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WILLEMSTAD — De eerste groep jongeren heeft hun agressietrainingen afgerond bij de
stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC). Het gaat hier om jongeren die
in aanraking zijn geweest met de politie en die voor de rechter moe(s)ten verschijnen
voor een gepleegd misdrijf. Eén van hen, een zeventienjarige jongen, is zeer tevreden
met de trainingen, vertelde hij onlangs in een interview met de Amigoe. Hij beseft nu na
alle trainingen, dat zijn gebrek aan (positief) denken hem in de problemen heeft gebracht.

    

  door onze verslaggever

Jomaira van der Meulen

De jongeman, die anoniem wil blijven, kwam het kantoor van sociaalmedewerkster Larissa
Croes binnen met zijn schooluniform nog aan, voor een interview met de Amigoe, voordat hij
zijn laatste sessie van agressieregulatie-training bijwoonde. Hij vertelde hoe hij in de problemen
is gekomen en wat de AJJC voor hem heeft betekend. Volgens de jongeman was er in zijn
geval geen sprake van peer pressure, maar had hij zelf besloten om zijn vrienden te helpen.
Het was zijn eigen beslissing, aangezien niemand hem onder druk kan zetten, benadrukte hij.
Zijn vrienden hebben een diefstal beraamd en de jongeman besloot hen te helpen, door op de
uitkijk te staan. Hij werd uiteindelijk door de politie opgepakt en moet deze maand voor de
rechter verschijnen. Hij baalt ervan dat hij betrokken is geraakt bij de zaak, maar doet zijn
uiterste best om zijn leven weer op orde te krijgen. Hij doet heel goed zijn best op school en
behaalt nog steeds goede resultaten. Naar zijn mening is dat gelukt met de trainingen en
begeleiding van de stichting. 

De AJJC vangt in totaal 92 jongeren op, verdeeld in groepen van vijftien jongeren per
jeugdwerker. De AJJC heeft vooralsnog acht jeugdwerkers in dienst en de meesten hebben een
bijzondere extra taak erbij. Zo is Croes zelf ook de trekker van Halt, onderdeel van deze
stichting, en helpen twee werkers haar hiermee. Tevens zijn vier andere werkers ook trainers
van de agressieregulatie, sommigen helpen met onderzoeken van het Centraal Bureau voor de
Statistiek en houden zich ook bezig met de coördinatie van het Veiligheidshuis. De stichting
kampt echter met personeelstekort. Gezien het feit dat elke werker maximaal vijftien jongeren
mag begeleiden en het feit dat de stichting ruim 100 jongeren opvangt, wordt het contact met de

 1 / 3



Dankzij trainingen weer op het rechte pad
maandag, 09 februari 2015 13:06

jongeren minder. 

Kans

Halt biedt jongeren de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten, zonder dat dit langdurige
gevolgen heeft. Als een jongere de Halt-straf naar behoren afrondt, komt hij niet in aanraking
met Justitie. Jongeren voorkomen op deze manier een justitiële aantekening. Een
veiligheidshuis is een lokaal samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners,
waarbij op een integrale en probleemgerichte wijze zal worden gewerkt aan de casussen van
minderjarigen, die strafbare feiten hebben gepleegd. 

De jeugdreclassering vangt jongeren op, die een zwaar genoeg delict hebben gepleegd,
gearresteerd werden en voor de rechtbank moeten verschijnen. Zij krijgen toezicht en
begeleiding voor de rechtszitting, aan de hand van een plan van aanpak om de risicofactor te
verminderen. Een evaluatierapport gaat naar het Openbaar Ministerie en vervolgens naar de
rechter. Na de uitspraak van de rechter moet de jeugdreclassering het vonnis uitvoeren. Dit kan
zijn in de vorm van een leer- en/of werkstraf en elektronisch toezicht. De proeftijd die de
jongeren krijgen opgelegd is meestal twee jaar, dus worden zij gedurende de gehele periode
door de AJJC opgevangen en maakt de reclassering aan het eind van die periode een
afloopbericht. Als de jongere niet meewerk, komt dat ook in de rapportage en kan het zijn dat hij
toch zijn voorwaardelijke straf krijgt. 

Rollenspel

De trainingen die bij de stichtingen worden gegeven, zijn gebaseerd op de criminogene
factoren. Dit zijn de kenmerken en omstandigheden van personen en hun omgeving, die
bijdragen aan het plegen van delicten en daardoor ook ten aanzien van recidive een
voorspellende waarde kunnen hebben. Tijdens die trainingen debatteren de jongeren in
groepsgesprekken over diverse probleemsituaties, doen zij mee aan bijvoorbeeld een rollenspel
waarbij zij een (eigen) conflictsituatie uit moeten spelen en aan de hand hiervan conclusies
moeten trekken hoe die situatie het best aangepakt had kunnen worden. Ook krijgen de
jongeren bijvoorbeeld lessen in moreel redeneren. 
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Naast de trainingen aan de jongeren zelf, worden ook de ouders en de school betrokken bij de
hele procedure en vinden regelmatig huis- en schoolbezoeken plaats, legt Croes uit. De ouders
worden begeleid bij de opvoeding van de probleemjongeren. Zo kan bijvoorbeeld samen met de
ouders een avondklok worden ingesteld, om te voorkomen dat de jongeren laat op straat
zwerven, met alle negatieve gevolgen van dien. Voorts wordt bijvoorbeeld schoolverzuim van
de jongeren goed in de gaten gehouden en samen met de school aangepakt. 

Croes houdt zich als deskundige op het gebied ook regelmatig bezig met diverse projecten die
kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor de jongeren. “Het is zwaar werk, maar ik doe
het heel graag.” Op de vraag of zij soms wakker ligt van alles wat zij meemaakt met de
jongeren, zegt Croes dat dat niet al te vaak gebeurt, maar dat het wel eens een keer voorkomt. 

De jongeren doen niet alleen mee met de activiteiten en trainingen van de AJJC. Er zijn ook
andere activiteiten, zoals Bijbellessen waaraan de jongeren kunnen deelnemen. Volgens de
zeventienjarige jongeman hebben Bijbellessen hem heel goed geholpen. Hij is zeer tevreden
dat hij de kans heeft gekregen via de AJJC om zijn leven weer op orde te krijgen. 
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