
 Workshop “Prevení promé ku ta lat: Waarom 
samenwerken?” 
 

           
 
Stichting AJJC kijkt terug naar een succesvolle week waarin Jeroen Petri zijn 
kennis gedeeld heeft met AJJC en haar verschillende ketenpartners, gericht 
op onderwijs, het Veiligheidshuis en Pro Justitia rapportages.  

Terugblik… 
 

 Op 26 februari heeft AJJC de 
diensten Veiligheidshuis en 
GPS/Halt gepresenteerd tijdens 
een beleidsconferentie voor het 
Ministerie van Justitie met het 
thema “Trahando huntu pa 
Siguridat”. 

 

 Met dank aan het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid Nederland 
hebben AJJC en andere 
ketenpartners kunnen genieten 
van workshops gefaciliteerd door 
de ervaren psycholoog Jeroen 
Petri.  

 

 In het kader van veiligheid heeft 
AJJC een cursus zelfverdediging en 
brandbestrijding gevolgd. 

Wat komt… 

 

 AJJC zal binnenkort een 
samenwerkingsovereenkomst tekenen 
met enkele nieuwe ketenpartners 
binnen het onderwijs. 

 

 De eerste twee groepen ouders van 
cliënten beginnen eind maart met de 
cursus ‘Triple P’ (Positive Parenting 
Program). 

 

 ‘Rots en Water’ is een training gericht 
op het leren verdedigen tegen 
verschillende vormen van geweld en 
tegelijkertijd gevoel krijgen voor eigen 
grensoverschrijdend gedrag. Deze zal 
vanaf april door jeugdwerkers van het 
AJJC aan de jongeren gegeven worden.  
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Highlights… 
 
 

AJJC en UoC - In verband met een nieuwe Bacheloropleiding bij de  
Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen (UoC) zal één 
van de medewerkers van AJJC deel uitmaken van de commissie m.b.t. 
de opleiding. De commissie is samengesteld uit verschillende 
professionals die werkzaam zijn op het gebied van Zorg en Welzijn en 
komt samen om te evalueren of de inhoud van het lesaanbod 
overeenkomt met de praktijk. 

AJJC onderzoekt – AJJC is begonnen met een aantal onderzoeken. Zo is 
AJJC bezig met het onderzoeken van het effectief implementeren van 
de HALT-Straf op Curaçao onder de benaming GPS (Guia, Prevenshon i 
Supervishon), het begeleiden en ondersteunen van ouders met 
jongeren die in het criminele circuit verkeren en de noodzaak van 
informatie over preventie jeugdcriminaliteit op een jongere leeftijd. 


