
Workshop “Maatwerk voor criminele jongeren” 

                        

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied is 

deskundigheidsbevordering belangrijk. In de maand maart 2016 heeft stichting 

AJJC op verzoek van Gezins Voogdij Instelling Curaçao een workshop 

georganiseerd voor de gezinsvoogden. Het bijwonen of organiseren van 

workshops is een goede manier om met collega’s binnen de Justitieketen bezig te 

zijn met onderwerpen, die te maken hebben met de directe beroepsuitoefening. 

Zoals pedagogische verwaarlozing binnen het gezin waarin ouders langdurig te 

kort schieten en de kans op recidive vergroten.  Het betreft de jongeren die een 

dubbele maatregel opgelegd hebben gekregen zowel in strafrechtelijke kader als 

civiele kader.  Voor AJJC was het bieden van deze workshop zeer belangrijk voor 

de wisselwerking van informatie tussen GVI en AJJC. Gedurende de workshop was 

er ruimte voor de gezinsvoogden om te leren van eigen ervaringen,  te 

reflecteren op het eigen beroepsmatige handelen en van dichtbij kennis te maken 

met AJJC.   
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Wat komt… 
 

 Per mei 2016 zal het Computerhoek 

project officieel van start gaan. De 

Computerhoek beschikt over een 

aantal touchscreen tablets voor 

lespakketten die per kwartaal aan de 

jongeren door AJJC worden 

aangeboden. De lespakketten 

omvatten Mediawijsheid, Youtube en 

Fotografie en Huiswerkbegeleiding op 

Maat. De Computerhoek is 

gefinancierd door Stichting Calibris. 

 

 AJJC zal binnenkort een nieuwe 
jeugdwerker introduceren aan de 
samenwerkende partners. 

 
Terugblik… 
 ‘Positive Parenting Program (Triple P)’ 

is bij AJJC van start gegaan. AJJC heeft 

een informatieavond voor de ouders 

die ‘Triple P’ gaan volgen, 

georganiseerd. Gedurende deze 

bijeenkomst kregen de ouders en 

opvoeders informatie over wat de 

cursus inhoudt en wat van hen 

verwacht zal worden. Deze cursus zal 

gegeven worden door een jeugdwerker 

van AJJC en een werker van YAVE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITIE No. 4 April 2016 

Highlights… 
 
  AJJC  heeft het aantal trainingen dat aan jongeren wordt geboden, 

uitgebreid met een training Weerbaarheid ‘Rots en Water’. Binnen deze 

training zullen de cliënten verschillende oefeningen leren die ervoor zorgen 

dat hun zelfvertrouwen en mentale kracht vergroot worden. Deze training 

wordt gegeven door twee jeugdwerkers en zal gedurende zes weken aan 

acht cliënten tweemaal per week aangeboden worden.  
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