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Voorwoord
Dit is alweer het tweede jaarverslag van de Stichting Ambulante Justitiële
Jeugdzorg Curaçao (AJJC). Het afgelopen jaar stond in het teken van 
opbouwen van de stichting. Zo hebben we een pand ingericht, personeel
geworven en opgeleid, werkprocessen en procedures vastgesteld, samen-
werkingsverbanden aangegaan, studenten opgevangen en gecoacht, start-
conferentie georganiseerd, een registratiesysteem voor cliëntcontacten
aangepast en in gebruik genomen en het voornaamste: Jongeren Van 
12-18 Die Op De Een Of Andere Manier In Contact Zijn Gekomen Met Justitie,
Oftewel Risico Liepen Om Daarmee In Contact Te Komen, Te Begeleiden. 
De stichting ziet het jaarverslag als toonbeeld van openheid waar AJJC voor
staat. Het jaarverslag speelt een belangrijke rol voor de informatie 
verschaffing over de activiteiten van AJJC, aan de bevolking van Curaçao,
onze samenwerkende partners, overheid en financiers. 
In dit jaarverslag zullen we een aantal medewerkers van AJJC aan het woord
laten alsook interviews verwerken van een aantal cliënten, hun ouders en
een Rechter.
Ook is er ruimte voor kritische analyse over het afgelopen jaar, de uitdagingen
en de dilemma’s die AJJC had.

Namens het bestuur van AJJC.
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Missie, visie en strategie AJJC
Missie
Het bieden van pedagogische interventie aan zorg- en risicojongeren in
een strafrechtelijke omgeving om te voorkomen dat ze uitvallen in geboden
trajecten of afglijden in de criminaliteit.

Visie
Jongeren en hun ouders bewust maken van hun eigen gedrag en verant-
woordelijkheid door niet alleen gebruik te maken van vergelding en 
afschrikking, maar ook ouders en opvoeders te helpen bij het opvoeden.
Het gaat daarbij om preventie en voorkoming van recidive door het creëren
van een betere uitgangspositie voor de jongere. Om dit te kunnen bereiken
is er samenwerking nodig tussen de verschillende veiligheidspartners 
gericht op een integrale en probleemgerichte aanpak.

Strategie
JJC heeft een unieke positie in de justitiële keten op Curaçao, doordat het
de enige schakel in de strafrechtketen is die zowel een preventieve als 
repressieve taak heeft voor de doelgroep van 12 tot 18 jaar. AJJC voert haar
taken uit door het aanbieden van een breed scala aan erkende 
begeleidingsactiviteiten aan de jongeren die met Justitie in aanraking zijn
gekomen of dreigen te komen. 

Logo
Wat zit er achter het logo van AJJC? Het emoticon gezichtje links heeft een
boze of sombere gezichtsuitdrukking dat door tussenkomst van AJJC 
verandert in een blij, ‘cool’ figuur.  De drie ovalen symboliseren de drie en-
titeiten die onder AJJC vallen; Guia, Prevenshon i Supervishon (HALT) (nu
GPS), Jeugdreclassering en Veiligheidshuis. 

De opdracht:
De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg is opgericht op 3 december
2013. De opdracht aan AJJC luidt als volgt: 
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Het realiseren van Halt, Jeugdreclassering met alle producten beschreven
en vastgesteld in de Ministeriële Beschikking d.d. 20 december 2013 no.
2013/073786. Alsook het opzetten van een Veiligheidshuis. AJJC bevat een
breed scala aan activiteiten gericht op jeugdigen tussen de 12 en de 18 jaar
die met de politie of justitie dreigen te komen of in aanraking zijn gekomen:
1. Jeugdreclassering: Hulp en steun, toezicht (elektronisch) en begeleiding

alsook taakstraf, leerstraf en nazorg (M.B. art. 3, lid d).
2. Halt-afdoening: Begeleidingsgesprekken voeren met jeugdigen en 

ouders, begeleidingsplannen opstellen en begeleidin-
gen uitvoeren, verwijzen en/of monitoren en eva-
lueren, alsook rapporteren naar OM (M.B. art. 3, lid e).

3. Veiligheidshuis: Opzetten en onderhouden van een casusbespreking
minstens om de twee weken met diverse actoren
binnen de justitiële sector en het zorgsysteem (M.B.
art. 3, lid g).

Ter ondersteuning van bovenstaande taken heeft de Stichting Ambulante
Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) een cliënt-volgsysteem ontwikkeld en
beheert zij deze (M.B. art. 3, lid h).

De Plaats van AJJC binnen Justitie
Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor de rechtsorde, rechtshand-
having, veiligheid en openbare orde binnen het Land Curaçao. AJJC maakt
deel uit van de justitiële keten en is de verbindende partner tussen zorg,
onderwijs en strafrecht.
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Raad voor de Rechtshandhaving 
AJJC werd verzocht om mee te werken aan het inspectieonderzoek van de
Raad voor de Rechtshandhaving naar de preventie van jeugdcriminaliteit
op Curaçao. AJJC heeft hierop positief gereageerd en heeft haar volledige
medewerking verleend en inzage gegeven in haar werkprocessen en
dossiers. In 2016 zal het onderzoek worden afgerond.
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Kostenplaats + 
Organisatieonderdeel 

Formatie Ontwikkelingen 

In het jaar 2015 heeft 
AJJC een bedrag van 
795.798,33 uit het 
Criminaliteitsfonds 
van het Ministerie 
van Justitie 
ontvangen. 

14 (1 kracht gedetacheerd 
vanuit JJI Nederland. De 
werkelijke bezetting per 31 
december 2015  

- 
19 (bezetting conform 
wenselijkheidbegroting) 
 
14-19 

Verlenging 
arbeidscontracten 
werkers voor de duur  
van 2 jaar.  
Per 1 februari benoeming 
van Coördinator 
Veiligheidshuis. 
Beleid ET voor 
minderjarigen. 
Financiering ontvangen 
van derden voor project 
Computerhoek t.b.v. 
cliënten. 
Samenwerkingsprotocol 
met verschillende 
instanties.  
Verduurzaming AJJC 
binnen de justitiële 
keten. 

 Totaal= 5 onderbezet  
 

Functie Formatie Feitelijk 
Directeur 1 1 
Coördinator 
Veiligheidshuis 

1 1 

Management 
Ondersteuning 

1 1 

Administratieve kracht 1 1 
Gedragsdeskundige 1 - 
Haltwerkers 7 4 
Jeugdreclasseringwerkers 7 6 
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De organisatie van Stichting AJJC
De organisatie van Stichting AJJC is als volgt:

Organisatiestructuur
Stichting AJJC is een platte organisatie. De Stichting heeft een Bestuur aan
wie de Directeur verantwoording moet afleggen. De directeur heeft direct
onder zich de medewerkers. Het Ministerie van Justitie is verantwoordelijk
voor beleid, uitvoering en toezicht op dit beleidsdomein. De stichting ressor-
teert onder de Sector Directeur Jeugdbescherming en Resocialisatie.

Huisvesting
AJJC is sinds 9 mei 2014 gehuisvest in een pand aan de Pater Eeuwensweg
#50. Het pand is gehuurd voor een periode van 2.5 jaar. 
In 2015 was het kantoor verbouwd en is er bovendien ruimte voor keten-
partners in het kader van het Veiligheidshuis concept.

Het team
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De organisatie heeft werknemers van uiteenlopende leeftijden, met 
verschillende arbeidscontracten (projectmedewerkers voor de duur van het
project enerzijds en overheidsdienaren en een gedetacheerde werker van
JJI Nederland die ter beschikking zijn gesteld.

Aan het einde van het jaar 2015 was het personeel als volgt samengesteld:
Directeur/ Projectmanager: M. Francisca MBA
Coördinator Veiligheidshuis: V. Narcisio
Jeugdwerkers E. Hellemun

D. de Palm-Clemencia
J. de Jonker
L. Croes
J. Martina-Augusta
C. Brazil
H. Pieters-Lovert
A. Torres
E. Juliana
V. Perez

Management Ondersteuning: R. Juliana
Administratie: M. Arrindell

Het bestuur & klankbord
Het bestuur vergadert tweewekelijks (vrijdagmiddag), samen met de klank-
bordgroep en de directeur van AJJC. 

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
l Q. Girigorie (voorzitter)
l R. Hanson (penningmeester) 
l A. Richardson (secretaris)
l N. Pieter (tweede secretaris)
l H. Balootje (lid)

De klankbordgroep bestond in het jaar 2015 uit een lid:
l C. de Witt Hamer. 

Het registratiesysteem (RE)ACT
(RE)ACT heeft als doel de ondersteuning aan de werkprocessen te optima-
liseren en op een controleerbare wijze te laten uitvoeren. 
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Alle handelingen met of ten behoeve van de cliënten worden in (RE)ACT 
geplaatst. In 2015 is het systeem geëvalueerd en aangepast. 

Deskundigheidsbevordering van de werkers
In 2015 hebben de volgende opleidingsactiviteiten binnen AJJC plaats-
gevonden:
l Aggression Replacement Training (ART). Van augustus 2015 tot 11 

september 2015 zijn 7 werkers van AJJC en een werker van KPC, die reeds
in 2014 een ART Training hebben gevolgd, geëvalueerd en gecertificeerd.
Tevens hebben vier nieuwe werkers de training ART gevolgd. 
Deze training werd gegeven door de Stichting Goldstein uit Nederland.
AJJC werd door SDKK benaderd als bemiddelaar voor de ART training
voor hun personeel. Dankzij financiering van het Ministerie van Vei-
ligheid en Justitie Nederland werd het mogelijk gemaakt dat 30 werkers
van SDKK de ART training konden volgen.

l TOPS ’Positief denken doen en leren van elkaar’ is de opvolger van
EQUIP en werd aangeboden door de Stichting ‘Fondo pa Deporte i 
Responsabilidat Sosial’. TOPs!-Karibe is een groepsprogramma voor
kinderen vanaf 4 jaar tot en met jongeren van 24 jaar met en/of zonder
antisociaal en/of delinquent gedrag en hun begeleiders. Het leert dat
in iedere situatie gekozen kan worden voor een positieve oplossing.
TOPs!-Karibe maakt kinderen en jongeren en hun begeleiders bewust
van hun eigen denken en doen en leert hen hier verantwoordelijkheid
voor te nemen. Daarnaast verbetert TOPs!-Karibe de sociale vaardig-
heden, het omgaan met emoties en het moreel redeneren van de
kinderen en jongeren en hun begeleiders. Doelen van het programma
zijn het verbeteren van sociale vaardigheden en moreel redeneren en
het leren omgaan met boosheid. Tien van werkers van AJJC volgden van
19 tot en met 30 januari 2015 deze training. Eind oktober 2015 konden
de vier andere medewerkers deelnemen aan deze training. Aangezien
de TOPS training dezelfde drie componenten als de ART training heeft,
was TOPS voor de werkers van AJJC zeer herkenbaar.

l Doelgericht Zakelijk Schrijven. Alle werkers van AJJC volgden van 
3 februari 2015 tot en met mei 2015 bij de heer R. Evers, van ESCRIBA een
cursus Doelgericht Zakelijk Schrijven. De werkers hebben hun Neder-
landse taalgebruik geperfectioneerd. AJJC heeft door middel van deze
training de kwaliteit van de rapportages van de medewerkers naar een
hoger niveau gebracht. 
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l LEADERSHIP MANAGEMENT INTERNATIONAL. De directeur van AJJC heeft
toestemming gekregen van het Bestuur van AJJC om deel te nemen aan
de cursus Leadership. De directeur startte in augustus 2015 met de 
cursus. In december 2015 rondde de directeur succesvol deze cursus af
en behaalde het certificaat. Tijdens deze cursus werd de directeur zowel
op persoonlijk als op zakelijk gebied gestimuleerd om de eigen produc-
tiviteit en die van de werkers te verhogen. Dit werd bereikt door middel
van de competenties behorende bij time management, prioriteiten 
beheersen, effectief communiceren en team empoweren. 

l AJJC beseft dat de jeugdwerkers te maken hebben met complexe zaken
en organiseerde daarom in het jaar 2015 diverse periodieke activiteiten
gericht op kwaliteits- en kennisontwikkeling zoals; Casuïstiekbesprekin-
gen en coachingsgesprekken. Deze activiteiten werden uitgevoerd onder
begeleiding van drs. Jeroen Petri. Dhr. Petri is een Kinder- en Jeugd-
psycholoog en Sociaal psycholoog. Hij heeft 11 jaar op alle typen scholen
gewerkt, regulier, speciaal onderwijs, basisscholen en middelbare 
scholen in Israël en met alle bevolkingsgroepen en met name met 
immigratieproblemen. Hij deed veel observatie en werkte met indivi-
duele leerlingen en ouders, maar ook met heel problematische klassen
en hun leerkrachten. In Nederland werkte hij 2 jaar op scholen, 17 jaar
bij de Raad voor de Kinderbescherming, strafzaken en 7 jaar als pro 
Justitia rapporteur t.b.v. de rechtbank in Rotterdam en Dordrecht (NIFP).
Hij schreef boeken en vele artikelen over probleemleerlingen en school-
verzuim, gebaseerd op zijn in Israël ontwikkelde benadering. Jeroen
heeft ook in Oekraïne onderzoek gedaan naar problemen op school. 
De medewerkers reageerden zeer enthousiast over de persoonlijke, 
deskundige en betrouwbare manier van begeleiden die dhr. Petri heeft.
AJJC wil dan ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie Nederland 
bedanken voor het ter beschikking stellen van drs. Jeroen Petri aan AJJC. 

l Quickbooks is het boekhoudprogramma dat door AJJC wordt gebruikt.
De Management Ondersteuning medewerker van AJJC heeft in het jaar
2015 een cursus Quickbooks met succes gevolgd en heeft het certificaat
behaald.

l De jeugdwerkers hebben gedurende het jaar 2015 diverse seminars 
bijgewoond met als doel hun kennis te vergroten, ervaringen te delen
met anderen en inspiratie op te doen.
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Communicatie
Communicatie gaat om informatie verschaffen en delen zowel intern als
extern. In geval van informatie extern delen (externe communicatie), geeft
AJJC workshops, voorlichtingen, verzendt zij nieuwsbrieven naar anderen,
opdat zij meer te weten krijgen over de organisatie en haar werkzaam-
heden. Daarnaast deelt AJJC ook relevante informatie met andere instanties
m.b.t. haar cliënten (samenwerkende en begeleidende instanties). Tevens
verschaft AJJC ook informatie aan derden over cliënten en relevante voor-
lichtingen.

In 2015 heeft AJJC veel aan communicatie gedaan en op verschillende 
gebieden: 
4 Korps Politie Curaçao (KPC)

In het kader van het informeren over de werkzaamheden van AJJC en de
noodzaak voor samenwerking aan onze ketenpartners, heeft AJJC voor-
lichting gegeven aan alle wijkkantoren van het KPC. Tijdens deze voor-
lichtingsmomenten is naar voren gekomen het initiatief van de
Ministerie van Justitie betreffende het tegengaan van jeugdcriminaliteit
in de vorm van het inzetten van de Jeugdreclassering, Guia, Prevenshon
i Supervishon (HALT) en het Veiligheidshuis, als ook de noodzaak voor
het samenwerken door middel van betere mutaties, meldingen, en 
behoefte aan jeugdagenten. 

4 Scholen
Vanuit de samenwerkingsrelatie met de jeugdagenten van KPC, werden
tien scholen benaderd, die vaak in contact komen met de politie 
vanwege het misdragen van leerlingen en andere incidenten met leer-
lingen. AJJC en KPC hebben toen een voorlichting georganiseerd voor de
docenten van deze tien scholen, waar informatie werd overgedragen
over de werkzaamheden van AJJC en de jeugdagenten en hoe deze 
instanties desbetreffende scholen beter van dienst kunnen zijn en an-
dersom. 

4 Doelgerichte Voorlichtingen op Scholen
AJJC werd door twee scholen benaderd om voorlichting te geven aan
leerlingen van specifieke klassen. De voorlichtingen waren met 
betrekking tot leerlingen die probleemgedrag vertoonden en waarbij de
groepsdynamica problematisch was. Hier heeft AJJC ervoor gekozen dat
de klassen in eerste instantie werden geobserveerd. Op basis van de 
observatie is een plan van aanpak opgesteld, vervolgens uitgevoerd en
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geëvalueerd. Het doel van de interactieve voorlichtingen was; het op
gang zien te komen van een gezonde groepsdynamica, waar de leerlin-
gen meer rekening met elkaar leren houden en meer begrip hebben voor
de ander. Daarnaast kregen de docenten ook handvaten hoe de-
escalerend om te gaan met deze jongeren.

4 Thematische Voorlichtingen aan Leerlingen
Drie scholen hebben AJJC benaderd om voorlichting te geven aan hun
leerlingen betreffende Jeugdcriminaliteit en het zijn van een “voor-
beeldige leerling”. Het doel van deze voorlichtingen was om de leerlin-
gen bewust te maken van de keuzes die zij moeten maken en de
mogelijke (negatieve) gevolgen, verantwoordelijkheden, pesten en van
groepsdruk. 

4 Radio-interviews
AJJC werd door drie verschillende radiozenders uitgenodigd voor een 
interview tijdens vijf verschillende programma’s. Ook tijdens deze 
programma’s werd stilgestaan bij jeugdcriminaliteit, de werkzaamheden
van de organisatie, trends en vooruitzichten van de organisatie. Daar-
naast werd er stilgestaan bij de rol van de samenleving, de overheid en
samenwerkende instanties bij het tegengaan van jeugdcriminaliteit. 

4 Televisie-interviews
AJJC heeft tweemaal een televisie-interview afgelegd. Elk was bij een
ander televisiestation en was in het kader van samenwerken met andere 
organisaties. Een van de interviews betrof het samenwerken met de 
Curaçao Zoo & Nature Reserve (voorheen Parke Tropikal), waar AJJC
enkele jongeren had geplaatst, teneinde deze de gelegenheid te geven
om hun werkstraf bij de dierentuin uit te voeren. Tevens had AJJC een
interview aangaande het samenwerken aan de bestrijding van armoede,
waar de belangrijke bijdrage van de Voedselbank in kaart werd gebracht.
De Voedselbank is een grote en belangrijke hulpbron tijdens de begelei-
ding van de jongeren van AJJC. Maandelijks biedt de Voedselbank voed-
selpakketten aan voor de behoeftige jongeren. 

“Het gaat niet om wat ik zeg, maar waarom ik het zeg” 
(Ludwig Wittgenstein)

Administratie AJJC
De administratie afdeling binnen AJJC bestaat uit twee personen, maar
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wordt af en toe ondersteund door een SBO stagiaire. De laatste twee jaren
is deze afdeling uitgegroeid tot het hart van de Stichting. De medewerkers
van de Administratie hebben kennis van zaken, daar AJJC ervoor gekozen
heeft om deze twee medewerkers de basistraining Methodiek Handboek
Jeugdreclassering te laten volgen. Bovendien zijn ze discreet, professioneel
en zeer bekwaam.  De afdeling zorgt behalve voor de secretariële ook voor
de financiële administratie, daarnaast heeft deze afdeling administratieve
taken op het gebied van personeel.

Een lichaam bestaat uit verschillende lichaamsdelen die elk een
belangrijke functie hebben. AJJC ziet professionele hulp ten 
opzichte van de Curaçaose jeugd als een lichaam. Alle ketenpart-
ners zijn een lichaamsdeel met een hele belangrijke functie die er-
voor zorgen dat het lichaam optimaal blijft functioneren. Alle
ketenpartners worden gestuurd door een gezamenlijke 
roeping vanuit het belangrijkste lichaamsdeel namelijk het hart
om de toekomst van onze Curaçaose jongeren te waarborgen/
beter te maken.

Veiligheid van werknemers
Het veiligheidsbeleid van AJJC houdt in, dat we de veiligheid en gezondheid
van aanwezigen, hun bezittingen en de beveiliging van het terrein, het 
gebouw en eigendommen van AJJC waarborgen. Training van personeel is
hiervoor een belangrijk instrument.
Het werken in AJJC brengt specifieke risico’s met zich mee. In onderstaand
overzicht staan de belangrijkste genoemd:

l Incidenten;
Onaangepast gedrag, vandalisme, agressie en criminaliteit zijn regel-
matig terugkerende verschijnselen in de samenleving. Deze worden met
een grotere frequentie ervaren en zijn niet te stoppen aan de voordeur
van AJJC. Jeugdwerkers ervaren deze gedragingen ook tijdens huisbezoe-
ken bij cliënten. Dit zorgt voor een stijgend gevoel van onveiligheid bij
het personeel. 

l Calamiteiten;
Situaties waarin de veiligheid van de mensen in het gebouw in gevaar
komen. (Brand, eerste hulp, wateroverlast, bommelding enz.) 

AJJC heeft projecten in 2015 gedaan in het kader van veiligheid. Voor AJJC
speelt veiligheid een belangrijke rol. Er worden steeds scherpere eisen 
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gesteld aan de uitvoering van projecten op het gebied van kwaliteit, 
veiligheid, gezondheid en milieu. 

Belangrijke aspecten die bijdragen aan veiligheid in het jaar 2015 voor AJJC
waren: 
l Het opstellen van een agressie protocol;
l Het opmaken van een ontruimingsplan;
l Het plannen van cursussen brandbestrijding, zelfverdediging, EHBO en

reanimatie.

In het jaar 2016 gaan de volgende veiligheidsprojecten plaats vinden 
binnen AJJC:
l Training BHV; BHV staat voor bedrijfshulpverlening. AJJC is verplicht om

bedrijfshulpverlening te organiseren, zodat bij gevaarlijke situaties op
het werk letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk
worden voorkomen. Elk bedrijf en of organisatie heeft daarom één of
meer bedrijfshulpverleners nodig. 

De bedrijfshulpverleners in AJJC worden opgeleid zodat ze:
l eerste hulp kunnen verlenen;
l brand kunnen bestrijden;
l kunnen reanimeren met een AED;
l collega’s en bezoekers kunnen evacueren;
l Training zelfverdediging; Omgaan met agressie in een hulpverlenings-

relatie veronderstelt inzicht in hoe agressie ontstaat en zichtbaar wordt.
De medewerkers van AJJC zullen tijdens de training exploreren hoe agressie
kan worden herkend, niet alleen bij de cliënt, maar ook bij henzelf. De wer-
kers dienen te beseffen dat alle gedrag een uiting is van communicatie,
dus agressie ook. Tijdens de training zal er stil worden gestaan bij wat de
betekenis van agressief gedrag kan zijn. Bovendien zal worden nagegaan
welke acties ondernomen kunnen worden om de communicatie te opti-
maliseren. 

“Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met
veilige en goedgekeurde middelen (zoals het gebruik van machines,
gereedschappen, apparaten en installaties), maar veilig gedrag is
net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies,
het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring
- vaak verplicht - verhogen de veiligheid. Daar zijn werkgevers en
werknemers samen verantwoordelijk voor”.
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De kerntaken
Jeugdreclassering
Er zijn jongeren die slachtoffer zijn van de omstandigheden waarin ze 
opgegroeid zijn. Daarnaast zijn er jongeren die kwetsbaar zijn voor nega-
tieve invloeden van derden en andere factoren die hierbij een rol kunnen
spelen. Deze voornoemde omstandigheden spelen in sommige gevallen
een zodanige rol dat dit als resultaat heeft dat de jongere een delict kan
begaan. De Jeugdreclassering door AJJC bestaat al twee jaar en heeft zeker
bewezen dat het onmisbaar is op het eiland. Jeugdreclassering focust zich
niet alleen op de straf, maar zoekt altijd een balans tussen zorg en straf.
De jongere heeft een delict gepleegd, dus dient hierdoor een sanctie te
krijgen doch heeft hij/ zij ook het recht om hulp te krijgen indien nodig. De
maatschappij ziet meestal het delict dat de jongere heeft gepleegd, maar
niet de omstandigheden waaronder de jongere het delict heeft gepleegd.
Jeugdreclassering bestaat juist om aandacht te besteden aan deze omstan-
digheden, zogenoemde risicofactoren, en de jongere dusdanig te begelei-
den dat hij niet meer in contact komt met Justitie. 

Om een voorbeeld te geven van bovenstaande wordt kort
een zaak geïllustreerd:
Pietje (17 jaar) woont bij zijn oom die 27 jaar oud is. Betrokkene gaat niet
naar school en heeft geen zinvolle dagbesteding. Betrokkene heeft wel 
ergens een plek om te slapen, maar wordt overgelaten aan zijn lot. 
Betrokkene werd opgepakt voor inbraak in een toko. Betrokkene werd uit
het voorarrest geschorst in afwachting van de rechtszitting. Kort nadat hij
geschorst werd, werd betrokkene weer opgepakt op verdenking van het
plegen van een woninginbraak. Uit het onderzoek van Jeugdreclassering is
gebleken dat de moeder van betrokkene in Nederland woont. Betrokkene
zou het delict hebben gepleegd om geld te krijgen, zodat hij zich met zijn
moeder kon herenigen. Zijn vader bleek al jaren niet in beeld te zijn. 
Betrokkene werd de hele dag door aan zijn lot overgelaten, omdat zijn oom
werkt en weinig tijd heeft om zich om zijn neefje te bekommeren. Pietje
had afgezien van zijn oom geen enkel familielid die de zorg wilde over-
nemen. De Jeugdreclassering stelde een onderzoek in en schakelde de
Voogdijraad in. Tevens rapporteerde de Jeugdreclassering de zaak aan het
Openbaar Ministerie met het advies om Ondertoezichtstelling met plaat-
sing in een instelling. Het advies van de Jeugdreclassering werd gevolgd.
Betrokkene kon hierdoor weer naar school, heeft zijn talenten ontdekt en
kon vanwege het vergroten van zijn communicatieve vaardigheden vrien-
den maken. Hedendaags woont betrokkene zelfstandig en heeft een baan.
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Jeugdreclassering kijkt niet alleen naar de verdachte,
maar naar het hele systeem. 
De Jeugdreclassering biedt niet alleen de jongere begeleiding, maar ook
de ouders. Meestal zijn de ouders radeloos en hebben zij het gevoel dat zij
er alleen voor staan. Jeugdreclassering heeft zeker ook aandacht voor de
ouders. Een gezonde sfeer thuis helpt de jongere ook om gemotiveerd te
blijven voor positieve veranderingen in zijn leven. Op Curaçao heerst in vele
buurten een sfeer van onveiligheid en maken volwassenen zich zorgen
gezien het feit dat er sprake is van een daling in de leeftijd van de 
verdachten. Verder was er altijd een roep vanuit de maatschappij, dat er
weinig gedaan wordt voor de jongeren in de maatschappij en dat dit de
oorzaak is waarom de jeugd in het crimineel circuit belandt. De Jeug-
dreclassering is dus het antwoord op deze roep en een nieuwe kans voor
de jongeren die het vertrouwen hebben verloren in de mens en alles 
rondom hen. Wanneer de jongeren in contact komen met Justitie worden
sommige deuren voor hen gesloten. 

De Jeugdreclassering is er om deze deuren te openen en waar
nodig ramen te openen, zodat deze jongere gemotiveerd kunnen
blijven en hun doelen in het leven alsnog kunnen bereiken. Indien
er geen hulp is voor deze jongeren is de kans groot dat zij afglijden
in de criminele wereld en zich verder ontwikkelen in een geharde
crimineel. De jeugdwerkers van Jeugdreclassering Curaçao werken
dagelijks met hun hart en ziel om deze jongeren een nieuwe per-
spectief te bieden. Door hen te helpen, helpen wij niet alleen hen,
maar Curaçao in zijn geheel.

Guia, Prevenshon  i Supervishon
AJJC heeft de naam Guia, Prevenshon i Supervishon (HALT)  in het jaar 2015
moeten wijzigen in GPS, omdat de naam Guia, Prevenshon i Supervishon
(HALT) geoctrooieerd is door Halt Nederland. GPS staat voor: ’’Guia, Pre-
venshon i Supervishon’’ (begeleiding, preventie en toezicht). GPS heeft tot
doel om jongeren van 12-18 jaar oud te begeleiden, opdat zij niet in het cri-
minele circuit belanden. De aanpak van GPS is gericht op het voorkomen
van delict gedrag of recidive en het heropvoeden van jongeren.
AJJC heeft in dit kwartaal de HALT-interventies verder uitgebouwd en de 
Bemiddeling geïntroduceerd. Bemiddeling is een interventie die wordt
aangeboden aan scholen voor het aanpakken van conflicten tussen leer-
lingen onderling en/of tegenover school.
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Het doel van de bemiddeling is: 
l het voorkomen van spanningen bij leerlingen en eventuele escalaties; 
l het opheffen van mogelijke frustraties bij leerlingen; 
l de angst bij slachtoffer voor de dader verkleinen; 
l de dader confronteren met de pijn, angst en/of woede van het slacht-

offer; 
l Slachtoffers enig inzicht verschaffen voor daders en daad 

Wat doet AJJC?
1. Voorbereidingsgesprekken voeren met daders en slachtoffers.
2. Het bemiddelingsgesprek voeren met de direct betrokkenen
3. Verslaglegging van de bemiddeling en afspraken
Onderzoek heeft uitgewezen dat het ontstaan van jeugdcriminaliteit niet
te vinden is in één oorzaak. Jongeren worden blootgesteld aan allerlei 
factoren die ervoor kunnen zorgen dat jongeren niet-betamelijk gedrag 
vertonen. Later kan zich dit verder ontwikkelen tot strafbare feiten. Het is 
belangrijk dat iedereen, maar vooral scholen, zich er toe inspannen om 
jongeren hierin te begeleiden. Als een jongere niet naar school gaat, leert hij
niet hoe hij een goede burger kan worden. Deze jongere beschikt dan ook
over verminderde sociale vaardigheden. AJJC meent dat als een jongere niet
werkt en/of niet naar school gaat, de stap naar crimineel gedrag klein wordt.
Ondanks dat op Curaçao het verplicht is om naar school te gaan (leerplicht-
wet), is er toch sprake van schoolverzuim. De belangrijkste partner van GPS
is daarom het Onderwijs.  In het jaar 2015 heeft GPS vele risicojongeren be-
geleid, preventie-voorlichtingen aan groepen jongeren gegeven, ouders van
risicojongeren ondersteund in hun opvoedende taak en onderzoek gedaan. 
GPS heeft in 2015 het strafgedeelte niet kunnen uitvoeren volgens artikel
1:161 Wetboek van Strafrecht, daar het juridisch deel nog niet volledig is
uitgewerkt. In het jaar 2012 is er een concept Landsbesluit Houdende 
Algemene Maatregelen opgemaakt waarin de haltwaardige delicten worden
omschreven. In het jaar 2016 zal dit concept worden herzien en aangepast.
Pas na invoering van dit landsbesluit zal GPS-Straf kunnen worden
toegepast.

Er mag niet langer gewacht worden met het toevoegen van GPS aan
het justitiële systeem op Curaçao. De actoren die betrokken dienen
te worden moeten op een lijn komen  wat betreft de uitvoering van
GPS. Een goedwerkend GPS zal een bijdrage leveren aan de veiligheid
van Curaçao en het geeft onze jeugd een kans zich te herstellen na
een misstap. De jeugd verdient deze kans!
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Veiligheidshuis
Het Veiligheidshuis heeft in het jaar 2015 een doorontwikkeling mee-
gemaakt. Het Veiligheidshuis heeft met de veiligheidspartners veel zaken ont-
wikkeld die ertoe hebben geleid dat er een beter beeld is van de 
systeemfouten binnen de zorg- en justitieketen. Ervaring van veel veiligheids-
huizen in Nederland leert dat er veel aandacht besteed werd aan de organi-
satie en daarbij behorende randvoorwaarden, maar dat daarmee de focus op
de inhoud naar achteren is verschoven. Goed bij het Veiligheidshuis Curaçao
is dat in het jaar 2014 de inhoud voorop heeft gestaan en in afgelopen jaar is
er gewerkt aan de organisatorische randvoorwaarden. Zo zijn er afspraken in
samenwerkingsprotocollen vastgelegd met drie instanties om de samenwer-
king met het Veiligheidshuis effectief en efficiënt te laten verlopen. 

HuRa-zittingen (Hustitia Rapido=snelrecht)
Tevens is er een ruimte voor behandeling van voorwaardelijke sepotzaken
(HuRA-zaken of snelrechtzittingen) voor het Openbaar Ministerie op de 
bovenste verdieping van AJJC beschikbaar gesteld. Het Openbaar Ministerie
definieert HuRA-zittingen als een op snelheid gerichte afdoening van relatief
eenvoudige strafzaken met inachtneming van zowel de juridische als de maat-
schappelijke context, waarbij de belangen van het slachtoffer worden 
meegewogen en samenwerking gezocht wordt met de ketenpartners. Binnen
dit concept wordt door het Openbaar Ministerie met name gebruik gemaakt
van voorwaardelijke sepots en transacties. Alvorens de zittingen worden 
gehouden brengt de jeugdwerker van AJJC een rapport uit, die tijdens de 
zitting wordt behandeld. Tijdens deze zittingen zijn niet alleen de verdachte
aanwezig, maar ook diens ouders of opvoeders, de advocaat en de jeugd-
werker. Doel van deze zittingen is dat een snellere doorstroming in de straf-
rechtketen wordt bereikt en aan de lik op stuk voorwaarde wordt voldaan.
Namelijk, de jongere wordt meteen geconfronteerd met de gevolgen van
zijn/haar daad, welke preventieve effect heeft ter voorkoming van recidive.
De relatie tussen delict en straf wordt eerder gelegd naar gelang het delict
sneller wordt bestraft. Voor de jongere is het voordeel dat hij/zij meteen weet
waar hij aan toe is. In het jaar 2015 werden er acht zaken middels een HuRA-
zitting afgedaan, waarvan slechts een zaak geen doorgang kon vinden, daar
de jongere dit weigerde. Deze jongere moest later alsnog naar een zitting
bij de Rechter. 

Risicojongeren casusoverleg
Het jaar 2015, waarin we een enorme toename van risicojongeren in het 
casusoverleg binnen Veiligheidshuis hebben meegemaakt. In totaal gaat
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het om 65 jongeren die aangemeld zijn door de Veiligheidshuis partners
waarin sprake is van complexe casus, overstijgend, maatschappelijke uitval
samenhangend met de thuissituatie/het gezin. 
Reflecterend op het jaar zijn er een aantal onderzoeken gedaan m.b.t. het
aantal jongeren die aangemeld zijn. Het onderzoek is gericht op het aantal
aanmeldingen van risicojeugd;
l Aanmeldingen: Welke instanties (Veiligheidshuis partners) melden

casussen aan? 
l Leeftijdscategorie: Hoe oud zijn de risicojongeren die aangemeld zijn? 
l Reikwijdte: Wat is de invloed van de casus? Wat zijn de signalen

van de deskundigen?
l Het probleem: Wat is het meest voorkomende probleem? Wat is de

noodkreet?
l Delicten: Wat zijn het meest voorkomende delicten/lichte

vergrijp onder de risicojongeren? 
l De aanpak: Welke interventies zijn er ingezet vanuit de sleutel-

partners en andere partners? 
Een flink deel van de 14- tot 16 jarige risicojongeren zitten niet meer op
school, groeien op in een disfunctioneel gezin en zijn draaideur-cliënten.
Daarnaast zijn de risicojongeren niet meer in beeld en participeren zij aan
de rand van onze samenleving, zonder perspectief. Dit gaat gepaard met
ouders die niet mee willen werken, ouders met een verslaving/justitiële
geschiedenis, verslavingsgedrag en anti-sociaal netwerk. Tot slot is een
sterke daling te zien in de leeftijd waarop risicojeugd op het verkeerde pad
terecht komen. Ondertussen zijn er al op zeer jeugdige leeftijd (vanaf 11
jaar) signalen in kaart gebracht binnen het casusoverleg die wijzen op de
ontwikkeling van later ernstig crimineel gedrag. In het jaar 2015 zijn er twee
van dit soort zaken besproken in het casusoverleg. 

Justitieel casusoverleg
Het aantal jongeren die door het Openbare Ministerie zijn aangemeld voor
behandeling in het Justitiële casusoverleg, zijn in het afgelopen jaar in
vergelijking met het jaar 2014 licht gedaald. In 2014 zijn er 55 zaken door
het Openbare Ministerie aangemeld voor behandeling, terwijl in het jaar
2015 slechts 47 zaken door het Openbare Ministerie zijn aangemeld voor
behandeling in het JCO. De rest van de zaken (13) zijn door de politie en an-
dere zorgpartners bij het JCO aangemeld. Twaalf van deze jongeren waren
reeds bij AJJC als risicojongeren aangemeld. Een aantal van deze jongeren
werden aangehouden, omdat zij een ernstig strafbaar feit hadden
gepleegd. Voor deze jongeren was de hulp niet vroegtijdig genoeg. Binnen
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Doelgericht Zakelijk Schrijven
Deskundigheidsbevordering

werkers

het Veiligheidshuis zal worden onderzocht hoe het komt dat er een daling
is in de zaken die door het Openbare Ministerie wordt ingebracht.

Een nieuwe ontwikkeling binnen het Veiligheidshuis is de aanmelding van
de jongeren die door de politie na een aantal uren verhoor worden heenge-
zonden (Heenzendingen). In het komend jaar zal het Veiligheidshuis de pro-
cedure hiervan gaan vastleggen.
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De werkwijze 
Taakstraffen
De coördinatie van Taakstraffen binnen AJJC impliceert dat de coördinator
de acquisitie van projectplaatsen verzorgt, contacten onderhoudt met de
projectplaatsen, de jongeren plaatst die een werkstraf of leerstraf opgelegd
hebben gekregen op een geschikte werkplaats of leerstraf, rekening hou-
dend met zijn/haar achtergrond. Zij controleert of de projectplaats de uren
van de jongeren noteert en doorgeeft en evalueert het verloop van de straf
middels een rapportage aan het Openbare Ministerie. 

In het jaar 2015 constateerde AJJC diverse obstakels waardoor dit proces
niet soepel en efficiënt is verlopen; zo bleek in diverse zaken dat het vonnis
of RC-beslissing te lang op zich liet wachten, waardoor het plaatsen van de
jongere op een project uitgesteld moest worden. Tevens waren er zaken
waar de jongere na vonnis aangaf: “Ik ga niet voor niets werken” en 
ondanks de vele intensieve gesprekken met de jeugdwerker niet te moti-
veren was om de werkstraf uit te voeren. Bovendien bleek in het jaar 2015
dat AJJC niet altijd voldoende aanbod had van projectplaatsen, daar een
aantal projectplaatsen vanwege interne problemen en/of onplezierige er-
varingen met de doelgroep niet meer bereid waren om als projectplaats te
fungeren. 

Desalniettemin ervaarde AJJC in het jaar 2015 ook veel positieve ontwikke-
lingen aangaande de taakstraffen, zoals het feit dat de jeugdwerkers van
AJJC bevoegd zijn om agressieregulatietraining te geven,  het aanbod van
leerstraffen uitgebreid kon worden met TOPS en dat de administratie van
de taakstraffen beter wordt bijgehouden door ondersteuning van de afde-
ling Administratie binnen AJJC. Er waren ook vele jongeren die van deze
vorm van straffen ten volle hebben geprofiteerd; zo gaf een jongere na 40
uur agressieregulatietraining aan dat hij door de training meer opgewassen
is tegen negatieve invloeden en gaf een contactpersoon van een project-
plaats nadat de jongere een werkstraf bij hen had uitgevoerd aan dat hij
de jongere een studie wil aanbieden om bij hen te kunnen werken. 

Het is voor zowel de ouders als de jongere belangrijk dat zij 
begrijpen waarom de Taakstraf opgelegd wordt en dat er 
consequenties verbonden zijn aan het niet uitvoeren hiervan.
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Elektronisch Toezicht voor minderjarigen
De veranderingen sinds de invoering van ET
In het jaar 2005 werd Elektronisch Toezicht ingevoerd. Het betrof destijds
een regulier systeem, waarbij de enkelband van de onder toezicht gestelde
in verbinding staat met een zogeheten ‘thuisunit’. In de band zit een zender
en in de thuisunit zit een ontvanger. De unit staat in verbinding met een
alarmcentrale die 7 dagen per week, 24 uren per dag bemand is. In de thuis-
unit is het schema geprogrammeerd wanneer de onder toezicht gestelde
aanwezig of afwezig dient te zijn. De onder toezicht gestelde dient zich te
houden aan dit schema waaraan een dagprogramma is gekoppeld. De 
enkelband registreert slechts de aan- of afwezigheid. Per 1 januari 2016 is
het GPS systeem ingevoerd. Bij de GPS enkelband gaat het om een satel-
lietverbinding en de onder toezicht gestelde draagt in dat geval een GPS
enkelband. Deze enkelband maakt contact met een satelliet. Tot op 
ongeveer vijf meter nauwkeurig kan bepaald worden waar de onder 
toezicht gestelde zich bevindt. Ook kan altijd achteraf nog bekeken worden
waar de onder toezicht gestelde zich zoal begeven heeft.

Sinds augustus 2014 monitort Stichting AJJC haar klanten die onder Elek-
tronisch Toezicht zijn gesteld. Tot heden zijn er in totaal 13 klanten van
Stichting AJJC geplaatst onder Elektronisch Toezicht (ET).
Stichting AJJC voert in het kader van diagnose en advies onderzoek uit naar
de mogelijkheden om een minderjarige onder ET te plaatsen. Hierbij wordt
een rapport uitgebracht waarin geadviseerd wordt of de minderjarige in
aanmerking kan komen voor het volgen van het ET programma. Daarnaast
houdt AJJC zich in het kader van toezicht en begeleiding of hulp en steun
bezig met het monitoren van de minderjarige die onder Elektronisch 
Toezicht is geplaatst. De onder toezicht gestelde volgt een door de Stichting
AJJC en de onder toezicht gestelde uitgestippeld programma voor de duur
van maximaal zes maanden, waarbij nadruk wordt gelegd op een dag-
besteding in de vorm van het volgen van onderwijs, sport en/of soortgelijke
activiteiten en/of parttime werk. 

Elektronisch Toezicht voorkomt voornamelijk detentieschade bij de min-
derjarige. Detentie helpt niet bij het aanbrengen van noodzakelijke geachte
structuren in het leven van de jongere. Daarnaast wordt een minderjarige
door middel van koppeling aan het Elektronisch Toezicht eerder losgeweekt
van foute relaties in vergelijking tot detentie. Wanneer de jongere onder
Elektronisch Toezicht geplaatst wordt, kan hij bovendien onderwijs blijven
volgen, sporten en zelfs parttime werken. 
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Sociaal-agogische werkers werken met doelgroepen die in meer
of mindere mate worden beïnvloed door maatschappelijke 
ontwikkelingen en problemen en mede daardoor behoren tot de
kwetsbare groepen van onze samenleving.
De jeugd heeft de toekomst en voor de jongste generatie wenst
iedereen het beste. Het allerbeste komt echter niet zomaar 
aanwaaien en vergt dat wij kritisch blijven op onze samenleving, on-
szelf en anderen. In wat voor een samenleving groeit de jongste gen-
eratie op? Alle jongeren hebben recht om zich te ontwikkelen in
diverse sociale contexten als gezin, school, werk en vriendenkring.
Willen de jongeren het niet, omdat ze het niet kunnen? Kunnen de
jongeren het niet, omdat ze het niet willen? Wat maakt elke generatie
uniek en wat kregen ze mee van hun opvoeders? Het kan niet de be-
doeling zijn dat wij de put pas dempen als het kalf verdronken is. We
moeten de kalveren gaan volgen en gaan kijken waarom sommige
verdrinken en andere niet. Soms is het kalf al verdronken, toch is er
middels het Elektronisch Toezicht in combinatie met samenwerking
vanuit de samenleving en het sociaal-agogische werkveld hoop op
reanimatie.

Computerhoek voor cliënten
Computerhoek voor cliënten 
De computerhoek bij AJJC is een speciaal gecreëerde ruimte, met drie zit-
plaatsen voor gebruik van drie all-in-one touchscreen computers en één
zit/werkruimte. Daarnaast beschikt de computerhoek over 10 touchscreen
tablets voor lespakketten die per kwartaal door de Stichting AJJC wordt aan-
geboden. Stichting AJJC heeft hiervoor gekozen, omdat uit intern onderzoek
blijkt dat een groot deel van de doelgroep binnen Stichting AJJC thuis niet
over computermogelijkheden c.q. internetmogelijkheden beschik. 
Wat Stichting AJJC hiermee wil bereiken is het creëren van mogelijkheden voor
educatieve doeleinden, waaronder het zelfstandig maken van huiswerk/
schoolopdrachten, het opstellen van sollicitatiebrieven, curricula vitae, het
bezoeken van sociale netwerksites evenals het aanbieden van huiswerk-
begeleiding op maat en lespakketten die de informatie- en communicatie
mogelijkheden vergroten.
Stichting AJJC doet het voor de doelgroep welke bestaat uit kansarme
jongeren tussen 12 en 18 jaar die met Justitie in aanraking zijn gekomen
en/of dreigen te komen.
De computerhoek is gefinancierd door Stichting Ondersteuningsfonds Zorg,
Welzijn en Sport. De computerhoek betreffende het gebruik van de drie 

23
Jaarverslag AJJC 2015

opmaak ajjc 2015 25 juli LV_Layout 1  7/25/2016  2:34 PM  Page 23



all-in-one touchscreens is al in gebruik. Op de planning voor het jaar 2016
staat verder om de computerhoek onder andere te gebruiken als dag-
besteding voor de doelgroep (waaronder tevens onder de Elektronische
Toezicht gestelde jongeren) in de zin van deelname aan lespakketten per
kwartaal inhoudende Mediawijsheid, Youtube en Fotografie en het aanbie-
den van huiswerkbegeleiding op maat. Dit wordt op een nog te bepalen
datum in het jaar 2016 gevierd met een feestelijke opening/tentoonstelling. 

Het volgen van onderwijs kan een hefboom zijn om de armoedecirkel
te doorbreken. Veel factoren, waaronder armoede hebben invloed
op de leeruitkomsten van kansarme jongeren. Kansen bieden aan
kwetsbare kansarme jongeren om tot maximale ontplooiing te
komen, ongeacht zijn of haar herkomst of geslacht, behoort hierdoor
tot één van de grootste uitdagingen van Stichting AJJC.

Leerwerktrajecten voor cliënten
Leerwerktrajecten hebben ten doel jongeren, die de leeftijd van 17 jaar en
minimaal 6 maanden oud hebben bereikt en tevens niet schoolgaand
(drop- of pushout) zijn de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar niveau
onderwijs en/of een traject te volgen ter verkrijging van een startkwalifi-
catie zo niet een baan op de arbeidsmarkt. De jeugdwerker heeft tot taak
om de jongere voor zo ver mogelijk in samenwerking met zijn thuisfront en
andere ketenpartners te helpen met het vinden van scholing en/of werk.
Jongeren worden vanaf de aanmeldingsprocedure bij een Leerwerktraject
door hun jeugdwerker geholpen, ondersteund en bijgestaan in het maken
van de juiste keuze. Tijdens het te volgen traject door de jongere wordt de
voortgang van het traject in samenwerking met het thuisfront en de des-
betreffende Leerwerktraject op reguliere basis bewaakt en besproken. Het
einddoel is om de jongere voor zover mogelijk de nodige steun en hulp te
bieden om het traject succesvol af te ronden met optie op doorstroming
naar het regulier praktisch onderwijs (VSBO) of een baan in de horeca,
bouw en zorgsector. 
AJJC heeft in het jaar 2015 samengewerkt met verschillende leerwerk-
trajecten om te noemen:
l Techno-Future; Reinfoke; Feffik; FMS /SVT; Stichting Accretio; JJIC/ DOS;

Mi Fishi; SBO1 Nilda Pinto; Funditut.
AJJC heeft tijdens het jaar 2015 de plaatsing van jongeren ervaren als
een arbeidsintensieve en soms moeilijke opgave. Ondanks de bestaande
hoeveelheid leerwerktrajecten, een gegeven wat AJJC als positief ervaart,
vergde het plaatsen van een jongere veel energie en doorzettings-
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vermogen. Tijdens de voorbereiding, maar ook eenmaal geplaatst bij
een Leerwerktraject verliep het proces meestal moeizaam. De dreiging
om uit een traject te vallen, bleef gedurende het hele traject latent 
aan-wezig. De volgende knelpunten kunnen worden genoemd:

l Tijdens de voorbereidingsfase; te veel bureaucratie, geografische ligging
trajecten, segmentatie en hoogdrempeligheid van bepaalde trajecten.

l Tijdens het volgen van een traject; gedragsproblemen die de jongere
heeft, onvoldoende medewerking van de ouders of verzorgers van de
jongere, onvoldoende motivatie van de jongere ondanks dat hij/zij aan
het begin wel wilde participeren, drugsproblematiek van de jongere,
strakke en strenge regels van het leerwerktraject waaraan de jongere
vanwege zijn situatie niet kon voldoen, onvoldoende financiële midde-
len van de jongere en zijn opvoeders om het traject te kunnen volgen,
het ontbreken van een of andere vorm van transportmiddel of geld om
openbaar vervoer te betalen, sociaal- emotionele problemen van de
jongere en onvoldoende bekwaamheid van de begeleiders op het leer-
werktraject teneinde met de doelgroep om te gaan door bijvoorbeeld
het ontbreken van inzicht in de gedragsproblematiek van de doelgroep. 

Successtory uit de praktijk:
In het jaar 2014 heeft een jongere van 17 jaar oud een delict gepleegd. Deze
jongere werd in zijn voorarrest door AJJC bezocht en vervolgens geschorst
door de Rechter Commissaris met als bijzondere voorwaarde onder meer;
Maatregel Toezicht en Begeleiding door AJJC. De jeugdwerker melde de 
jongere bij de Stichting Funditut, omdat de jongere voorafgaand aan zijn aan-
houding door de politie voor de periode van anderhalf jaar niet meer naar
school was gegaan. Hij viel vanwege gedrag- en leerproblemen uit het regulier
onderwijs. De jeugdwerker plaatste hem op het traject en onderhield op een
reguliere basis contact met hem, zijn opvoeders en de begeleiders van het
traject gedurende het traject. Deze jongere doorliep het traject bij Funditut
zonder te veel moeite. Hij werd gezien zijn arbeidsprestaties op den duur de
oogappel van zijn ouders in huis.  In het jaar 2015 na het traject werd hij van-
wege zijn leidinggevende capaciteiten in de gelegenheid gesteld om werkza-
amheden in de bouw-sector te coördineren en werd toen hij 18 jaar werd,
begeleid in het behalen van zijn rijbewijs.  

Deze zaak heeft bewezen dat door goede samenwerking en 
afstemming tussen Justitie, de jongere, leerwerktraject, ouders
en de jeugdwerker, een jongere geholpen kan worden om succes
te boeken in zijn leven en uit de criminaliteit te geraken.
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ART/MOZART

MOZART is een innovatieve training die aansluit op de bestaande ART
(Agressie Regulatie Trainingen). MOZ staat voor ‘Muzikaal Onderdeel Zelf-
expressie’ en fungeert dan ook als de muzikale toepassing op de ART en
wordt gegeven bij AJJC. 
Vanuit AJJC heeft de student Tijmen Sissing gevraagd om onderzoek te doen
naar welke interventie effectief kan zijn om de drop-outs te reduceren van
de ART. De hypothese die is gesteld, gaf aan dat jongeren in Curaçao affi-
niteit hebben met muziek en dat daarom muziek als instrument kan dienen
om de jongeren te motiveren. Het primaire doel van de MOZART is dan ook
om de ART aantrekkelijker te maken voor de deelnemers, door aan te 
sluiten bij de muzikale interesses van de leeftijdsgroep, zodat zij voldoende
gemotiveerd zijn om het gehele traject af te ronden. Het productdoel van
MOZART is om de deelnemers een gezamenlijk nummer te laten maken en
deze te op te nemen in een studio en idealiter te kunnen presenteren. Op
deze wijze kan MOZART dienen als een positieve beloning, die alleen ver-
kregen kan worden als de deelnemer het gehele traject heeft afgerond. Het
procesdoel van MOZART is niet zozeer muziek-educatie, maar door middel
van rappen de deelnemers te activeren en te laten zien dat er positieve
dingen zijn waar ze goed in kunnen zijn of worden. Het sleutelwoord van
MOZART is dan ook laagdrempeligheid. Ongeacht aanleg, ervaring of leeftijd
is het uitgangspunt dat ze een muzikale succesbeleving kunnen ervaren,
waarbij tegelijkertijd aandacht is voor zelf-expressie in de breedste zin van
het woord.
Vanwege de muzikale groepsactiviteit worden de (al beoefende) sociale
vaardigheden van de ART gestimuleerd, doordat de deelnemers de 
opdracht krijgen om gezamenlijk een nummer te maken. Hiermee wordt
gedoeld op het verantwoordelijkheidsgevoel voor het eindresultaat van de
groep, waarbij eveneens een beroep wordt gedaan op competenties zoals
communicatie, samenwerken, assertiviteit en flexibiliteit. De uiteindelijke
bedoeling van het muzikaal bezig zijn is het vergroten van de betrokken-
heid bij de ART en het verruimen van het persoonlijk welbevinden. Ook zijn
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de morele aspecten terug te vinden in MOZART. Tijdens het schrijven van
een tekst worden de deelnemers gestimuleerd om zowel over hun verleden,
over het huidige moment en over de toekomst na te denken. Daarbij kan
de trainer de deelnemer aan het denken zetten welke morele keuze hij of
zij wil maken en hoe de gevolgen daarvan uitzien, vormgegeven in een
tekst. Ze worden tevens gestimuleerd om deze keuze te beargumenteren
in de rap. Daarnaast zullen er een aantal normen en waarden worden 
gewaarborgd. De groep dient gezamenlijk na te denken over wat correct
taalgebruik is en hoe ze respectvol met elkaar het muzikale eindresultaat
kunnen behalen.

Het resultaat
De introductie van de MOZART had een positief effect op de groep jongeren.
Ze waren zichtbaar enthousiast. Een deelnemer zei zelfs na de introductie:
‘’We moeten een videoclip maken!’’. Hun enthousiasme was ook te merken
aan het feit dat de jongeren na de eerste twee sessies tot zelfs na de train-
ing aanwezig bleven in het gebouw en op de parkeerplaats, terwijl bij de
voorgaande ART bijeenkomsten de jongeren vaker direct na de training
vertrokken. Halverwege de MOZART sessies vielen er echter toch een aantal
jongeren uit het traject, maar aan het eind werd toch een Rapnummer 
geproduceerd en in een studio opgenomen. De jongeren gaven aan dat ze
het leuk vonden om een Rapnummer op te nemen. Ze waren verrast met
het eindresultaat en willen graag verder gaan met rapmuziek maken. AJJC
wenst dit Rapnummer in het jaar 2016 te bewerken en het voor een breed
publiek toegankelijk te maken.

Oudertrainingen
AJJC biedt vanaf het eerste kwartaal van het jaar 2015 oudercursussen aan ou-
ders die door ‘Sentro di informashon i formashon na bienestar di mucha’
(SIFMA) wordt gegeven. In 2015 heeft AJJC in totaal drie oudercursussen 
georganiseerd. In totaal werden er vijftig ouders bestaande uit; moeders,
stiefmoeder, tantes, grootmoeders en vaders door de jeugdwerkers aange-
meld voor de oudercursussen. Drieëndertig hiervan zijn daadwerkelijk naar
de bijeenkomsten gekomen en zevenentwintig van hen hebben de cursus vol-
ledig gevolgd en afgerond. Deze ouders hebben een certificaat van SIFMA ge-
kregen als bewijs dat zij de cursus met succes hebben afgerond.

Het bieden van oudercursussen heeft als doel om de risicofactoren in het
kader van opvoeding te verminderen door de opvoedvaardigheden van de
ouders van de cliënten te verbreden en door ouders bewust te maken van
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het belang van op-
voeden. Volgens het
handboek Methode
voor de Jeugdreclas-
sering spelen enkele
specifieke gezins- en
opvoedingsproble-
men of gebeurtenis-
sen een rol bij delict
gedrag; minimaal of
gebrek aan toezicht,

weinig ondersteuning, aanmoediging en affectie, het ontbreken van dui-
delijke regels en een heldere communicatie en ten slotte mishandeling/
misbruik. Door deze problemen neemt de kans op recidive toe of ontstaat
de kans dat de kinderen in het criminele circuit terechtkomen. Indien de
ouders over onvoldoende opvoedvaardigheden beschikken, dienen zij door
de jeugdwerker aangemeld te worden bij een ouderbegeleiding oftewel ou-
dercursus. Als de ouders de juiste opvoedingsvaardigheden hebben ge-
leerd toe te passen, zullen de binding, balans en ordening in veel gevallen
zelf verbeteren. Het is dan ook belangrijk voor de jeugdwerker dat deze
zicht krijgt op de opvoedingsvaardigheden van de ouders van zijn/haar
cliënten. 

Bon Kria 
De oudercursus die door SIFMA aan de ouders van cliënten van AJJC is 
gegeven, betreft de oudercursus ‘Bon Kria’. De ‘Bon Kriá’ cursus is geba-
seerd op een methodiek die door de Amerikaanse psycholoog dr. Thomas
Gordon is ontwikkeld. 
De cursus bestaat uit 11 bijeenkomsten, bestaande uit thema’s zoals: 
Ouderbetrokkenheid en zelfbeeld, anders kijken naar kinderen, boosheid,
agressie en macht, omgaan met negatief gedrag, luisteren en structuur 
bieden, omgaan met conflicten, waarden en normen, leiding geven en 
ouderschap, ouders en school. De cursus duurde per bijeenkomst, twee-
en een half uur. Tijdens de cursus kregen de ouders nieuwe vaardigheden
en instrumenten aangeleerd, die zij in de opvoeding van hun kinderen 
kunnen toepassen. De ouders kregen niet alleen uitleg over de opvoedings-
strategieën, maar de vaardigheden werden ook getraind door oefeningen
en huiswerkopdrachten aan de ouders te geven. Na elke oudercursus ‘Bon
Kria’ die er in 2015 werd gegeven, werd er een evaluatiegesprek gehouden
met de ouders die de cursus hebben gevolgd, de trainer die de cursus heeft
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gegeven en de jeugdwerker. Deze evaluatiegesprekken hadden als doel om:
een beeld te krijgen van de voortgang dat de ouder heeft geboekt in zijn
opvoedstijl, een beeld te krijgen van de opvoedthema’s die de ouder meer
hebben aangesproken en ten slotte om te weten aan welke leerdoelen de
ouder nog dient aan te gaan werken in het kader van de opvoeding van
zijn/haar kind.
Teneinde de oudercursussen tot een succes te brengen heeft AJJC gezorgd
voor de volgende: 
l De locatie waar de cursussen werden gehouden, was bij AJJC, vanwege

het feit dat de ouders reeds bekend zijn met de locatie en daar AJJC 
makkelijk te bereiken is, zowel met openbaar vervoer als met de auto.

l De jeugdwerker heeft de ouder/verzorger voortdurend gemotiveerd en
herinnerd om naar de bijeenkomsten komen.

l AJJC heeft de cursus om 6:30 p.m. laten beginnen, zodat de ouders die
werken ook de gelegenheid konden krijgen om mee te doen. AJJC heeft
tevens geregeld dat de beveiliging ter ondersteuning voor de trainer tot
einde cursus kon blijven werken.

l AJJC heeft buskaarten beschikbaar gesteld voor de minderbedeelde 
ouders die de kosten van openbaar vervoer financieel niet konden dra-
gen.

l AJJC heeft een jeugdwerker aangewezen als coördinator van de ouder-
cursussen, die als contactpersoon heeft gefungeerd voor de ouders 
alsook voor SIFMA. 

Tijdens de evaluatie van de oudercursussen gaven de deelnemers aan dat
ze blij, tevreden en dankbaar zijn dat ze de gelegenheid hebben gekregen
om een oudercursus te volgen. 

Reacties van de deelnemers:
l “Er waren veel dingen dat ik niet wist, want mijn moeder heeft mij vroeg-

tijdig van school afgehaald. Nu dat ik de cursus heb gevolgd, ben ik te
weten gekomen hoe bepaalde zaken in de opvoeding horen te gaan”.

l “Ik heb een nichtje thuis, zij is de dochter van mijn nicht en ik oefen de
opdrachten dat ik in de cursus leer op haar”.

l “De cursus was interactief en ik heb geleerd dat ik soms moet zakken,
zodat ik op ooghoogte met mijn kind kan praten, want zo luistert hij
beter naar mij”.

l “ Ik vond de cursus erg goed. Ik vond het vooral interessant om te leren
hoe ik met de probleemkinderen van tegenwoordig moet omgaan. Ik ben
een jonge moeder dus ik wist veel dingen niet. Wanneer ik sommige 
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opvoedingsstrategie thuis uitprobeer, blijven de kinderen naar mij staren
alsof ik iemand anders ben”

l “ Ik ben een vader en ik had niet zo’n een goede band met mijn kinderen.
Nu dat ik de cursus heb gevolgd, merk ik dat de relatie met mijn kinderen
vooruit is gegaan. Ik communiceer meer met hen, ik heb meer geduld en
ik probeer meer affectie te geven. Beetje bij beetje word ik vriend van
mijn kinderen”.

l “Voordat ik de cursus heb gedaan, had ik regelmatig discussie met mijn
kinderen in huis, maar tegenwoordig reageer ik anders, waardoor zij ook
anders reageren”.

l “ Ik ben oma van de jongere en ik ben blij dat ik de cursus mocht volgen.
Eerst wanneer mijn kleinzoon boos werd, maakte hij alles kapot in huis.
Nu dat ik weet hoe ik moet reageren om hem tot rust te brengen, doet
hij ook anders. Hij wordt wel boos, maar hij maakt mijn spullen in huis
niet meer kapot”.

l Ik ben dankbaar dat ik de cursus heb gevolgd, want ik wist eerst niet wat
te doen wanneer mijn kinderen boos worden, maar nu weet ik dat ik hen
eerst moet observeren en vervolgens rustig vragen wat er aan de hand
is”.

l “Ik ben blij met de steun die ik van AJJC krijg. Doordat ik steeds door AJJC
gebeld werd, bleef ik extra gemotiveerd om de cursus te blijven volgen
en af te ronden”.

Reacties van de trainers
De trainers van de cursussen gaven aan dat de deelnemers goed hebben
geparticipeerd. Zij vertelden dat de ouders veel hadden te vertellen en dat
zij soms regelmatig moesten stoppen om de ouders de ruimte te geven om
hun ervaring met elkaar te delen. De trainers vertelden dat de meeste 
ouders onder de indruk waren van bepaalde films/ fragmenten die zij heb-
ben gezien, want zij hebben nooit stil gestaan hoeveel schade zij als ouders
bij hun eigen kinderen kunnen aanrichten door hun manier van communi-
ceren met hun kinderen. Ten slotte gaven de trainers aan dat de ouders
veel behoefte hadden om hun problemen en ervaringen met iemand te
delen die hetzelfde meemaakt als zij. De ouders willen graag dat er een
praatgroep komt, zodat zij weer bij elkaar kunnen komen om hun ervarin-
gen met elkaar te delen en elkaar advies en tips te geven. 
Wat zijn de plannen voor het jaar 2016?
l In 2016 gaat AJJC haar oudercursus aanbod uitbreiden met de opvoed-

cursus Triple P. Triple P staat voor Positive Parenting Program. Triple P
is een programma dat zich richt op de preventie van psychosociale 
problematiek bij kinderen door opvoedingsondersteuning te geven aan
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ouders van kinderen tussen 0-16 jaar te bieden. Triple P biedt ouders
kennis en vaardigheden aan, zodat ouders met meer zelfvertrouwen hun
kinderen kunnen begeleiden en opvoeden. 

l Praatgroep
Tijdens de evaluatiegesprekken van de drie oudercursussen ‘Bon Kria’ die
door SIFMA werd verzorgd, gaven de ouders een aantal keren te kennen
dat zij veel behoefte hebben aan een praatgroep waar zij hun ervaringen
en zorgen met betrekking tot de opvoeding met elkaar kunnen delen en
ook advies en tips aan elkaar kunnen geven en krijgen. Aansluitend op de
behoefte van de ouders gaat AJJC in de toekomst praatgroepen opzetten
die aansluiten bij de oudercursussen die bij de stichting worden gegeven.
AJJC probeert door middel van de praatgroepen de zelfredzaamheid van
de ouders te stimuleren bij het oplossen van hun eigen problemen.

Onderzoeken
Het nut voor AJJC van wetenschappelijk onderzoek hangt af van wat er 
onderzocht wordt en met welk doel. Onderzoek naar bepaalde processen
binnen de organisatie kan argumentatie bieden voor het ofwel behouden,
danwel veranderen hiervan.
Onderzoek naar effectiviteit kan onderbouwing geven voor het werk dat door
AJJC gedaan wordt. Indien de effectiviteit laag is, met andere woorden, er 
worden onvoldoende significante resultaten geboekt, dan zou de stichting 
kunnen nagaan op welke manier men effectiever kan werken, bijvoorbeeld
door een andere aanpak, andere trainingen voor de jongeren, etc.
In het jaar 2015 zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd:
l Door Tijmen Sissing, student HBO toegepaste psychologie, is er een 

onderzoek gedaan naar de mate van stress die wordt ervaren onder de
werkers van het AJJC. In het onderzoek werden de resultaten kwantitatief
met de Utrechte Burn Out Schaal gemeten. Hieruit volgde dat de werkers
in lage mate last hebben van emotionele uitputting en depersonalisatie
en zichzelf in hoge mate als persoonlijk bekwaam beschouwen. Zij zouden
dus in geringe mate stress ervaren, aldus het onderzoek. Echter, de scores
zijn niet met normen te vergelijken, er is alleen naar de letterlijke score
gekeken. De scores van de werkers zijn dus niet vergeleken met scores
van anderen die in de hulpverlening werkzaam zijn. Daarnaast kan men
zich afvragen of een vragenlijst om Burn Out te meten een juist instru-
ment is om ervaren werkstress in kaart te brengen. Uit interviews met
dezelfde onderzoeker en evaluatiegesprekken met de werkgever bleek
er namelijk wel veel werkstress ervaren te worden.
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l Tijmen Sissing, student HBO toegepaste psychologie heeft tevens 
onderzoek gedaan naar een muziekcomponent voor de ART-trainingen.
Dit onderzoek was gericht op toepassing van muziek bij de ART trainin-
gen. Uit het gedane onderzoek is gebleken dat het concept veel breder
moet worden getrokken, om de kans zo hoog mogelijk te maken dat er
een aansluiting ontstaat bij de jongeren, waarbij niet alleen het muzikale
gedeelte kan worden uitgevoerd, maar ook andere componenten. De 
onderzoeker had als aanbeveling om aansluiting te vinden met andere 
projecten binnen AJJC, zoals de computerhoek en sportactiviteiten voor
de jongeren. 

l Vicedra Sambo, studente AVANS, richting Sociaal Pedagogische Hulpver-
lening heeft onderzoek gedaan van 2 februari 2015 tot en met 30 juni
2015. Vicedra Sambo heeft onderzocht op welke manier de medewerkers
van het Veiligheidshuis Curaçao en sleutelpartners beter met elkaar 
kunnen samenwerken, zodat de jeugdcriminaliteit vroegtijdig wordt 
gesignaleerd en teruggedrongen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen
dat er drie manieren zijn waarop de sleutelpartners van het Veiligheidshuis 
Curaçao beter met elkaar kunnen samenwerken, te weten:
1. Een samenwerkingsconvenant is noodzakelijk om de samenwerking te

concretiseren. In dit convenant moet duidelijk komen te staan wat 
iedere organisatie van elkaar kan verwachten. Ook het veiligheidshuis-
doel en werkafspraken moeten in dit convenant worden vastgelegd. Met
een samenwerkingsconvenant kan de Veiligheidshuiscoördinator tijdig
ingrijpen als afspraken niet worden nagekomen. 

2. Een interventielijst. Nu geven de sleutelpartners regelmatig aan dat de
casussen niet worden afgehandeld. Dit komt omdat de interventies van-
uit de organisaties nog niet is bepaald. De samenwerking zal soepeler
lopen als de sleutelpartners op de hoogte zijn van elkaars mogelijkhe-
den. Er is dan sprake van een transparante onderlinge samenwerking. 

3. Het oprichten van een stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit hoofden
van alle sleutelpartners. De stuurgroep regelt alle problemen op 
bestuurlijk niveau. Dit is bevorderend voor de samenwerking tussen de
sleutelpartners, omdat zij zich alleen moeten richten op de uitvoe-
rende taken. 

l Nikki Hagedoorn, studente Toegepaste Psychologie heeft in het jaar 2015
onderzoek gedaan naar het cliëntenprofiel van de drie groepen jongeren
binnen AJJC, te weten risicojongeren, Guia, Prevenshon i Supervishon
(HALT) jongeren en de jeugdreclassering jongeren. Tevens heeft Nikki

32
Jaarverslag AJJC 2015

opmaak ajjc 2015 25 juli LV_Layout 1  7/25/2016  2:34 PM  Page 32



Hagendoorn de knelpunten m.b.t. de deelname van cliënten aan de leer-
en werkstraffen geanalyseerd. Voor wat betreft het cliëntenprofiel heeft
de beschrijving hiervan gediend als een ondersteuning bij het verkrijgen
van meer inzicht in de doelgroep van AJJC. AJJC maakt gebruik van de
concrete en herkenbare beschrijvingen van de cliënten als naslagwerk
bij praktische voorbereidingen van cliëntenbegeleiding.

l Risicojongeren hebben geen delict gepleegd, maar vertonen risicoge-
drag. Het gedrag van risicojongeren uit zich in agressie, overlast, klach-
ten vanuit de school en probleemgedrag op school. De ouders zijn in de
meeste gevallen gescheiden, maar nog wel beide betrokken bij de op-
voeding. De risicojongeren hebben minstens één ouder waarmee zij veilig
gehecht zijn. De jongeren volgen onderwijs op AGO of VSBO niveau, dit ver-
wijst naar een laag tot gemiddeld IQ. Bij jongeren die AGO onderwijs volgen
kan er sprake zijn van een licht verstandelijke beperking. De jongeren be-
schikken vaak over een vriendenkring met daarin oudere personen dan de
jongere zelf. Alcohol en drugsgebruik beperkt zich tot het uitproberen hier-
van. Bij risicojongeren ontbreekt het vaak aan vaardigheden om groeps-
druk te weerstaan en het vormen van een eigen mening. Het verschil
tussen goed en kwaad is bij deze jongeren wel gevormd. De jongeren zijn
zich ook bewust van de sociale normen. Er is bij zowel risicojongeren, Guia,
Prevenshon i Supervishon (HALT) jongeren en jongeren van de jeugdre-
classering een onderwijsniveau van AGO en VSBO geconstateerd. Het AGO
niveau is vergelijkbaar met praktijkonderwijs in Nederland, waar onderwijs
wordt gegeven aan jongeren met een IQ van 55 – 80. Er wordt gesproken
van LVB bij een IQ tussen de 50 en 70, of van een IQ tussen de 70 en 85 met
bijkomende problematiek. 

l Guia, Prevenshon i Supervishon (HALT) jongeren zijn veelal first offenders,
waarbij het afglijden in het criminele circuit gemiddeld tot hoog wordt
geschat. Het delict patroon van Guia, Prevenshon i Supervishon (HALT)
jongeren loopt uiteen van schoolverzuim tot aanranding, poging tot dief-
stal en joyriden. Guia, Prevenshon i Supervishon (HALT) jongeren wonen
vaak in een gescheiden gezin, met een stiefouder, waarmee ook problemen
op het gebied van gezag worden ervaren. Bij de huisvesting is er vaak
sprake van gebrek aan ruimte en armoede. Het schoolniveau van de jon-
geren bestaat uit AGO en VSBO. Hieruit kan geconcludeerd worden dat zij
over een laag tot gemiddeld IQ beschikken. Jongeren zoeken soms een bi-
jbaan, waarbij zij geld kunnen verdienen, de financiële omstandigheden
thuis zijn vaak problematisch. Sommige jongeren komen in aanmerking
met huiselijk geweld of zijn hier slachtoffer of dader van. De vriendenkring
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van Guia, Prevenshon i Supervishon (HALT) jongeren bestaat niet uit leef-
tijdsgenoten, maar uit oudere personen. Hiernaast zijn die personen 
bewust bezig met criminele activiteiten. Op het gebied van drugsgebruik
zijn enkel vermoedens en met alcoholgebruik zijn geen problemen 
gesignaleerd. Bij enkele jongeren is ADHD geconstateerd en de meeste 
jongeren vertonen agressief gedrag. Guia, Prevenshon i Supervishon 
Guia, Prevenshon i Supervishon (HALT) jongeren hebben moeite om eigen
emoties te reguleren en de gevolgen van eigen handelen worden 
niet overzien. Guia, Prevenshon i Supervishon (HALT) jongeren hebben
onvoldoende zelfreflectie en zelfbeheersing. 

l Jongeren van de jeugdreclassering zijn meestal first offenders, waarbij het
recidiverisico hoog wordt geschat. De meest voorkomende delicten zijn
diefstal, overtreding van de vuurwapenverordening en de Opium-
landsverordening. De jongeren wonen vaak bij moeder of oma, in schaarse
leefomstandigheden en een achtergestelde buurt. De jongeren die school-
gaand zijn volgen onderwijs op AGO of VSBO niveau, maar grotendeels zijn
de jongeren drop-outs. Uit het schoolniveau kan geconcludeerd worden
dat de jongeren binnen de jeugdreclassering over een laag tot gemiddeld
IQ beschikken. De jongeren hebben soms een bijbaan, waarmee zij geld
verdienen. Levensonderhoud wordt door ouder/ oma of verzorger
geregeld, maar financiële omstandigheden zijn vaak problematisch. De
jongere woont in een gescheiden gezin. Binnen het gezin wordt de jongere
soms al blootgesteld aan criminele activiteiten. Ook zijn de jongeren soms
getuige of dader van huiselijk geweld. De vriendenkring van de jongere
bestaat uit personen die ouder zijn, bewust criminele activiteiten plegen
en de jongeren hiertoe aan-sporen. Het drugsgebruik van de jongeren
bestaat uit het gebruik van marihuana, in sommige gevallen is er sprake
van een verslaving. Alcohol wordt enkel bij gelegenheden genuttigd.
Opgekropte woede en traumatische ervaringen spelen een rol bij de
geestelijke gezondheid van de jongeren. De jongeren hebben moeite
met regels, autoriteit en het omgaan met gezag. Zij ondervinden moeite
met sociale normen en tonen geen verantwoordelijkheid voor de daden
die zij plegen. Agressief en respectloos gedrag is veelvoorkomend bij
deze jongeren. 

Voor wat betreft welke factoren belemmeren en bevorderen de participatie
van delinquente jongeren aan het werkstraftraject van AJJC, concludeerde
Nikki Hagendoorn dat er bevorderende factoren zijn, te weten:
o Een gesprek tussen cliënt, werkstrafbegeleider en jeugdwerker, omdat
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hierdoor de belangen, interesses en regels voorafgaand vastgesteld 
kunnen worden. 

o De cliënt wordt behandeld als collega op de werkplaats.
o Het perspectief op een toekomstige baan bij de projectplaats.
Als belemmerende factor dient:
o De financiële omstandigheden van de jongeren bij het uitvoeren van de

werkstraf.

De aanbevelingen zijn: 
De projectplaatsen moeten over geschikt personeel beschikken die zich
bewust zijn van de eigen normen en waarden, open staan voor de doel-
groep delinquenten en enige affiniteit hebben met de doelgroep. Op deze
affiniteit kan AJJC inspelen door informatie te verstrekken aan de project-
begeleiders.
l Dennis Cox, student HBO Bestuurskunde heeft in het jaar 2015 samen

met de jeugdwerker Jan de Jonker onderzoek gedaan naar het beleid
van Elektronisch Toezicht voor minderjarigen. Het product van dit 
onderzoek betreft een intern beleidsstuk voor toepassing van Elektro-
nisch Toezicht voor minderjarigen. Dit beleidsstuk zal begin volgend jaar
worden gestuurd naar het Stuurgroep Elektronisch Toezicht alsook naar
het Ministerie van Justitie voor hun reactie hierop. 

l Naomi Alan en Babylonia Walter, HBO-studenten Sociaal Pedagogische
Hulpverlening zijn in het jaar 2014 gestart met het onderzoek met als
vraagstuk: Hoe kan de Nederlandse Guia, Prevenshon i Supervishon
(HALT) methode toegepast worden in het voortgezet onderwijs op Cu-
raçao voor het terugdringen van schoolverzuim bij adolescenten tussen
de 12 en 18 jaar binnen de wetten en regelgeving van Curaçao?

In het jaar 2015 hebben zij dit onderzoek afgerond met als conclusie dat
het merendeel van de respondenten die aan het onderzoek heeft
meegedaan, heeft aangegeven, dat adolescenten gemiddeld per maand
tussen de 0-2 dagen niet op school komen of naar de les gaan. Ook 
concluderen ze dat er veranderingen toegepast moeten worden op 
Curaçao, voordat de HALT-strafmethode schoolverzuim ingevoerd kan wor-
den. De grootste groep van de respondenten heeft aangeven, dat de HALT-
strafmethode wel gaat werken op Curaçao. 
Hun aanbevelingen zijn:
l De Leerplichtwet moet worden aangepast en uitgebreid. Om de HALT-

strafmethode voor schoolverzuim toe te passen op Curaçao, is het van
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belang dat deze alternatieve strafmethode wordt opgenomen in de
Leerplichtwet van Curaçao.

l Er moeten meer leerplichtambtenaren worden aangenomen, om in de
behoefte te kunnen voorzien. 

l Men moet op één lijn samenwerken. Er is behoefte aan verduidelijking
van het beleid.

Welke onderzoeken zitten in de pipeline voor 2016?
o Marysé Jansen zal in het jaar 2016 onderzoek doen naar de verschillen

in de criminogene factoren m.b.t. recidive bij de jongeren van de Jeugd-
reclassering.

o Jaap Cornelissen zal de juridische procedure van ‘Guia Preventivo i 
Supervishon’ (in Nederland de HALT-Straf) gaan onderzoeken.

o Lucy File zal onderzoek doen naar effectieve interventies voor ouders
van criminele jongeren.

o Vervolgonderzoek ervaren werkstress en na interventie follow-up 
o Effect meten van interventies zoals ART, crossfit, computerhoek
o Vervolgonderzoek samenwerking Veiligheidshuis
o Uit CBS-cijfers blijkt dat de doelgroep van preventie 11.000 adolescenten

betreft. AJJC heeft in het kader van het bereiken van deze doelgroep CBS
verzocht een onderzoek uit te voeren. CBS heeft een offerte uitgebracht,
maar AJJC achtte de benodigde investering van Nafl. 36.630,= te hoog.
Hierdoor heeft AJJC UoC benaderd, teneinde na te gaan of deze een
soortgelijk onderzoek zou kunnen uitvoeren voor een lager bedrag. In
het jaar 2016 zal uitsluitsel hierover worden gegeven.

Stageplek voor studenten
De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao heeft in het jaar 2015
aan 9 studenten van HBO / MBO de mogelijkheid geboden om ervaring op
te doen of onderzoek te verrichten binnen de stichting. Het betroffen de
stagiaires: 
l Iris Schreuder, HBO-student toegepaste Psychologie, die zich bezig hield

met expertise ontwikkeling van de jeugdwerkers;
l Nikki Hagendoorn, HBO-student toegepaste Psychologie, die onderzoek

deed naar het profiel van de doelgroep van AJJC en de knelpunten van
het uitvoeren van taakstraffen;

l Naomi Alan en Babylonia Walter, HBO-studenten Sociaal Pedagogische
Hulpverlening; De twee studenten die vorig jaar starten met het onder-
zoek met als thema: Schoolverzuim en Guia, Prevenshon i Supervishon
(HALT) hebben het onderzoek in het jaar 2015 afgerond. 
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l Thais Gonçalves de Castro is een MBO studente Administratief Juridisch
en heeft gedurende twee maanden stage gelopen in de administratie.

l Margeline Vrutaal, studente UoC is in september 2015 haar tien maanden
stage begonnen bij AJJC. Zij zal tijdens deze tien maanden de gelegen-
heid krijgen om stage te lopen op alle drie de afdelingen van AJJC en zal
bovendien nevenactiviteiten uitvoeren op communicatiegebied. 

l Karen Cornelio, is ook studente bij de UoC en zal eveneens tien maanden
stage lopen en heeft als nevenactiviteit het Veiligheidshuis.

l Dennis Cox, student HBO Bestuurskunde. Hij heeft gewerkt aan het
beleid van Elektronisch Toezicht voor minderjarigen.

l S. Granville, student SBO administratie. Zij heeft stage gelopen in de
afdeling administratie van AJJC.

AJJC biedt ruimte aan stagiair(e)s, omdat zij een bijdrage wil leveren aan
de studie en de toekomst van de studenten. Onder begeleiding van onze
werkers doen de studenten waardevolle leerervaring op. Tegelijkertijd bie-
den de stagiair(e)s AJJC ook veel door hun nieuwe inzichten, enthousiasme
en de onderzoeksresultaten.

Interview met Rechter
De Rechter Constantijn van Dam van Isselt werd geïnterviewd in het kader
van zijn vertrek. De Rechter heeft vele Jeugdreclasseringzaken meegemaakt
en vele van de cliënten van AJJC veroordeeld. Hij heeft in vele jeugdstraf-
zaken gezeten al voordat AJJC werd opgericht, waardoor het mooi was om
van hem te horen, hoe hij de overgang naar de Jeugdreclassering heeft er-
varen en wat hij van de organisatie en haar werkzaamheden vindt.

Uit het interview met de Rechter van Dam van Isselt is naar voren gekomen
dat hij het fijn vindt dat er nu een instantie zoals AJJC bestaat, waar de
Jeugdreclasseringwerkzaamheden verricht worden. Hij gaf aan dat de 
rapportages erg op niveau zijn en dat deze een goed beeld van de jongere
en zijn omgeving geven. Daarnaast wordt de jongere niet alleen gestraft,
maar wordt er ook rekening gehouden met de andere doelen die hij wil of
moet bereiken en worden deze in een Plan van Aanpak verwerkt, dat ove-
rigens met de jongere en zijn ouders besproken wordt. Ook de mening van
de jongere en zijn ouders over het Plan van Aanpak worden in het rapport
verwerkt, wat hij als Rechter erg belangrijk vindt. 

De Rechter heeft verder aangegeven, dat hij geconstateerd heeft dat het
aantal zaken waarbij een jongere een zwaar delict heeft gepleegd, is ver-
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hoogd. De jongeren zijn volgens hem agressiever geworden in hun daden.
Tenslotte heeft hij aangegeven dat de Jeugdreclassering meer creatief zou
mogen zijn in het tegengaan en/of het werken aan de verlaging van de kans
op recidive in plaats van de Rechter te adviseren of te vragen naar een PIJ-
Maatregel (Plaatsing in een Jeugdinrichting) voor een jongere. Hij vindt zo’n
maatregel zeer zwaar en deze kunnen negatieve gevolgen hebben in de
toekomst voor de jongere. Echter hij gaf daarbij ook te kennen dat hij zich
ervan bewust is, dat er tekortkomingen zijn betreffende de aanbiedmoge-
lijkheden die er bestaan voor deze jeugdigen op Curaçao in vergelijking
met Nederland. Hij gaf aan te hopen dat het land Curaçao meer zal inves-
teren in het onderwijs, sport, kunst en muziek. Bovendien gaf hij te kennen
dat er op Curaçao rekening gehouden moet worden dat het weinig moet
kosten, zodat ook deze jongeren daar aan mee kunnen doen. Hij is van me-
ning dat de activiteiten zoals; sport, dans en muziek niet veel hoeven te
kosten en dat dezen vooral aangeboden dienen te worden aan jongeren
die in aanraking zijn gekomen met Justitie. 
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Kwantitatieve gegevens:
AJJC heeft in onderstaande tabel een overzicht gegeven van alle producten
uitgevoerd in de jaren 2014 en 2015. Uit deze tabel is te zien dat de produc-
ten c.q. diensten die AJJC heeft geproduceerd in het jaar 2015 meer dan de
helft zijn toegenomen. Dit ligt onder andere aan het feit dat AJJC in het jaar
2014 pas in februari operationeel is geworden en toen veel tijd heeft be-
steed aan het opzetten van de organisatie en het aantrekken en trainen
van de werknemers, het inrichten van de huisvesting voor het project en
het leggen van contacten met partners ten behoeve van begeleiding van
de jongeren.

Productie 1 februari 2014 tot 31 december 2015

In de volgende tabellen en grafieken volgt een overzicht van de producten
en/of diensten die meer manuren hebben gekost.
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Productie 

Producten/diensten 
2014 2015 

PVA 21 41 

VPA 17 53 

Briefrapport 6 14 

Toezicht en Begeleiding 41 50 

Hulp en Steun 43 85 

Taakstraffen 32 36 

ET 2 9 

Groepstrainingen t.b.v. cliënten 1 3 

Groepstrainingen t.b.v. ouders/verzorgers 0 3 

Voorwaardelijke Invrijheidstelling 1 1 

Preventievoorlichtingen 18 34 

Risicojongere PVA 16 17 

Risicojongere begeleiding 14 16 

Bemiddeling 0 13 

Preventievoorlichting 18 34 
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Plan-van-aanpak rapport (PVA-rapport)

Grafiek: Productie per kwartaal
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PVA-rapport Periode: jaar 
2015 

Aanvragen (voor PVA-rapporten) 2015 36 
Productie (aantal PVA-rapporten) 2015 41 
Verschil + uitleg 8 rapporten 

zijn van het 
jaar 2014 en in 
het jaar 2015 
geproduceerd. 

Normtijd per PVA-rapport 24 uur 
Totale productietijd (= productie x normtijd) 1056 uur = 132 

mandagen  
Betrokken medewerkers (aantal) 7 
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker Nog niet 

bekend 
Wordt geregistreerd in  REACT 

Bijzonderheden:  
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Verkort PVA-rapport

Grafiek: Productie per kwartaal
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Verkort PVA-rapport Periode: jaar 2014 
Aanvragen (voor verkort PVA-rapporten) 2015 107 
Productie (aantal verkort PVA-rapporten) 2015 53 
Verschil + uitleg 54 productwijziging vanwege 

te korte 
productietijd/achterstand   

Normtijd per verkort PVA-rapport 6 uur 
Totale productietijd (= productie x normtijd) 318 uur = 39.75 mandagen 
Betrokken medewerkers (aantal) 7 
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker Nog niet bekend 
Wordt geregistreerd in  REACT 

Bijzonderheden: 
N.a.v. afspraak met 
Voogdijraad, slechts 5 dagen 
om rapport op te stellen. 
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Briefrapport

Grafiek: Productie per kwartaal

42
Jaarverslag AJJC 2015

Briefrapport t Periode: jaar 2015 
Aanvragen (voor briefrapporten) 2015 14 
Productie (aantal briefrapporten)2015 14 
Verschil + uitleg 0   
Normtijd per briefrapport 6 uur 
Totale productietijd (= productie x 
normtijd) 

84= 10.5 mandagen 

Betrokken medewerkers (aantal) 7 
Gemiddelde tijdbesteding per 
medewerker 

nog niet bekend 

Wordt geregistreerd in  REACT 
Bijzonderheden:  
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Toezicht en begeleiding voor de zitting

Grafiek: Productie per kwartaal
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Toezicht en begeleiding Periode: jaar 2015 
Aanvragen (MTB) 2015 22 
Productie (MTB) 2015 50 
Verschil + uitleg 28 zaken van 2014  

(strafonderzoek niet 
afgerond, hierdoor 
geen zittingsdatum) 

Normtijd per Toezicht en begeleiding 73 uur 
Totale productietijd (= productie x normtijd) 3650= 456.25 

mandagen 
Betrokken medewerkers (aantal) 7 
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker Nog niet bekend 
Wordt geregistreerd in  REACT 

Bijzonderheden:  
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Hulp & Steun (na de zitting)

Grafiek: Productie per kwartaal

Modaliteiten: Voorwaardelijke sepot, Pij-maatregel en Vonnis
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Hulp & Steun Periode: jaar 2015 
Aanvragen (MHS) 2015 32 
Productie (MHS) 2014 en 2015 85 
Verschil + uitleg 53 (maatregel vervallen, 

vanwege recidive, emigratie 
of negatief verloop)  

Normtijd per MHS 73 uur 
Totale productietijd (= productie x normtijd) 6205=775.63 mandagen 
Betrokken medewerkers (aantal) 7 
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker nog niet bekend 
Wordt geregistreerd in  REACT 

Bijzonderheden:  
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Taakstraffen
Sedert 2014 zijn er vijf ART-trainingen afgerond en 33 werkstraffen uitge-
voerd.

Elektronisch Toezicht
Vanaf 2014 tot eind 2015 heeft AJJC 11 cliënten die onder E.T. zijn gesteld 
gemonitord.
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Taakstraffen werk-  leerstraffen Periode: jaar 2015 
Aanvragen  2015 59 
Productie 2015 36 
Verschil + uitleg 23 (onvoldoende geschikte 

projectplaatsen beschikbaar, TUL 
en herkansing) 

Normtijd per Werkstraf 25 uur 
Normtijd per Leerstraf 2 werkers  2 X 60 uur 
Totale productietijd (= productie x normtijd) 18 X 25 = 375 uren = 4.4 mandagen 
Totale productietijd (= productie x normtijd) 2 training x 120 uur = 240 uur = 30 

mandagen  
Betrokken medewerkers (aantal) 5 
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker Nog niet bekend 
Wordt geregistreerd in  REACT 

Bijzonderheden:  

 

Elektronisch Toezicht Periode: jaar 2014 
Aanvragen (ET) 9 
Productie (ET) 9 zaken incl. monitor 
Verschil + uitleg 0  
Normtijd per ET 43 uur 
Totale productietijd (= productie x normtijd) 387 = 48.38 manuren 
Betrokken medewerkers (aantal) 7 
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker Nog niet bekend 
Wordt geregistreerd in  REACT 

Bijzonderheden:  
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Voorwaardelijke Invrijheidstelling

Guia Prevenshon i Supervishon (GPS)

Grafiek: Productie per kwartaal46
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Voorwaardelijke Invrijheidsstelling Periode: jaar 2015 
Aanvragen (VI) 1 
Productie (VI) 1 
Verschil + uitleg 0 
Normtijd per VI 41 uur 
Totale productietijd (= productie x normtijd) 41= 5 manuren 
Betrokken medewerkers (aantal) 7 
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker Nog niet bekend 
Wordt geregistreerd in  REACT 
Bijzonderheden:  

 

Preventievoorlichtingen GPS Preventie voorlichtingen 
(Bijzondere activiteiten)  

Periode: jaar 2015 

Aanvragen (voorlichting) 34 
Productie (voorlichting) 34 
Verschil + uitleg 0 
Normtijd per voorlichting 11 uur 
Totale productietijd (= productie x normtijd) 374 = 46.75 manuren 
Betrokken medewerkers (aantal) 7 
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker Nog niet bekend 
Wordt geregistreerd in  Formulieren 

Bijzonderheden:  
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Veiligheidshuis

In onderstaande tabellen zijn de trends binnen het Veiligheidshuis voor
het jaar 2014 en 2015 tentoongesteld. Samenvattend kan worden gezegd
dat de meeste aanmeldingen van KPC komen en dat de jongeren die wor-
den aangemeld tussen de 16 en 17 jaar oud zijn. De zaken zijn over het 
algemeen complex. 
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Risicojongeren
AJJC heeft 34 verzoeken binnengekregen voor begeleiding van risico-
jongeren. Alle 34 verzoeken zijn in behandeling genomen. De procedure is
dat er van alle jongeren die aangemeld zijn een Plan van Aanpak wordt 
samengesteld. De begeleiding van deze 34 jongeren is genormeerd op 49
uur per jongere. Dit komt neer op (34X49)1666 is 208.25 manuren.

Grafiek: Productie per kwartaal

Top C jongeren
Met de Top C-aanpak wil het OM het aantal geweldsdelicten, overvallen,
straatroven en woninginbraken (high-impactdelicten) gepleegd door
jeugdigen aanzienlijk terugdringen. De focus ligt op een geselecteerde
groep 
die recidivist zijn en de meeste high-impactdelicten voor hun rekening
heeft genomen in de afgelopen jaren. De werkers van AJJC hebben in het
jaar 2015 in twee zaken de regisseursrol in een zaak gehad, echter in 
november 2015 werd één van deze jongeren doodgeschoten. 
Het betrof een negentienjarige jongeman die in het jaar 2014 met AJJC in con-
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Risicojongeren Periode: jaar 2015 
Aanvragen (RJO) Plan van Aanpakrapporten 34 
Productie (RJO) Plan van Aanpakrapporten 17 
Verschil + uitleg 17/ productwijziging 

vanwege zaak is JR zaak 
geworden/achterstand   

Normtijd per RJO  21 uur 
Totale productietijd (= productie x normtijd) 357= 44.63 manuren 
Betrokken medewerkers (aantal) 7 
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker Nog niet bekend 
Wordt geregistreerd in  REACT 

Bijzonderheden:  
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tact kwam in verband met het plegen van een high impact delict. Hij kreeg
een jeugdwerker toegewezen die hem moest begeleiden op het 
gebied van recidivevermindering, middelengebruik, school of werk en
gedragsproblemen. Daarnaast kwam hij op de TOP C lijst, vanwege het delict
dat hij gepleegd heeft. AJJC heeft ervoor gekozen om de jeugdwerker die met
zijn zaak belast was, aan te wijzen als de regisseur. De jeugdwerker had vanaf
2014 diverse contacten met de jongere alsook zijn gezinsleden. De jeugdw-
erker heeft gedurende deze contacten het profiel van de jongere, de crim-
inogene factoren en de schadekansen vastgesteld. De jeugdwerker
concludeerde dat de jongere ernstige gedragsproblemen heeft, essentiële so-
ciale vaardigheden mist en een antisociaal netwerk heeft, waardoor de kans
dat hij schade toebrengt aan zichzelf of anderen groot is. Bovendien verliepen
de contacten met hem zeer moeizaam. Deze jongere werd na een turbulent
leven omgebracht, kort na de geboorte van zijn kind. De jeugdwerker was diep
geschokt. Haar reactie was een weerspiegeling van de reactie van de werkers
van AJJC en de samenwerkende partners van TOP C. Voor deze jongere was de
begeleiding van AJJC te laat. AJJC zal zich samen met de samenwerkende or-
ganisaties zich moeten gaan richten op het kind dat vaderloos is achterge-
bleven.

Top C

Grafiek: Productie per kwartaal
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Top C Periode: jaar 2015 
Aanvragen (Top C) 3 
Productie (Top C) 3 
Verschil + uitleg 1 wordt is overleden 
Normtijd per Top C  4 uur per week Nog niet berekend 
Totale productietijd (= productie x normtijd) Nog niet bekend 
Betrokken medewerkers (aantal) 7 
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker Nog niet bekend 
Wordt geregistreerd in  REACT 

Bijzonderheden:  
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Trends
Het aantal begeleidingszaken dat AJJC in behandeling heeft, blijft toe-
nemen. In het jaar 2014 had AJJC 98 begeleidingszaken (T en B; H en S alsook
Risicojongeren) en in het jaar 2015 waren het 151 zaken. 

Tevens is er t.o.v. 2014 een groei waargenomen van het aantal vrouwelijke
cliënten die met AJJC in contact komen. Vijftig procent van de vrouwelijke
cliënten waren jongeren die als risicojongere zijn aangemeld en van de
jeugdreclasseringzaken kwamen de meeste meisjes in aanraking met Poli-
tie/Justitie in verband met het plegen van een vermogensdelict. Bij een
derde van deze meisjes constateerde AJJC een combinatie van
gedragsproblemen en agressieregulatie problemen. Daarnaast waren er
onder deze groep een hoge mate van schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaters. 
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Productie 2015
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Leerwerktrajecten. 
Schoolspullen dankzij donatie
van Maduro & Curiels Bank   
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Uit onderzoek is gebleken dat wereldwijd meisjes een minderheid van de
gevangenis populaties vormen. Echter studies over de hele wereld sugge-
reren dat er een toename van het aantal meisjes is dat met Justitie in aan-
raking is geweest. Er zijn nog aanzienlijk veel lacunes in de kennis omtrent
criminaliteit onder meisjes. Bovendien is er een gebrek aan kennis over de
effectiviteit van interventies bij vrouwelijke offenders. ( V. & T. (2016). 
Special Issue:   Gender Matters in Forensic Psychology. International Journal
of Forensic Mental Health , 1-25)

AJJC begeleidt tot heden nog steeds de jongens gelijk als de meisjes, maar
realiseert zich wel dat in de toekomst onderzoek moet worden gedaan naar
specifieke factoren die verschillend zijn. 

AJJC meent dat het bestrijden van jeugdcriminaliteit een groot probleem is
dat een oplossing nodig heeft. AJJC biedt deze oplossing door toepassen
van een evidence-based methodiek ‘Handboek van de Jeugdreclassering’
alsook interventies zoals: 
l Agressieregulatie training, 
l TOPS training, 
l Weerbaarheidtraining voor jongeren
l Oudertraining zoals; Triple P en Bon Kria.

Tevens biedt AJJC een samenwerkingsconcept met ketenpartners, zorg en
onderwijs, waar complexe zaken van risicojongeren alsook jongeren die
met Justitie in aanraking zijn gekomen, worden behandeld, problemen wor-
den gesignaleerd, oplossingen worden bedacht en problemen worden aan-
gepakt. 

SAMEN STAAN WE STERKER!
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