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Wat is COSA? 

COSA is een internationaal re-integratieproject voor plegers van zedenfeiten met al heel wat 

ervaring in andere landen (Canada, USA, UK, Nederland,...). De COSA-cirkels zijn daar al jaren 

succesvol en zorgen voor minder herval bij de mensen die ze begeleiden. 

In België is COSA bijna 10 jaar actief. 

Het belangrijkste doel is geen nieuwe slachtoffers! We willen plegers van zedenfeiten ondersteunen 

bij hun re-integratie in de maatschappij, zonder dat er nieuw grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. 

We geloven er zeer sterk in (en weten uit onderzoek) dat uitsluiting steevast foutloopt. COSA 

verloopt in samenwerking met vrijwilligers en professionals die zich hiervoor samen willen inzetten. 

 

“Ik ben ervan overtuigd dat uitsluiten crimineel gedrag in de hand werkt, dus ik vind dit een heel belangrijk project. 

Daarbij geloof ik dat mensen een eerlijke kans verdienen om terug te keren in de maatschappij.” 

– een COSA-vrijwilliger 

Hoe werkt COSA? 

Het kernlid gaat samen met drie à vier vrijwilligers een traject van 1,5 tot 2 jaar aan waarbij, 

geïnspireerd door het Good Lives Model, een doelenschema wordt uitgewerkt over verschillende 

levensdomeinen. Door aan deze doelen te werken en de helende kracht van een groep te kunnen 

ervaren, stoppen we delictgedrag en bevorderen we re-integratie van het kernlid. 

Zowel professionele en niet-professionele derden kunnen in het traject betrokken worden. Dit 

noemen we de buitencirkel van het kernlid. 

COSA is nooit verplicht en gaat uit van een gemotiveerde en vrijwilliger deelname van het kernlid. 

Het is een aanvulling op een reeds bestaande (psychotherapeutische) behandeling, 

 

“COSA is een goed concept; het werkt tegen uitsluiting en stigmatisering van zedenplegers door hun de 

mogelijkheid te bieden om te communiceren met anderen die op de hoogte zijn van het delict. Doordat 

het vrijwilligers zijn, is er meer mogelijk in het dagelijkse leven van de cliënt, bijvoorbeeld samen 

activiteiten ondernemen.” 

– een professional uit de buitencirkel 

Info voor verwijzers 

Aanmelding gebeurt via dit aanmeldingsformulier te sturen naar cosa@cawantwerpen.be 

De aanmeldingen kunnen gedaan worden door o.a. justitieassistenten, sociaal werkers, 

behandelaars, … 

Het kandidaat-kernlid is woonachtig of wenst zich te vestigen in de ruime regio Antwerpen, 

COSA 
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Na aanmelding nodigen we het kandidaat-kernlid uit voor één of twee kennismakingsgesprekken. Bij 

het vinden van een gemeenschappelijke grond, kunnen we overgaan tot de intake, waar alles nog 

meer concreet in gang gezet wordt (startdatum, risicotaxatie, samenstelling groep,…). 

Meer info? 

Contacteer ons op cosa@cawantwerpen.be of op 0476 88 22 73 

COSA Antwerpen 

i.s.m. CAW Antwerpen 

Grote Steenweg 169 

2600 Berchem 


