
COSA
Cirkels voor 
Ondersteuning, 
Samenwerking en 
Aanspreekbaarheid

COSA staat voor 
zorg voor elkaar, 
maatschappelijk 
engagement, respect, 
tweede kansen geven 
en tweede kansen 
nemen.

COSA richt zich op de re-integratie in de 
samenleving van plegers van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag (kernleden 
genoemd). Samen met professionals kunnen 
jullie de kernleden ondersteunen en 
voorkomen dat ze in een sociaal isolement 
terechtkomen. 
Een pleger van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag die sociaal geïsoleerd raakt, heeft 
immers een grotere kans om hervallen. Dit 
kan jij mee vermijden!

Jullie, de vrijwilligers zijn de motor van 
COSA, jullie nemen in de eerste plaats de 
begeleiding op. Je wordt hierbij ondersteund 
door de cirkelcoördinator. Samen met het 
kernlid ga je op pad om zijn leven op alle 
vlakken weer op de rails te krijgen. Je gaat 
ermee op pad om samen een sociaal netwerk 
te vormen en het kernlid te ondersteunen 
op emotioneel en praktisch vlak. Zo komen 
jullie in groep samen voor open gesprekken, 
maken jullie een wandeling of gaan jullie 
samen een film kijken!

COSA is steeds een vrijwillig engagement van het kernlid. Het is echter niet 
vrijblijvend en van elke betrokkene wordt een sterk engagement verwacht. Een 
kernlid kan aangemeld worden door anderen, maar kan zichzelf ook aanmelden bij 
COSA.

Hoe helpen we concreet een kernlid?
Jij, de COSA-vrijwilliger bekijkt eerst samen met het kernlid de persoonlijke doelen op 
verschillende levensdomeinen (bv. sociaal, relaties, vrijetijdsbesteding, financiën…) en jullie 
gaan dan stap voor stap ondersteunen om die doelen te bereiken.

Hoeveel tijd spendeer ik voor COSA?
Als je in een actieve cirkel betrokken bent, spendeer je een tweetal uur per week aan 
het project. Daarnaast zijn er nog vormingen en intervisies, die bedoeld zijn om je te 
ondersteunen in je werk. 

Is er een opleiding voorzien?
Ja, als kandidaat-vrijwilliger krijg je een tweedaagse basiscursus in vaardigheden, 
informatie en oefeningen.

Krijg ik een vergoeding?
Bij COSA is er enkel een reële kostenvergoeding voorzien; dit wil zeggen dat de kosten 
gemaakt in het kader van je vrijwilligerswerk, worden terugbetaald.


