij de terugkeer in de samenleving en 

monitort eventuele risico’s. Samen met een buitencirkel van bij de nazorg betrokken professionals wordt gewerkt aan 

het voorkomen van recidive en succesvolle re-integratie. COSA is theoretisch onderbouwd (Höing, Bogaerts, & 

Vogelvang, 2013). De aanpak draagt bij aan het verminderen van risicofactoren (Höing, Vogelvang, & Bogaerts, 2017; 

Chouinard & Riddick, 2015) en draagt aantoonbaar bij aan het verminderen van recidive (Duwe, 2018; Bates et 

al.,2014; Wilson, Cortoni, & McWhinnie 2009). Ook de kosteneffectiviteit is inmiddels bewezen (Duwe, 2018). 

 

In COSA worden risicovolle en sociaal geïsoleerde zedendelinquenten ondersteund bij hun terugkeer in de 

samenleving om recidive te voorkomen. Hierin werken vrijwilligers en professionals samen. Een netwerk van drie tot 

vijf vrijwilligers (de binnencirkel) begeleidt de zedendelinquent (kernlid in een cirkel) intensief en zo lang als nodig bij 

het behalen van relevante levensdoelen, met aandacht voor de veiligheid van de samenleving. De vrijwilligers worden 

getraind en gesuperviseerd door een professionele cirkelcoördinator. Een buitencirkel van professionals, betrokken bij 

de nazorg aan de zedendelinquent, wordt geïnformeerd en kan de nodige interventies plegen, wanneer de door de 

binnencirkel gesignaleerde risico’s daar aanleiding toe geven. De communicatie tussen binnen- en buitencirkel 

verloopt via de cirkelcoördinator (Höing & Alards, 2019).  

 

Figuur 1: Het COSA model 

 
 

Bron: Reclassering Nederland, afdeling media en communicatie, 2012 

 

COSA is in Canada in 1994 ontstaan als een lokaal burgerinitiatief. In Canada worden de meeste cirkels ingezet buiten 

het justitieel kader bij plegers van een ernstig gewelds- of zedendelict. Het gaat daarbij om gedetineerden die uit de 

gevangenis vrijkomen en niet in aanmerking zijn gekomen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling, omdat dat een te 

groot risico voor de maatschappij werd geacht, of de zedendelinquent koos voor strafeinde (Chouinard & Riddick, 

2015).  

 

Aanleiding 

COSA is in 2009 in Nederland ingevoerd door een samenwerking tussen Avans Hogeschool en Reclassering Nederland. 

Deze methodiek wordt door Reclassering Nederland enkel toegepast in een justitieel kader voor zedendelinquenten 

met een gemiddeld tot hoog recidiverisico en een hoge ondersteuningsbehoefte (Höing & Alards, 2014). In de 

afgelopen jaren werd vanuit behandelaren en gemeenten (veiligheidshuizen) verschillende keren aan de senior 

cirkelcoördinator gevraagd om COSA ook aan te bieden aan zedendelinquenten zonder justitieel kader. Hoe groot 

deze behoefte landelijk is, was niet bekend en in hoeverre COSA ook voor deze doelgroep haalbaar is en een 

meerwaarde heeft, was eveneens niet bekend. Om die reden is het project ‘COSA in vrijwillig kader’ gestart. 

 

Het projectdoel en de probleemstelling 

Het proeftuinproject ‘COSA in vrijwillig kader’ beoogde het opzetten van COSA buiten justitieel kader, inclusief het 

opstarten van twee tot vier proefcirkels voor zedendelinquenten die geen justitieel kader hebben en dus niet onder 

reclasseringstoezicht vallen. Dit proeftuinproject paste binnen de Koers en Kansen veranderlijn: Levensloop centraal. 

In dit proeftuinproject werd onderzocht hoe het methodisch kader van COSA verder geïnnoveerd diende te worden 
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naar criteria, werkwijzen en procedures om dit model succesvol in te kunnen zetten voor deze doelgroep buiten 

justitieel kader. Hoewel de aanpak op zich dus niet nieuw is, is de doelgroep wel nieuw en heeft mogelijk een andere 

benadering nodig. Doel was ook vanuit dit proeftuinproject, met de ondersteuning van een onderzoeker gekoppeld 

aan het Expertisecentrum Veiligheid, deze methodiek te verbreden naar gemeenten, inrichtingen, et cetera om zo te 

komen tot een landelijke dekking. De probleemstelling in dit proeftuinproject luidde:  

‘Kan COSA in Nederland toegepast worden voor personen die veroordeeld zijn voor een zedendelict en geen justitieel 

kader hebben? En zo ja: welke aanpassingen kunnen en moeten er gedaan worden om COSA te laten aansluiten bij de 

situatie en behoeften van deze groep, met behoud van de Europese kwaliteitsstandaarden voor COSA.’  

Projectaanpak 

• Ontwikkeling van een sterk lokaal partnerschap tussen justitiële inrichting en gemeente.

• Samenwerking met een lokale maatschappelijke organisatie voor de uitvoering.

• Doorontwikkeling van het methodisch kader naar criteria, werkwijzen en procedures.

• Kwaliteitsbewaking door een stuurgroep bestaande uit stakeholders bij lokale organisaties, aangevuld met

experts.

• Verbreding van de inzet van de methode naar gemeenten, inrichtingen et cetera om zo tot landelijke dekking te

komen.

Beoogde eindresultaten 

• Een methodisch handboek voor COSA in vrijwillig kader, inclusief training van cirkelcoördinatoren en vrijwilligers.

• Uitvoering en evaluatie van een pilot met twee tot vier proefcirkels op basis van actieonderzoek.

• Uitzicht op landelijke uitrol.

Samenwerking 

COSA in Vrijwillig Kader is geleid door Avans Hogeschool, Lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken. 

Voor de daadwerkelijke uitvoering is samengewerkt met Exodus regio Zuid. 

Het project werd inhoudelijk opgevolgd en bijgestuurd vanuit een expert-stuurgroep waaraan betrokken partners 

deelnamen, en waarin ook het slachtofferperspectief was vertegenwoordigd. 

mailto:b.claes@avans.nl
mailto:r.plug@avans.nl
mailto:r.wisse@exodus.nl
mailto:m.biezen@s-hertogenbosch.nl
mailto:m.biezen@s-hertogenbosch.nl
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Projectfasen, doelen en resultaten 

Projectfasen  

Het project startte in januari 2019. Oorspronkelijk was een looptijd van achttien maanden voorzien, maar in de 

praktijk bleek door verschillende oorzaken (waaronder de COVID-19-pandemie) een langere periode nodig te zijn. Het 

project eindigde eind januari 2021 en duurde dus 25 maanden. Het project kende drie fasen (typen activiteiten), die 

deels naast elkaar plaats vonden.  

In alle fasen is er actie-onderzoek verricht, echter de vraagstelling verschoof van fase tot fase. In de 

voorbereidingsfase werden vooral vragen rondom noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande COSA model 

actueel:  

• Welke aanpassingen aan de COSA basisstandaarden en daarvan afgeleide materialen en procedures en/of nieuwe

elementen zijn nodig in verband met de nieuwe doelgroep van COSA in vrijwillig kader?

• Welke aanpassingen aan de COSA basisstandaarden en daarvan afgeleide materialen en procedures en/of nieuwe

elementen zijn nodig in verband met de andere organisatorische context van COSA in vrijwillig kader?

In de pilotfase werd uitgeprobeerd in hoeverre COSA VK in de praktijk geïmplementeerd kon worden zoals bedoeld en 

welke problemen, kansen en vraagstukken hierbij ontstonden. Twee vragen stonden hierbij centraal: 

• Zijn de aanpassingen aan de COSA basisstandaarden en daarvan afgeleide materialen en procedures en

werkwijzen en/of nieuwe elementen valide en bruikbaar in de uitvoeringspraktijk?

• Hoe verloopt de implementatie, welke lessen voor de toekomstige implementatie kunnen hiervan geleerd

worden en welke verdere aanpassingen en verbeteringen zijn mogelijk gebleken binnen de kwaliteitseisen die aan

COSA VK gesteld kunnen worden?

In de fase van definitieve aanpassingen en borging van de methode werd de haalbaarheid van duurzame 

implementatie onderzocht. Daarbij stonden de volgende vragen centraal: 

• Wat zijn de kosten en kosteneffectiviteit van COSA, en welke mogelijkheden tot financiering zijn haalbaar?

• Hoe groot is landelijk de behoefte aan COSA VK?

• Op welke wijze en onder welke voorwaarden kan COSA VK duurzaam geïmplementeerd worden?

Hieronder worden de doelen, activiteiten en resultaten per fase beschreven. 
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2.1 Voorbereidingsfase 

Projectdoelen  

1. Inrichting projectteam en stuurgroep

2. Actieonderzoek naar noodzakelijke aanpassing van de methode

3. Doorontwikkeling methodiek en materialen en procedures

Activiteiten, keuzes en resultaten per doel 

Ad 1: Inrichting projectteam en Stuurgroep 

Er is samenwerking gezocht met een geschikte vrijwilligersorganisatie en deze werd gevonden in Exodus Zuid. De 

reden dat hiervoor gekozen werd, was de sterke regionale inbedding van Exodus in de keten van nazorg, hun expertise 

in het begeleiden van ex-gedetineerden bij de resocialisatie en het feit dat zij beschikken over een vrijwilligersnetwerk 

dat bekend is met de problematiek van resocialiserende ex-gedetineerden. In een samenwerkingsovereenkomst is 

afgesproken dat Exodus zich inspant om vrijwilligers te leveren en vanuit eigen middelen twee medewerkers zou laten 

scholen in de COSA methodiek die als cirkelcoördinatoren in opleiding in de pilotfase (onder begeleiding) cirkels 

zouden opzetten en begeleiden. Avans zou zorgen voor de ontwikkeling van de materialen en de training, coaching en 

supervisie van de cirkelcoördinatoren in opleiding.    

Exodus Zuid leverde twee cirkelcoördinatoren in opleiding, die een driedaagse training in de COSA methodiek hebben 

ontvangen. Zij werden gedurende het hele traject begeleid en gesuperviseerd door een ervaren senior 

cirkelcoördinator, die voor dit project in dienst van Avans was genomen.  

Daarnaast is door Avans een projectleider/onderzoeker aangesteld (Mechtild Höing), die ook als onderzoeker 

betrokken is geweest bij de ontwikkeling van COSA in samenwerking met Reclassering Nederland.  

Er is een stuurgroep van experts samengesteld (zie boven). Om tot een sterke lokale inbedding van het project te 

komen en om ook het slachtofferperspectief te borgen, is gekozen voor een vertegenwoordiging vanuit PI Vught, 

Bureau Nazorg van de Gemeente ’s Hertogenbosch en Stichting Slachtofferhulp Den Bosch. Er is overwogen om in een 

latere fase van het project de stem van de gebruiker (kernlid) te laten verwoorden door een kernlid via COSA van 

Reclassering Nederland, maar hier is uiteindelijk niet voor gekozen, omdat al snel veel onzekerheden opdoken, zoals 

de moeite om geschikte kernleden te vinden, de moeite om voldoende vrijwilligers te werven en uiteraard leverden 

de coronamaatregelen in 2020 voldoende extra uitdagingen op. 

Voor de projectadministratie is door de senior managementassistente een beveiligde omgeving binnen de digitale 

omgeving van Avans ingericht, waartoe alleen projectleden toegang hadden. Daarnaast zijn in overleg met de privacy-

officers van Avans en Exodus documenten en procedures ten behoeve van de veilige verzameling en opslag van 

gegevens van kernleden en vrijwilligers ontwikkeld. Hiertoe hadden alleen de projectleider, de senior-

cirkelcoördinator en de cirkelcoördinatoren in opleiding toegang. 

Ad 2: Actieonderzoek naar noodzakelijke aanpassing van de methode 

Voor de doorontwikkeling van de methodiek waren de materialen beschikbaar die Avans in 2009 op basis van een 

licentieovereenkomst met Circles-UK (het Engelse COSA expertisecentrum) had verworven, en die Avans destijds 

samen met Reclassering Nederland (RN) had doorontwikkeld voor het COSA project van RN. Daarnaast was het 

Europese COSA Handboek beschikbaar, dat Avans in samenwerking met een aantal Europese partners heeft 

ontwikkeld, en een Kwaliteitshandvest (Definitions and Standards) dat eveneens in samenwerking met Europese 

partners is ontwikkeld voor COSA projecten. Deze documenten bleken grotendeels bruikbaar en werden 

geactualiseerd en waar nodig geherformuleerd naar de context voor COSA in vrijwillig kader.   

De stuurgroep is gedurende deze periode vier maal bijeengekomen om te adviseren bij de doorontwikkeling van de 

methodiek. In overleg met de stuurgroep werd vastgesteld dat bij de doorontwikkeling van de beschikbare materialen 

vooral aangestuurd moest worden op het motiveren van het potentiële kernlid vanuit de sociale 
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ondersteuningsbehoefte en veel minder nadruk gelegd moest worden op risicomanagement en monitoring. Vanwege 

de afwezigheid van het toezichtkader, en dus de juridische stok achter de deur, is het voor potentiële kernleden van 

groot belang dat zij de meerwaarde in COSA voor zichzelf zien en dat empowerment en krachtgericht werken centraal 

komen te staan. Het werkboek van het Good Lives model (Van den Berg, Noom, & Bremer, z.d.) en de methode 

Krachtwerk, waarmee Exodus werkt (Wolf, Christiaans, & De Vet, 2016) boden goede aanknopingspunten hiervoor. 

Het basisdocument waarin het methodisch kader is vastgelegd (genoemd ‘Basisstandaarden’) werd dienaangaande 

aangepast en er werd een nieuw intakeformulier voor kernleden ontwikkeld, waarin elementen van het Good Lives 

model en de methode Krachtwerk werden gecombineerd. In het trainingsprogramma voor vrijwilligers werd minder 

nadruk gelegd op risicomanagement en meer op empowerment en aansluiten bij de sociale ondersteuningsbehoefte 

van kernleden. 

Ad 3: Doorontwikkeling methodiek en materialen en procedures 

De volgende materialen zijn initieel doorontwikkeld:  

• Methodisch handboek: Basisstandaarden COSA in Vrijwillig kader

• Communicatieplan

• Training cirkelcoördinatoren

• Basispresentatie COSA in vrijwillig kader ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten

• Flyer voor verwijzers

• Flyers voor vrijwilligers en kernleden

• Intakeformulier kernleden (formulier ondersteuningsbehoeften)

• Trainingsprogramma vrijwilligerstraining

• Vrijwilligersbeleid

• Cirkelovereenkomst

Gedurende het project zijn aanvullende materialen (door)ontwikkeld: 

• Standaardtekst vacature vrijwilligers voor websites

• Protocol werving vrijwilligers

• Informatieblad voor vrijwilligers

• Aanmeldformulier voor vrijwilligers

• Lijst met onderwerpen voor kennismakingsgesprek

• Format en aandachtslijst selectie en deselectie vrijwilligers

• Lijst met gespreksitems voor supervisiegesprekken

• Vrijwilligerscontract nazorggroep

• Vrijwilligersverklaring

• Mentorcontract en Beëindiging mentorcontract

• Lijst met onderwerpen voor thema-avond vrijwilligers

• Format contactverslag

• Format maandrapportage en maandrapportage buitencirkel

• Jaarplanning COSA VK

• Dynamic risk review (risico-inschattingsmodel voor driemaandelijkse evaluatie)

Afwijkingen en consequenties 

Het methodisch handboek schrijft voor dat cirkelcoördinatoren over specifieke competenties, waaronder ervaring in 

het begeleiden van zedendelinquenten, beschikken. Beide cirkelcoördinatoren in opleiding waren beginnend 

professional, ervaren in de begeleiding van ex-gedetineerden, echter zonder specifieke kennis en ervaring in de 

begeleiding van zedendelinquenten of zonder specifieke ervaring in de begeleiding en coaching van groepen 

vrijwilligers en de bijbehorende groepsdynamiek. (De oorzaak ligt mede in het feit dat Exodus Zuid-Nederland in hun 

residentiele functie geen zedendelinquenten mag opnemen, omdat vanwege de ligging van het Exodushuis in een 

woonwijk zedendelinquenten niet werden toegelaten.) Dit is opgevangen door intensieve begeleiding en supervisie en 

deels door het overnemen van taken door de senior cirkelcoördinator/supervisor van Avans. Gedurende het project 
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werd duidelijk dat aanvullende deskundigheidsbevordering rondom de problematiek van zedendelinquenten 

wenselijk is voor beginnende cirkelcoördinatoren. Bij de overdracht van het project naar Exodus is overeengekomen 

dat de cirkelcoördinatoren van Exodus nog gedurende een half jaar gecoacht zullen worden door de senior 

cirkelcoördinator.     

2.2 Uitvoering Pilot 

Doelen 

1. Voorlichting in de regio

2. Werving en training van tenminste acht vrijwilligers

3. Werving van tenminste twee kernleden

4. Start van tenminste twee cirkels per 1 juni 2019 en uitvoering conform de basisstandaarden

Activiteiten, keuzes en resultaten per doel 

Ad 1: Voorlichting in de regio 

Er zijn gedurende de pilot verschillende voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd voor onderstaande doelgroepen en 

organisaties: 

• 3RO

• Festival forensische Zorg

• PI Vught: Twee x Basispresentatie COSA VK

• Forensische GGZ:

▪ GGzE Eindhoven, De Woenselse Poort

▪ Kairos ’s-Hertogenbosch

▪ De Pompestichting

▪ GGZ Breburg

• Regionaal team nazorg coördinatoren: Basispresentatie COSA VK

• Ketenpartners regio Breda/Tilburg: Presentatie Business case

• Opleidingen Sociale Studies Avans Breda & Den Bosch: Basispresentatie COSA VK

• Congres Nederlandse Criminologen Vereniging: Basispresentatie COSA VK

• Coördinatieteam Bestuurlijk Akkoord: Presentatie Business CASE

• CirclesEurope event 2019

• Exodus Nederland

• Voorlichting buiten de regio i.v.m. mogelijke verwijzing:

▪ De Tender

▪ Gemeente Apeldoorn

▪ FPP De Horst

▪ FPK Assen

▪ Mesdagkliniek

Ad 2: Werving en training van tenminste acht vrijwilligers 

In een eerste wervingsronde in 2019 zijn via de kanalen van Exodus (eigen vrijwilligersbestand en aanvullende 

werving) negen vrijwilligers geworven. In maart 2019 is met de eerste groep geïnteresseerden (zeven vrijwilligers) een 

voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Van deze groep wilden vijf vrijwilligers daadwerkelijk met COSA aan de slag gaan. 

Omdat slechts drie vrijwilligers aan de geplande training eind april konden deelnemen, is besloten de training op te 

schuiven, maar dit leidde helaas niet tot een grotere deelname. Om deze reden is half mei besloten om de werving 

van vrijwilligers te intensiveren en een trainingsdatum half juni aan te bieden in de hoop dat hierdoor voldoende 

vrijwilligers voor twee cirkels bereikt en getraind kunnen worden. Na de training op 12 en 15 juni 2019 waren drie 

vrijwilligers daadwerkelijk bereid aan een cirkel te starten. Van één vrijwilliger is inmiddels weer afscheid genomen, 

omdat deze tijdens de uitvoering van de eerste cirkel niet geschikt bleek (bleek niet de gewenste houding ten aanzien 

van het kernlid te kunnen tonen), een andere was tijdelijk door persoonlijke omstandigheden minder beschikbaar dan 

wenselijk. Sindsdien is de werving van nieuwe vrijwilligers moeizaam verlopen.  
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Een tweede wervingsactie in het najaar heeft drie nieuwe vrijwilligers opgeleverd die op 28 en 29 november ook 

getraind zijn. Van het zijn er twee ingezet bij de eerste cirkel, de derde is ingepland voor de tweede cirkel. Voor die 

cirkel moesten nog tenminste drie nieuwe vrijwilligers geworven en getraind worden. Dit bleek vanwege de 

coronamaatregelen die vanaf maart 2020 in werking traden een groot vraagstuk te zijn. Voor de zekerheid is een 

digitale versie van het programma ontwikkeld. Gezien de functie die de training heeft in de selectie van vrijwilligers en 

de groepsdynamische processen die bij een digitale training grotendeels wegvallen, is hier uiteindelijk niet voor 

gekozen. Uiteindelijk kon in juni 2020 en in oktober 2020 nog een fysieke training met inachtneming van de 

coronamaatregelen gehouden worden.  

In totaal hebben zich gedurende de pilotfase 53 vrijwilligers aangemeld. Daarvan zijn er nog acht in het 

aanmeldproces en 26 zijn na de aanmelding niet doorgegaan naar de training, deels omdat zij verder onbereikbaar 

bleken, bij nader inzien toch niet wilden (tien) of omdat zij het vrijwilligerswerk als stage voor de opleiding wilden 

gebruiken – wat niet mogelijk is (vijf). Er zijn uiteindelijk negentien vrijwilligers getraind. Er zijn nu zes vrijwilligers 

actief in twee cirkels en zeven zijn nog in afwachting van een cirkel. Een aantal vrijwilligers (drie) hebben het project 

verlaten. Een aantal vrijwilligers (drie) hebben na de training besloten niet door te gaan.   

In het kader van de binding en deskundigheidsbevordering zijn een aantal extra activiteiten voor en met vrijwilligers 

ondernomen. In december 2019 heeft een fysieke kerstviering plaatsgevonden met de vrijwilligers (actief en in 

afwachting van een cirkel). Een deskundigheidsbevordering rondom de methodiek Krachtwerk was voorzien voor het 

najaar 2020, maar kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Studenten van Avans hebben in het kader van de 

Minor ‘Werken in gedwongen kader’ een succesvolle thema-avond voor vrijwilligers georganiseerd rondom het thema 

‘omgaan met slachtoffergedrag’. Deze heeft in januari 2021 plaatsgevonden.  

Ad 3: Werving van tenminste twee kernleden 

In eerste instantie werd uitgegaan van kandidaten die zonder toezicht uit detentie in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

zouden uitstromen, deze bleken er echter niet te zijn. Wel zijn tussen januari en juni 2019 via het bestaande netwerk 

van de senior cirkelcoördinator drie potentiële kernleden aangemeld voor het project. Zij hadden geruime tijd geleden 

detentie verlaten en waren nog onder behandeling. Uiteindelijk is besloten om de doelgroep te verruimen en deze 

kandidaten in de aanmeldingsprocedure op te nemen. Eén daarvan viel af omdat de kandidaat zelf niet wilde; één 

daarvan heeft de volledige intakeprocedure doorlopen en werd aangenomen. Deze cirkel is eind juni 2019 van start 

gegaan. De intake van de derde kandidaat heeft grote vertraging opgelopen. Deze derde kandidaat had te kampen 

met ernstige en terugkerende medische problemen, waarvoor hij geregeld in behandeling moest en niet bereikbaar 

en in staat was om de intake te starten. De senior cirkelcoördinator heeft wel contact gehouden met de verwijzer. In 

het daaropvolgende jaar 2020 bleken de coronamaatregelen het proces te belemmeren en daarnaast keerden de 

medische problemen terug. Eind 2020 was dit voldoende onder controle en kon de intake starten. Het kernlid doorliep 

deze succesvol en stemde in met COSA VK. Deze cirkel is uiteindelijk digitaal gestart in januari 2021.  

Vanaf maart 2019 is tijd en aandacht geschonken aan de werving van kernleden door communicatie over het project 

en door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Dit heeft in 2019 niet tot extra aanmeldingen geleid. In 2020 is de 

voorlichting en communicatie geïntensiveerd, onder andere door een netwerkbijeenkomst voor mogelijke verwijzers 

in de regio Breda/Tilburg. Dit heeft ertoe geleid dat er tot eind december 2020 in totaal nog eens elf aanmeldingen 

vanuit verwijzers zijn binnen gekomen. Daarvan zijn er drie afgewezen omdat het kernlid niet in de doelgroep valt. Bij 

twee daarvan is de intakeprocedure doorlopen en is het kernlid geschikt en bereid tot deelname. Eén van deze cirkels 

zal naar verwachting in maart 2021 starten, wanneer de kandidaat uit behandeling komt, de ander kan starten zodra 

er een cirkelcoördinator vanuit Exodus beschikbaar is en de financiering vanuit de gemeente gerealiseerd is. Op dit 

moment zijn nog zes aanmeldingen in onderzoek door Exodus. 

Ad 4: Start van tenminste twee cirkels per 1 juni 2019 en uitvoering conform de basisstandaarden 

Er is eind juni 2019 gestart met de eerste cirkel. Voor deze cirkel waren om te beginnen maar drie vrijwilligers 

beschikbaar, waarvan er twee in de vakantieperiode nauwelijks aanwezig zouden zijn. Vanwege de grote 

ondersteuningsbehoefte van het kernlid is besloten om de cirkel toch te starten. Een vrijwilliger zou als continue 
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factor het contact onderhouden. Juist deze vrijwilliger koos uiteindelijk aan het einde van de zomer om te stoppen. Hij 

communiceerde dit op een negatieve wijze naar het kernlid, waardoor het kernlid zich wederom afgewezen voelde en 

minder goed ging functioneren. De betreffende vrijwilliger had de indruk dat het kernlid zich niet voldoende inspande. 

Na een gezamenlijke evaluatie (ook met het kernlid) is besloten dat de cirkelcoördinator samen met een van de 

andere twee vrijwilligers het contact met het kernlid zou onderhouden en vervolgens eerst in te zetten op de werving 

van een nieuwe groep vrijwilligers om een stevige cirkel te kunnen opzetten. Nadat deze nieuwe groep geworven en 

getraind was, is in december 2019 de cirkel opnieuw van start gegaan met drie vrijwilligers. De cirkel functioneerde 

naar ieders tevredenheid, maar in het voorjaar gaf één van de drie vrijwilligers aan na de zomerperiode te verhuizen 

en niet meer beschikbaar te zijn. Deze vrijwilliger was al enige tijd niet meer op reguliere basis aanwezig bij de 

cirkelbijeenkomsten. Daarnaast ontstond er een conflict tussen één van de vrijwilligers en de cirkelcoördinator, dat 

uiteindelijk met coaching van de supervisor opgelost werd. Reden van het conflict was, dat de vrijwilliger in verband 

met risicosignalen rechtstreeks contact zocht met een lid van de buitencirkel, terwijl het model aangeeft dat het 

contact altijd via de cirkelcoördinator verloopt. Deze vrijwilliger is daarop aangesproken en ontving een 

waarschuwing. Vervolgens ontstond er enig tijd later een conflict tussen dezelfde vrijwilliger en een andere 

vrijwilliger. Hierin werden door dezelfde vrijwilliger grenzen overschreden waardoor de verdere samenwerking niet 

meer mogelijk was. In goed overleg is afscheid genomen van deze vrijwilliger. De cirkel is daarop aangevuld met een 

nieuwe vrijwilliger en de introductie verliep naar ieders tevredenheid. Een nieuwe uitdaging dook op toen door de 

COVID-19-pandemie coronamaatregelen in werking traden en het fysieke contact niet meer mogelijk was. Dit werd 

opgelost door via WhatsApp en beeldbellen via Teams het contact te onderhouden. Toen contact weer toegestaan 

was, werd met inachtneming van de coronamaatregelen fysiek ondersteuning geboden. Nadat na de zomer de 

vrijwilliger zoals aangekondigd vertrok en omdat de cirkel inmiddels goed functioneerde, is besloten met twee 

vrijwilligers door te gaan. Deze cirkel draait tot nu toe naar tevredenheid.  

Keuzes  

Ad 2: Werving en training van tenminste acht vrijwilligers  

Er is voor gekozen om uiteindelijk een grotere groep vrijwilligers te werven en te trainen, omdat er uiteindelijk toch 

redelijk wat kansrijke aanmeldingen voor kernleden binnen kwamen. Om die reden zijn meermaals trainingen (in 

totaal vier) gedurende de projectperiode aangeboden. Dit heeft als voordeel dat er nu een groep vrijwilligers is die 

‘klaar staat’ om een volgende cirkel te kunnen bemensen. Het nadeel is dat hun motivatie wellicht weer inzakt, 

wanneer de start van een volgende cirkel in hun regio vanwege gebrek aan cirkelcoördinatoren en/of financiering op 

zich laat wachten of uiteindelijk niet doorgaat.  

De afweging om wel of niet te werven en te trainen was een lastige: een bekend fenomeen is dat van de geremde 

vooruitgang in de pilotfase: je wilt niet al te hoge verwachtingen wekken en erg intensief werven, omdat het aantal 

cirkels dat we kunnen draaien in de pilotfase vanwege de tijdelijke financiering beperkt is. Anderzijds wil je ook 

kernleden die in aanmerking komen voor een cirkel niet te lang laten wachten. 

Ad 3: Werving van tenminste twee kernleden  

De keuze om de eerste cirkel te starten zonder dat de binnencirkel voltallig en gezamenlijk de eerste periode 

bijeenkwam, is een afwijking van het model zoals dat in de basisstandaarden is beschreven. De basisstandaard schrijft 

voor dat de binnencirkel gedurende tenminste de eerste acht weken wekelijks bijeenkomt om elkaar goed te leren 

kennen, vertrouwen en een open communicatie te ontwikkelen en om voldoende zicht op de ondersteuningsbehoefte 

van het kernlid te krijgen. Deze keuze heeft ertoe geleid dat dit proces niet met elkaar is doorlopen en dit heeft 

nadelige gevolgen gehad voor het kernlid. Dit heeft tot twee inzichten geleid:  

• Ten eerste is het van groot belang om het werkzame principe, namelijk de groepsdynamiek in de cirkel tot stand

te brengen en zijn werk te laten doen. Het bewaken van de programma-integriteit (wordt de cirkel opgezet zoals

de bedoeling is) en de modelintegriteit (werkt de binnencirkel met elkaar zoals de bedoeling is) door de

cirkelcoördinator is daarvoor het belangrijkste instrument. Zodra afgeweken wordt van het model, zijn de

uitkomsten mogelijk minder gunstig. Dit zal voortaan bij de training en supervisie van cirkelcoördinatoren in

opleiding meer uitgelegd en veel sterker benadrukt worden.
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• Ten tweede is het van belang, dat vrijwilligers realistische verwachtingen hebben bij de

ontwikkelingsmogelijkheden van het kernlid. Te grote verwachtingen bouwen de teleurstelling in, en leiden tot

frustratie bij vrijwilligers. In de vrijwilligerstraining (basistraining en deskundigheidsbevorderingen) zal hieraan

meer aandacht besteed worden.

Aanpassingen en consequenties  

Ad 3: Selectiecriteria kernleden 

Er is bij de selectie van kernleden afgeweken van de oorspronkelijke doelgroep: zedendelinquenten die zonder nazorg 

uit detentie komen (zogenaamde maxing out gedetineerden). Het was de bedoeling om vooral kernleden te werven 

die direct uit detentie zonder justitieel kader terugkeren. Dit bleek in Nederland een beperkte en lastig te vinden 

doelgroep. Het eerste aangemelde kernlid was iemand die al geruime tijd uit detentie is, maar gedurende lange tijd in 

behandeling is geweest, zowel residentieel als ambulant. Het justitieel kader was inmiddels afgelopen, maar vanwege 

het nog steeds aanwezige risico werd COSA wenselijk geacht. In overleg met de stuurgroep is besloten, gezien het 

toch nog steeds aanwezige risico, deze persoon een Cirkel in Vrijwillig Kader aan te bieden. De vervolgens uitgevoerde 

risicotaxatie liet zien dat er sprake is van een gemiddeld tot hoog recidiverisico. Uit de volgende aanmeldingen bleek 

eveneens dat niet de PI’s belangrijke verwijzers waren (ondanks dat hier verschillende malen voorlichtingsactiviteiten 

zijn aangeboden), maar met name de forensische GGZ en de Zorg en Veiligheidshuizen. Hierbij ging het voornamelijk 

om plegers van zedendelicten die al langer uit detentie waren, waarvan het toezichtkader was afgelopen en die in de 

laatste fase van hun behandeling zaten, maar waarbij zorg bestond over de periode daarna, wanneer de behandeling 

afgesloten werd en er geen sociaal netwerk aanwezig was. Een andere categorie kandidaten vanuit de forensische 

GGZ betrof personen met seksuele problematiek die vrijwillig in behandeling waren en mogelijk al wel delicten 

hadden gepleegd, maar nooit veroordeeld waren. Dit waren kandidaten die zelf gemotiveerd waren om geen delicten 

te plegen, maar waarbij gevreesd werd dat dit zou gebeuren wanneer er geen aanvullende ondersteuning vanuit een 

sociaal netwerk geboden zou worden. In overleg met de stuurgroep is besloten om COSA VK ook open te stellen voor 

deze doelgroep.  

De aanmeldingen vanuit de zorg en veiligheidshuizen hadden meestal betrekking op kandidaten die in de gemeente 

waren komen wonen vanuit een andere gemeente en waarbij geen toezichtkader meer aanwezig was, maar wel 

zorgen waren over het risico op recidive.   

In de ontwikkelde materialen (basisstandaarden, voorlichtingen, informatiebladen voor verwijzers) is de omschrijving 

van de doelgroep dienaangaande aangepast. 

Het gevolg van deze aanpassing aan het oorspronkelijk plan was dus, dat een nieuwe doelgroep in beeld kwam, die 

voorheen niet bediend kon worden en het bereik van de aanpak (en dus ook het preventieve effect) aanzienlijk 

vergroot wordt.  

Ad 3: Duur van de pilot   

Oorspronkelijk was de start van de eerste twee cirkels voorzien in april maar omdat de werving van kernleden en de 

werving en training van vrijwilligers vertraging opliep, kon niet zoals gepland met de eerste cirkels gestart worden. 

Daarnaast heeft de werving van een tweede kernlid meer tijd gekost dan verwacht. Hierdoor trad er vertraging in het 

project op. In eerste instantie werd gedacht dat de eerste cirkel per oktober een herstart zou kunnen maken en om 

één cirkel tenminste gedurende een jaar te kunnen laten draaien, onder supervisie van de senior cirkelcoördinator, is 

verlenging van het project tot 1 oktober 2020 aangevraagd. In 2020 bleek dat door de coronamaatregelen en door het 

vertrek van één van de twee cirkelcoördinatoren in opleiding uit het project wederom vertraging werd opgelopen en 

werd opnieuw verlenging aangevraagd (en verkregen), ditmaal tot eind december 2020. Hiervoor waren geen extra 

financiële middelen nodig, omdat het niet om extra activiteiten ging, maar alleen om spreiding van activiteiten. Om 

een goede afronding en overdracht van het project mogelijk te maken is uiteindelijk om praktische redenen een 

verlenging met wederom één maand nodig gebleken.  
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2.3 Borging 

Doelen in deze fase: 

1. Onderzoek naar haalbaarheid en mogelijkheden voor landelijke uitbreiding en duurzame implementatie

2. Ontwikkeling duurzame projectstructuur

3. Ontwikkeling definitieve materialen

Activiteiten, keuzes en resultaten per doel  

Ad 1: Onderzoek naar haalbaarheid en mogelijkheden voor landelijke uitbreiding en duurzame implementatie  

Om de haalbaarheid van duurzame en landelijke implementatie te onderzoeken is een aantal activiteiten ontwikkeld. 

Allereerst is een beknopte landelijke inventarisatie uitgevoerd naar de landelijke behoefte aan COSA VK. Hiertoe is 

een korte enquête per e-mail uitgevoerd onder alle zorg en veiligheidshuizen en onder ambulante forensische 

behandelteams. Dit leverde het volgende beeld op:  

• Veiligheidshuizen: 33 aangeschreven, veertien hebben gereageerd (respons = 42,4%)

• Forensische ambulante behandelteams: 33 aangeschreven, tien hebben gereageerd (respons = 30,3%)

Tabel 1: Resultaten enquête 

Zorg en 

Veiligheidshuizen 

Forensische 

behandelteams 

N = 14 N = 10 

Krijgt u wel eens te maken met zedendelinquenten die 

terugkeren in de samenleving, zonder 

reclasseringstoezicht, en die mogelijk in aanmerking 

zouden komen voor COSA VK  

11 9 

Totaal aantal casussen per jaar:   22-39 22-54

Minimaal – maximaal per respondent 0 - 5 0 - 10

Gemiddeld (minimaal)  1,6 2,2

Als een zedendelinquent die onder uw verantwoordelijkheid valt deel zou willen nemen, welke 

financieringsmogelijkheden ziet u dan? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Weet niet  2 4 

WLZ  2 

Zorgverzekeraars  5 

Gemeente (WMO)  7 5 

Projectsubsidie  1 1 

Overheid, structureel 2 

Via Veiligheidshuis   2 

Van der Staaij gelden  1 

Hieruit werd geconcludeerd dat de totale jaarlijkse landelijke behoefte aan COSA VK rond 25 - 50 cirkels zou kunnen 

liggen, ervan uitgaande dat circa de helft van de aanmeldingen tot een cirkel leiden. Dit aantal rechtvaardigde een 

landelijke uitrol van dit project. Voor de bekostiging wijzen de meeste respondenten naar de WMO, hetgeen gezien de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de opvang van ex-gedetineerden en de veiligheid van haar burgers een 

logische is. Bekostiging door de gemeente is bij de verdere uitrol van COSA VK als uitgangspunt genomen en bij 

aanmeldingen aan verwijzers medegedeeld.  

Om de kostprijs van COSA VK te berekenen is op basis van de ervaringen in de pilotfase een gedetailleerde berekening 

van de benodigde inzet van personele en materiele kosten gemaakt, uitgaande van de benodigde deskundigheid en 

kwaliteitswaarborgen zoals in de basisstandaarden gedefinieerd worden en uitgaande van de tarieven van Exodus. 

Hieruit bleek dat Exodus voor COSA VK voor de uitvoering een kostprijs van circa € 20.000, - per jaar zou moeten 
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berekenen. Daarnaast moet voor de structurele projectkosten, zoals coördinatie, deskundigheidsbevordering en 

voorlichting circa € 9.500,- per jaar berekend worden.  

Ook is een COSA VK business case ontwikkeld. Daarin is op basis van een fictieve, maar realistische casus, een 

onderbouwde berekening gemaakt van de juridische en maatschappelijke kosten van een zedenrecidive (zie bijlage) 

van de kosten van COSA VK en is een tentatieve kosten-batenanalyse uitgevoerd. Hieruit bleek dat iedere euro die aan 

COSA wordt uitgegeven een mogelijke besparing van € 4,50 oplevert. Dit is in lijn met wat er in internationale kosten- 

batenanalyses van COSA wordt vastgesteld (Duwe, 2018).  

Ad 2: Ontwikkeling duurzame projectstructuur 

De directeur van Exodus Zuid-Nederland, Roos Wisse, heeft in het landelijk directeurenoverleg van Exodus de 

interesse voor landelijke uitrol van het COSA VK project gepeild. De directeuren van Exodus Zuid-Holland en Exodus 

Midden-Nederland reageerden positief. Zij hebben in hun eigen teams medewerkers geselecteerd die interesse 

hadden om als cirkelcoördinator te worden opgeleid. In augustus 2020 zijn in totaal vier extra cirkelcoördinatoren 

opgeleid. Zij hebben samen een projectplan ontwikkeld voor de landelijke implementatie van COSA VK door Exodus, 

waarin zij doelen, acties en randvoorwaarden hebben geformuleerd. Dit projectplan is in het directeurenoverleg van 

Exodus besproken. Vervolgens is er binnen Exodus een projectteam gevormd, bestaande uit twee directeuren en twee 

cirkelcoördinatoren. Het projectteam heeft samen met de projectleider en senior cirkelcoördinator vanuit Avans de 

overdracht van het project (inclusief lopende aanmeldingen) naar Exodus voorbereid. Hierin zijn aandachtspunten en 

knelpunten besproken en heeft een warme overdracht van aanmeldingen plaatsgevonden. Er is afgesproken dat de 

senior cirkelcoördinator en supervisor nog gedurende tenminste zes maanden ingezet worden ter ondersteuning. Op 

22 januari 2021 is de officiële overdracht van COSA VK van Avans naar Exodus gemarkeerd met een digitale feestelijke 

bijeenkomst, waaraan in totaal 50 genodigden uit het zorg- en veiligheidsdomein hebben deelgenomen. 

Ad 3: Ontwikkeling definitieve materialen 

Op basis van de verzamelde ervaringen en voorbereidend op de overname van het project door Exodus Nederland, 

zijn in november en december 2020 alle materialen die in de loop van het project gebruikt zijn, bijgesteld en definitief 

gemaakt. De materialen zijn gebundeld in een fysiek en digitaal Handboek voor cirkelcoördinatoren en overgedragen 

aan Exodus. Daarbij zijn een aantal afspraken gemaakt met betrekking tot de kwaliteitsborging en toekomstige 

betrokkenheid van het lectoraat bij de verdere uitrol van COSA VK door Exodus. Zo is vanuit Exodus toegezegd dat de 

methodische kaders en de kwaliteitsstandaarden, zoals geformuleerd in het Handboek, de basis voor het verdere 

werk zullen zijn. Ook is afgesproken dat drie maanden na de overdracht nogmaals een evaluatiebijeenkomst belegd 

wordt om met elkaar de stand van zaken, kansen en knelpunten te bespreken.  

Keuzes, aanpassingen en gevolgen 

Ad 1: Onderzoek naar haalbaarheid en mogelijkheden voor landelijke uitbreiding en duurzame implementatie  

Het financieringsvraagstuk voor COSA VK blijft een vraagstuk voor de toekomst dat per casus opgelost moet worden. 

Er was een plan ontwikkeld om vanaf maart 2020 een onderzoek naar de financieringsmogelijkheden voor COSA uit te 

voeren, maar hier is gedurende de projectperiode buiten de eerder vermelde inventarisatie weinig tijd voor geweest. 

Problemen in de uitvoering van de pilot hebben hierbij een rol gespeeld, deze vroegen meer aandacht van de 

projectleider/onderzoeker dan oorspronkelijk was voorzien. De inventarisatie van de landelijke behoefte liet 

bovendien zien dat verwijzers over het algemeen de WMO het meest toepasselijke financieringsinstrument vinden. 

Ook door Exodus is uiteindelijk voor deze strategie gekozen. Dit betekent dat voor iedere cirkel afzonderlijk binnen de 

betreffende gemeente gezocht zal moeten worden naar financiering. Voor de meer structurele kosten, die de 

uitvoering van individuele cirkels overstijgen, is landelijke of regionale financiering voor de hand liggend.  

Ad 2: Ontwikkeling duurzame projectstructuur  

De groep van nieuw opgeleide cirkelcoördinatoren werd gekozen op basis van interesse. Daarbij was het profiel voor 

cirkelcoördinatoren niet leidend en was er nog niet voorzien in facilitering van de inzet. Tijdens de training en kort 

daarna werd hen duidelijk wat de functie inhoudt en welke inzet nodig is. Omdat de facilitering in uren vanuit Exodus 

nog niet gegarandeerd kon worden, besloten twee van de vier de functie niet te kunnen uitvoeren, waardoor er in de 
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Exodus regio Midden-Nederland geen opgeleide cirkelcoördinator meer beschikbaar is. Ook de andere 

cirkelcoördinatoren zijn vooralsnog beperkt inzetbaar voor COSA VK, waardoor de intake van de overgedragen 

aanmeldingen enige vertraging oploopt. Er wordt gezocht naar creatieve oplossingen, zoals inleen van ervaren 

cirkelcoördinatoren. Als gevolg van deze capaciteitsvraagstukken in combinatie met het financieringsvraagstuk zal de 

landelijke uitrol zeer geleidelijk plaatsvinden.  



15 - Projectverslag COSA in Vrijwillig Kader 

Projectleiding en -organisatie 

Taken 

De eindverantwoordelijkheid voor het project lag bij het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van Avans 

Hogeschool, in de persoon van lector dr. Bart Claes. De dagelijkse projectleiding lag bij dr. Mechtild Höing, senior 

onderzoeker in dit lectoraat. Tot de taken van de projectleider behoorden de aansturing van het uitvoerend 

projectteam, het bewaken van de voortgang van het project, het voorzitten van de stuurgroep en - samen met de 

senior cirkelcoördinator en supervisor Audrey Alards - het mede ontwikkelen van materialen en trainingen en 

bewaken van de kwaliteit. De interne en externe communicatie over het project, het financieel overleg met de 

controller, communicatie met de projectbegeleider vanuit Koers en Kansen en de tussen- en eindrapportage aan 

Koers en Kansen waren eveneens taken van de projectleider.  

Uitdagingen  

De voorbereidingsfase verliep zoals gepland, maar al snel werd duidelijk dat er vanuit de beoogde doelgroep (plegers 

van een zedendelict die zonder reclasseringstoezicht uit de PI Vught komen en instromen in de gemeente ’s-

Hertogenbosch) geen instroom gedurende de voorziene pilotperiode was te verwachten. De eerste aanmelding uit 

deze doelgroep betrof een casus die pas een jaar later zou vrijkomen (en die uiteindelijk niet in aanmerking kwam, 

omdat er toch sprake was van een toezichtkader). Uiteindelijk werd in overleg met de stuurgroep het besluit genomen 

om van het oorspronkelijke projectplan af te wijken en de doelgroep te verruimen. Dit leidde evenwel tot een 

vertraging in het project, waardoor de eerste cirkel pas in juni 2019 kon starten. Daarnaast speelden er gedurende het 

project een aantal andere factoren die het nodig maakten om het project met een half jaar te verlengen. Deze 

factoren waren:  

• Problemen met de bemensing en de kwaliteit van uitvoering van de eerste cirkel (zie 2.2), waardoor een herstart

nodig was. Om deze cirkel voldoende lang te kunnen volgen zou de cirkel tenminste tot eind december 2020

moeten kunnen duren.

• De personele inzet vanuit Exodus was feitelijk minder dan gepland. Eén van de eerste twee getrainde

cirkelcoördinatoren bleek beperkt inzetbaar voor het project, deels door een niet haalbare combinatie van taken,

deels omdat de benodigde coachingsvaardigheden nog verder ontwikkeld moesten worden. Hierdoor kon deze

geen proefcirkel op zich nemen en slechts gedeeltelijk aanvullende taken uitvoeren. Pas in augustus 2020 kon een

vervangende cirkelcoördinator getraind worden. Veel taken in de voorlichting, werving en intake moesten

hierdoor door de senior cirkelcoördinator worden overgenomen.

• Door de impact van de coronamaatregelen en ziekte van het beoogde kernlid liep de intake van de deelnemer van

de tweede proefcirkel grote vertraging op, waardoor deze cirkel pas in december 2020 van start kon gaan.

Wijzigingen  

De rol van de senior cirkelcoördinator en supervisor is door de uitdagingen die hierboven zijn beschreven deels 

veranderd. Zij heeft meer dan voorzien moeten inzetten op uitvoerende taken, waardoor onderzoekstaken 

(onderzoek naar de haalbaarheid en financieringsmogelijkheden) bij de projectleider kwamen te liggen.   

Planning  

Het project startte per 1 januari 2019 en zou tot 1 juli 2020 duren. Er is, zoals gezegd, ruim een half jaar vertraging 

opgelopen in het project. Echter, doordat het niet ging om extra taken, maar om grotere spreiding van activiteiten had 

deze vertraging geen financiële consequenties.  

Verlenging van het project is driemaal aangevraagd en gegund door Koers en Kansen:  

• verlenging tot oktober 2020 in verband met problemen rondom de werving van kernleden;

• verlenging tot 1 januari 2021 in verband met trage opstart tweede cirkel door coronamaatregelen;

• verlenging tot 1 februari 2021 om de overdracht van het project naar Exodus te kunnen afronden.
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Coördinerende activiteiten  

De coördinerende activiteiten van de projectleiding bestonden uit: 

• Circa driemaandelijks overleg met de stuurgroep.

• Circa driewekelijks overleg met het uitvoerend projectteam en met de supervisor.

• Circa driemaandelijks overleg met de eindverantwoordelijke lector.

• Circa driemaandelijks financieel overleg.

• Vanaf half november 2020; tweewekelijks overleg met de projectgroep van Exodus in het kader van de overdracht

van het project. Deze projectgroep bestond uit twee directeuren en twee cirkelcoördinatoren.

• Overleg met afdelingen Media en Communicatie van Avans en Exodus in het kader van het overdrachtsevent.

De samenwerking met de stuurgroep is als zeer helpend en constructief ervaren. Met name de aanwezigheid van een 

inhoudelijk expert (behandelaar van zedendelinquenten), die bovendien de methodiek COSA goed kende, was van 

grote waarde en zeer ondersteunend bij het aanpassen van de methodiek voor deze doelgroep en voor het maken van 

keuzes omtrent de uitbreiding van de doelgroep. De input vanuit gemeentelijk perspectief was belangrijk om zicht te 

krijgen op de werkwijze en de processen die binnen de gemeente een rol spelen. Hierdoor werd bijvoorbeeld 

duidelijk, dat gemeenten lang niet altijd op de hoogte zijn van de komst of aanwezigheid van personen die 

veroordeeld zijn voor het plegen van een zedendelict met een gemiddeld tot hoog recidiverisico.  

Omdat de geselecteerde kernleden niet in de gemeente ‘s-Hertogenbosch woonden, was de inhoudelijke bijdrage in 

de vorm van deelname in de buitencirkel niet relevant.  

De samenwerking met de uitvoerende cirkelcoördinatoren in opleiding van Exodus verliep in de voorbereidingsfase 

goed, echter de problemen met de inzet van één van hen (zie hierboven) in de pilotfase maakten duidelijk dat de 

samenwerking met deze cirkelcoördinator op een andere manier vormgegeven moest worden. Deze cirkelcoördinator 

werd gevraagd om te ondersteunen bij de vrijwilligerstrainingen en bij het onderzoek naar de haalbaarheid. Door 

gebrek aan ervaring met de doelgroep en de toegenomen belasting van de overgebleven cirkelcoördinator kwam ook 

de kwaliteit van de uitvoering onder druk te staan. Het gevolg was dat de senior cirkelcoördinator/supervisor meer 

dan beoogd het proces begeleidde en ook uitvoerende taken op zich nam en de projectleider de uitvoering intensiever 

ging monitoren door vaker projectteamoverleg te plannen. Met de komst van een nieuwe tweede cirkelcoördinator 

konden taken weer beter verdeeld worden en nam de druk op de uitvoering weer iets af.  

De samenwerking met de senior cirkelcoördinator verliep soepel aangezien de projectleider en senior 

cirkelcoördinator in drie andere COSA projecten ook nauw hebben samengewerkt bij de opstart van nieuwe projecten. 

Beiden kennen de COSA methode door en door en zijn bekend met kwesties bij de opstart van nieuwe COSA 

projecten. 

De samenwerking met de projectgroep die binnen Exodus de overname van het project en de landelijke uitrol 

voorbereiden had een wat trage start, doordat de kennis over de methode en de implicaties van de 

kwaliteitsstandaarden voor de uitvoering en de kosten van een cirkel bij nieuwe leden nog deels ontwikkeld moest 

worden. Ook de overname van de lopende aanmeldingen was lastig te realiseren op korte termijn vanwege een 

gebrek aan tijd bij de getrainde cirkelcoördinatoren. Uiteindelijk heeft de overdracht met wederzijds vertrouwen 

plaatsgevonden. Zeer helpend hierbij was de positieve houding van Exodus ten aanzien van het belang van behoud 

van programma-integriteit voor de effectiviteit van COSA.  

Bij de overname van de verantwoordelijkheid voor de aanmeldingen en de methodiek is afgesproken dat de senior 

cirkelcoördinator nog gedurende een half jaar het projectteam zou coachen. In overleg tussen de 

eindverantwoordelijke lector en de directeur van Exodus Zuid-Nederland is afgesproken om na enkele maanden een 

evaluerend gesprek te plannen om te bezien in hoeverre de overname goed is verlopen en er bij Exodus nog behoefte 

is aan ondersteuning vanuit Avans.  
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Communicatie 

De communicatie vanuit het project is vormgegeven vanuit Avans en daarbij is grotendeels het ontwikkelde 

communicatieplan gevolgd. Deze communicatie naar algemene (sociale) media is bewust zeer beperkt gehouden 

vanwege de kwetsbaarheid van het project en de doelgroep, die in het algemeen niet op bijval kan rekenen. Er is 

vooral gezocht naar mogelijkheden om partners in de keten te informeren. De volgende publicaties en presentaties 

zijn uitgevoerd in het kader van de algemene communicatie over het project:  

• Lectoraat Transmuraal herstelgericht werken: Persbericht over het project (Oktober 2019).

• Höing, M., & Alards, A. (2019). Circles of Support and Accountability: Een sociaal netwerk voor

zedendelinquenten. Justitiële Verkenningen, 45(3)61-71.

• Höing, M. H., Alards, A., & Claes, B. (2020). COSA als alternatief voor sociale uitsluiting. Panopticon, 40(5), 410.

• Webpublicatie en bericht in VNG magazine: https://vng.nl/artikelen/veilige-re-integratie-van-plegers-van-een-

zedendelict.

• Höing, M., Alards, A., Thomassen, J., & De Rooij, R. (2020). Festival Forensische Zorg: Workshop COSA in Vrijwillig

kader.

• Höing, M. (2020). COSA VK Businesscase. Presentatie tijdens netwerkoverleg voor ketenpartners in de regio

Breda/Tilburg (mei 2020).

• Höing, M. (2020). COSA VK Businesscase. Presentatie tijdens de coördinatiegroep Bestuurlijk Akkoord (november

2020).

• Thomassen, J., & Grooten, M. (2021). COSA VK. Presentatie/workshop tijdens Festival Forensische Zorg 2021.

Daarnaast zijn er incidenteel berichten geplaatst op LinkedIn. 

https://vng.nl/artikelen/veilige-re-integratie-van-plegers-van-een-zedendelict
https://vng.nl/artikelen/veilige-re-integratie-van-plegers-van-een-zedendelict
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Monitoring 

De verantwoordelijkheid voor de monitoring van het project was belegd bij Avans als penvoerder. 

De monitoring van het projectplan vond plaats door de lector en de stuurgroep via stuurgroep overleggen en 

bilaterale project overleggen. Het kritische doordenken samen met de stuurgroep heeft de projectontwikkeling 

succesvol ondersteund, waardoor de koerswijzigingen ten aanzien van de doelgroep goed onderbouwd konden 

worden doorgevoerd. Met name het slachtofferperspectief is belangrijk geweest met betrekking tot het doorhakken 

van deze knoop. Het belang van het voorkomen van slachtoffers werd belangrijker gevonden dan de vraag of het 

kernlid de precieze vooraf omschreven kenmerken had. De stem van de vertegenwoordiger van Slachtofferhulp is 

hierin heel belangrijk geweest.  

De projectleider monitorde de uitvoering van het project via projectteam overleggen en inzage in dossiers en 

cirkelrapportages. Doordat alle documenten op een beveiligde digitale plaats bewaard werden, die alleen toegankelijk 

was voor de projectteamleden, kon - ook toen fysiek contact door Corona beperkt werd - het proces goed gevolgd 

worden. Knelpunten in de uitvoering werden hierdoor duidelijk en deze punten konden in het gezamenlijk 

projectoverleg geadresseerd worden. In de eerste periode van de pilotfase is deze monitoring vanwege de 

zomervakantieperiode minder intensief geweest. Juist in die beginfase had dit intensiever gemoeten.   

De supervisor monitorde de kwaliteit van de uitvoering via projectteam overleggen, bilateraal overleg met 

cirkelcoördinatoren en via het meelezen van cirkelverslagen door vrijwilligers en de daarop gegeven feedback door 

cirkelcoördinatoren. Ook hier speelde de zomervakantieperiode een rol, waardoor in het begin van de eerste cirkel er 

minder nauwgezet gemonitord is. Knelpunten met het functioneren van vrijwilligers konden hierdoor langer 

doorspelen dan wellicht nodig was geweest. In de borgingsfase van het project werd de projectontwikkeling binnen 

Exodus gevolgd via overleggen met het team cirkelcoördinatoren.  

De projectcontroller van Avans monitorde de financiële voortgang via driemaandelijkse financiële overleggen met de 

projectleider. Op deze wijze werd steeds duidelijk dat het project financieel gezond was. Vanaf september 2020 was 

er ruimte om de inzet van de projectleider te vergroten, waardoor het mogelijk werd een deel van de geplande 

onderzoekstaken uit te voeren, die in de knel kwamen omdat de supervisor voor uitvoerende taken ingezet moest 

worden.  

De projectbegeleider vanuit Koers en Kansen monitorde het verloop van het project via telefonische contacten met de 

projectleider en tussentijdse projectrapportages. De projectbegeleider vanuit Koers en Kansen heeft op een aantal 

cruciale momenten een ondersteunden rol gehad, met name bij het ondersteunen van de ontwikkeling van een 

businesscase en de communicatie over het project naar landelijke partijen zoals VNG en de coördinatiegroep 

Bestuurlijk Akkoord.  



19 - Projectverslag COSA in Vrijwillig Kader 

Wat ging er anders dan verwacht? 

In de laatste weken van het project zijn evaluerende gesprekken gevoerd met de eindverantwoordelijke van het 
project, de senior cirkelcoördinator en supervisor, de cirkelcoördinator van Exodus en de directeur van Exodus Zuid-

Nederland. De volgende zaken zijn geëvalueerd: de uitvoering van het projectplan, de uitvoering van de cirkels en de 

projectresultaten. Hieronder genoemde leerervaringen zijn opgehaald. Eén van de kernleden en twee vrijwilligers zijn 

door een groep studenten van Avans geïnterviewd. Hun bevindingen zijn tot een kleine videoproductie gemonteerd 

en tijdens het overdrachtevent getoond.  

Volgens alle betrokkenen professionals is het projectplan uitgevoerd binnen de mogelijkheden en de beperkingen die 

vooral tijdens 2020 door de coronamaatregelen speelden. De projectdoelen (onderzoeken of COSA haalbaar is in een 

vrijwillig kader) zijn gehaald en de beoogde activiteiten zijn uitgevoerd. Het project was bedoeld als proeftuin en 

daarin is organisch meebewogen met de inzichten die opgedaan werden tijdens het proces. Het resultaat is een vanuit 

de methodiek ‘Krachtwerk’ versterkte methodiek en een nieuw aanbod, dat haalbaar is en waaraan behoefte bestaat. 

De daadwerkelijke effecten op het kernlid zijn nog niet helemaal duidelijk, maar de geïnterviewde cirkelcoördinator 

signaleert bij zijn kernlid een toename in sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en belangstelling voor 

anderen en een groei uit de cliëntenrol naar de rol van medeburger.  

Leerervaringen 

Een moeilijk bereikbare doelgroep 

De belangrijkste uitdaging was in het begin het werven van kernleden uit de beoogde doelgroep. De uitbreiding van 

de doelgroep en de toename van aanmeldingen heeft laten zien dat er een groep is, die vrij anoniem in de 

samenleving verblijft en in beeld is bij de forensische GGZ, maar niet bij gemeenten. Mogelijk is er ook een groep die 

geen GGZ-contacten heeft en met een risico op het plegen van zedendelicten en zonder steunend sociaal netwerk in 

de samenleving verblijft. Het bestaande bestuurlijke akkoord biedt hier nog onvoldoende soelaas. De 

informatievoorziening vanuit DJI naar gemeenten is vaak onvolledig, er wordt melding gemaakt van de komst van een 

ex-gedetineerde, maar de aard van het delict en daarbij behorende specifieke risicofactoren zijn niet bekend bij 

gemeenten.  

Lange adem en expertise nodig 

Het opzetten van een nieuw COSA project vraagt om een lange adem volgens de betrokkenen. Het nieuwe aanbod 

moest ontwikkeld worden, mensen geworven en getraind en draagvlak gecreëerd. Dit was met name voor de 

betrokkenen vanuit Exodus een leerervaring. Voor de senior onderzoeker en de supervisor kwam dit niet als 

verrassing, omdat ook het opzetten van het COSA aanbod bij Reclassering Nederland (waar zij beiden bij betrokken 

waren) een vergelijkbaar lange voorbereidingstijd kende. De tijdelijkheid van de projectfinanciering leverde extra druk 

op. Volgens de geïnterviewden was de in het projectteam en in de stuurgroep aanwezige expertise met betrekking tot 

COSA en zedenproblematiek nodig en noodzakelijk om het project op een verantwoordde manier uit te rollen.   

COSA model is robuust en kwetsbaar tegelijk 

Tijdens de uitvoering van het project is duidelijk geworden dat de COSA methodiek ook buiten het justitieel kader 

inzetbaar is en dat voor de uitbreiding naar een nieuwe doelgroep slechts enkele aanpassingen nodig waren. De kern 

van de methodiek is de sociale inclusie van het kernlid in een positieve en betrouwbare groep, die steunend aansluit 

bij de positieve doelen, wensen en ook de beperkingen van het kernlid. Naar aanleiding van de coronamaatregelen 

bleek dat deze positieve steun ook via online contacten geboden kan worden, al is er een duidelijke voorkeur voor 

face to face gesprekken. Door de coronamaatregelen vonden ook meer één op één contacten plaats, waardoor er 

diepgaandere gesprekken op gang kwamen. Anderzijds kwam hierdoor de samenwerking als groep soms wat in het 

geding. Wanneer de basis van de COSA methodiek niet gerealiseerd wordt, met andere woorden: wanneer er geen 

steunend sociaal netwerk en geen vertrouwensbasis tot stand komt en er niet aangesloten wordt bij de behoeften van 

het kernlid, heeft COSA geen meerwaarde. Zo bleek dat het in dat geval zelfs negatieve effecten kan hebben op het 

kernlid. Om dergelijke negatieve ervaringen in de groep om te buigen tot leerervaringen voor alle betrokkenen, is het 
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nodig dat de cirkelcoördinator tijdig en adequaat ingrijpt. Een ander kernelement van COSA is de samenwerking met 

de buitencirkel. Het moeizaam op gang komen van de samenwerking met de buitencirkel heeft in het project mede 

geleid tot ruis in de binnencirkel en twijfel aan het model, omdat vrijwilligers het idee hadden dat risicosignalen niet 

tijdig werden doorgegeven.  Met hulp van de supervisor kon dit hersteld worden. Uiteindelijk werd de verbeterde 

samenwerking met de buitencirkel door de binnencirkel en cirkelcoördinator als zeer steunend ervaren en leerzaam 

voor de vrijwilligers. Voor beginnende cirkelcoördinatoren is het (afhankelijk van hun ervaring met coaching en 

zedenproblematiek) daarom belangrijk dat zij ondersteund worden bij de uitvoering van het COSA model volgens de 

daarvoor geldende standaarden. 

COSA VK vraagt om een intensiever vrijwilligersmanagement 

Hoewel Exodus een organisatie is die zeer veel vrijwilligers inzet en vrijwilligersbeleid heeft ontwikkeld en 

vrijwilligerscoördinatoren in dienst heeft, bleek tijdens het project dat het vrijwilligersmanagement dat nodig is voor 

de uitvoering van COSA VK, intensiever is dan Exodus normaal gesproken biedt. COSA VK vraagt dus ook binnen 

Exodus om een eigen beleid en aanpak. COSA vrijwilligers werken met een potentieel risicorijke doelgroep, die 

maatschappelijk sterke aandacht heeft en voelen daarvoor een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit 

het COSA model is een grote behoefte om vrijwilligers langdurig te binden voor deze verantwoordelijke taak. Daarom 

is een secure selectie, intensieve monitoring en coaching nodig. COSA vrijwilligers ontvangen ook een ander en 

intensiever trainingsaanbod dan de ‘gewone’ Exodus vrijwilligers en extra activiteiten om de binding te bevorderen. 

De algemene vrijwilligerscoördinator van Exodus heeft de basistraining COSA VK gevolgd, maar gaandeweg bleek dat 

het voor de cirkelcoördinatoren beter werkte, wanneer zij de werving en selectie in eigen hand namen en 

verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid binnen COSA VK.    

Financiering van COSA VK is ingewikkeld vraagstuk 

Tijdens het project is duidelijk geworden, dat de financiering van COSA VK een ingewikkeld vraagstuk is, dat bij het 

einde van het project nog niet opgehelderd was. Omdat de verantwoordelijkheid voor de zorgtaken in het kader van 

resocialisatie bij de gemeente ligt, is de WMO de aangewezen financieringsbron. Anderzijds voelen gemeenten niet 

altijd de urgentie om te investeren in preventie, mede omdat het verblijf van een potentieel risicovol persoon in de 

gemeente niet altijd bekend is.  

Landelijke uitrol en duurzame implementatie vragen om investeringen vooraf 

Hoewel er tegen het einde van het project cirkelcoördinatoren uit verschillende regio’s getraind waren en een aantal 

aanmeldingen voor kernleden op vervolg wachtten, bleek het toch niet haalbaar om al direct naar meerdere Exodus-

regio’s uit te rollen. Getrainde cirkelcoördinatoren bleken onvoldoende in tijd gefaciliteerd te kunnen worden om de 

uitrol krachtig op te pakken, waardoor een aantal van hen de taak weer terug gaf en de intake van de aanmeldingen 

stagneerde. Hierdoor is duidelijk geworden dat een duidelijk commitment en een investering vooraf nodig is om een 

preventieve aanpak als COSA VK stevig in te bedden en uit te kunnen rollen. 

Bevorderende factoren 

Volgens de geïnterviewden is de uitbreiding van de doelgroep een kantelpunt is het project geweest, waardoor 

daadwerkelijk gestart kon worden met het opzetten en uitvoeren van de eerste cirkel en het project ging leven. 

Het engagement van Exodus voor dit project en het feit dat Exodus het project en de methode omarmde heeft 

gezorgd voor een duidelijke inbedding van het project in een organisatorische context. De aanwezige bevlogenheid, 

motivatie en enthousiasme voor de methode bij de betrokken uitvoerende projectleden is als een belangrijke 

succesfactor ervaren.  

Het feit dat er veel ervaring met het opzetten van een COSA project beschikbaar was en dat er inhoudelijke 

ondersteuning bij de uitvoering van de cirkels beschikbaar was, werd als zeer helpend ervaren en maakte dat er veel 

ruimte was om te leren.  

De projectstructuur met een samenwerking tussen Avans en Exodus, een stuurgroep (voor de inhoudelijke reflectie) 

en een projectgroep (voor de daadwerkelijke uitvoering) was helpend om tot inzichten en oplossingen te komen.  

De communicatie vanuit het project en de landelijke inventarisatie naar de behoefte hebben ervoor gezorgd dat COSA 

VK landelijk naamsbekendheid heeft gekregen.  
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Aanknopingspunten voor verbetering 

Er is meer tijd nodig voor het verzorgen van voorlichting over COSA VK bij ketenpartners en verwijzers in de regio.  

Bij de leden van de stuurgroep was een verschil in betrokkenheid waar te nemen. Om dit te voorkomen had de eigen 

expertise en het specifieke perspectief van de deelnemers beter gebruikt kunnen worden. Bij het opzetten van een 

stuurgroep moet begonnen worden met een analyse van de benodigde actoren. Dit is nu impliciet gebeurd. 

Bij de werving van cirkelcoördinatoren is vooral op belangstelling geselecteerd, waardoor benodigde competenties 

nog tijdens het project ontwikkeld moesten worden. In samenhang met de complexiteit en omvang van de taak van 

de cirkelcoördinator heeft dit er mede toe geleid dat één van de twee cirkelcoördinatoren uitviel, waardoor het 

project vertraging heeft opgelopen.  

Bij het verhelderen van het financieringsvraagstuk had een nauwere samenwerking tussen de projectleider en Exodus 

wellicht beter gewerkt. Nu bleef dit als onderzoeksvraag liggen bij Avans. 

Het uitvoeren van de methodiek conform de basisstandaarden is essentieel voor de effectiviteit van COSA. Toezicht op 

de uitvoering blijft een groot aandachtspunt na de overdracht van de methode naar Exodus. 

Praktijk 

In de cirkel die het eerst is opgestart is duidelijk geworden dat het kernlid veel baat had bij het contact met ‘zijn’ 

vrijwilligers. Juist in moeilijke omstandigheden zoals tijdens de lockdown, die voor een toename van het sociaal 

isolement en een verminderde stemming hebben gezorgd (en dus een verhoging van het risico inhielden) bleef de 

cirkel functioneren en bood ondersteuning. Dit terwijl de contacten met de nazorggroep bij de forensische GGZ 

afgeschaald werden. Hierdoor heeft COSA VK zichzelf bewezen als een waardevolle aanvulling op het bestaande 

aanbod en dat COSA verder gaat waar andere zorg ophoudt. 

Leerervaringen om te delen 

Communiceer doelgericht 

COSA VK is een project voor een doelgroep die maatschappelijk wordt afgekeurd. Er moet duidelijk aan de 

buitenwereld worden uitgelegd waarom het toch belangrijk is om geld en energie in deze doelgroep te steken. Dat 

vereist zorgvuldige en heldere communicatie over het project, de problematiek van de doelgroep en over een 

werkzame en ethische manier om hier als samenleving op te antwoorden. Werk dus samen met ervaren 

communicatieadviseurs en wees nauwkeurig en selectief in wat je wanneer naar buiten brengt.  

Wees zorgvuldig bij het verstrekken van informatie en raak niet in paniek 

Houd rekening met het feit dat informatieverstrekking binnen de gemeente een onbedoeld effect kan hebben, 

wanneer er onvoldoende kennis aanwezig is. Bijvoorbeeld wanneer verteld wordt dat het om ‘zeden’ gaat, dat dan de 

casus per definitie wordt opgeschaald zonder op basis van inhoud te kijken naar wat mogelijk is. Maak de 

verantwoordelijkheden van gemeenten bespreekbaar en leg uit dat sommige keuzes juist recidive verhogend werken.  

Zorg voor een werkende samenwerking 

Samenwerking in een complex en gevoelig project maakt het nodig dat benodigde competenties vooraf worden 

afgesproken en ingezet. Maak heldere afspraken over de (project)structuur en beleg daarin verantwoordelijkheden op 

een logische en heldere manier. Realiseer je dat netwerksamenwerking belangrijk is op alle niveaus binnen de 

verschillende betrokken organisaties.  

Werk met het oog op de toekomst 

Hoe ga je op tijd trajecten uitzetten naar duurzame financiering. Hoe kom je aan structurele financiering, wie zijn 

stakeholders om trajecten (mee) te financieren? Schakel de benodigde expertise op tijd in.  
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Borging/verduurzaming 

Zie hiervoor de toelichting onder 2.3 ‘Borging’. 
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