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Voorwoord
De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg is opgericht op 3 december 2013 met als opdracht,
Een project voor de duur van drie jaren op te zetten en uit te voeren inhoudende:

Het realiseren van Halt, Jeugdreclassering met alle producten beschreven en vastgesteld in de Ministeriële Beschikking d.d.
20 december 2013 no. 2013/073786. Alsmede het opzetten van een Veiligheidshuis.

Jeugdreclassering : Hulp en steun, toezicht (elektronisch) en begeleiding alsook taakstraf, leerstraf en nazorg
(M.B. art. 3, lid d).

Halt-afdoening

: Begeleidingsgesprekken voeren met jeugdigen en ouders, begeleidingsplannen opstellen en begeleidingen

Veiligheidshuis

: Opzetten en onderhouden van een casusbespreking minstens om de twee weken met diverse actoren

uitvoeren, verwijzen en/of monitoren en evalueren, alsook rapporteren naar OM (M.B. art. 3, lid e).
binnen de justitiële sector en het zorgsysteem (M.B. art. 3, lid g).

Ter ondersteuning van bovenstaande taken moest de Stichting Ambulante Justitiële
Jeugdzorg Curaçao (AJJC) een cliënt-volgsysteem ontwikkelen en beheren (M.B.
art. 3, lid h).

In dit jaarverslag blikt AJJC terug op de afgelopen drie jaren alsook

worden de inspanningen van het team en het bestuur van AJJC voor de
transitie van een project naar een duurzame instelling weergegeven.
Alles wat AJJC heeft bereikt in de afgelopen jaren is dankzij het

samenbundelen van krachten van onze werknemers en de samenwerking

met onze samenwerkende partners. Onze blik is nu gericht op de toekomst!
Namens het bestuur van AJJC, BEDANKT.
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Inleiding
Inleiding

een betere uitgangspositie voor de jongere. Om dit te kun-

reren en opbouwen van de organisatie. Aangezien de Stich-

lende veiligheidspartners gericht op een integrale en

De afgelopen drie jaren stonden in het teken van het explo-

nen bereiken is er samenwerking nodig tussen de verschil-

ting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao beseft dat zij

probleemgerichte aanpak.

preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit op Curaçao

niet alleen kan doen, heeft zij gedurende deze jaren gezocht

Onze Strategie

Nederland en de eilanden van de voormalige Nederlandse

positie in de justitiële keten op Curaçao heeft, doordat het

naar zowel lokale partners als partners over zee, namelijk in

Onze strategie is gebaseerd op het feit dat AJJC een unieke

Antillen.

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

Onze Missie

Het is onze missie om pedagogische interventie aan de zorg-

van een breed scala aan erkende begeleidingsactiviteiten

en risicojongeren te bieden, in een strafrechtelijke omgeving

aan de jongeren die met Justitie in aanraking zijn gekomen

om te voorkomen dat ze uitvallen in geboden trajecten of af-

of dreigen te komen. Tevens zorgt AJJC voor een gezamen-

glijden in de criminaliteit. Alsmede het resocialiseren van min-

lijke aanpak door zorg- onderwijs- en strafketen te verbin-

derjarige wetsovertreders, teneinde blijvende positieve

den onder één dak.

gedragsverandering teweeg te brengen.

Ons Logo

Het emoticon gezichtje links heeft een boze of sombere ge-

Onze Visie

Jongeren en hun ouders bewust maken van hun eigen ge-

zichtsuitdrukking dat door tussenkomst van AJJC verandert

drag en verantwoordelijkheid door niet alleen gebruik te

in een blij, ‘cool’ figuur. De drie ovalen symboliseren de drie

maken van vergelding en afschrikking, maar ook ouders en

entiteiten die onder AJJC vallen: HALT / GPS, Jeugdreclas-

opvoeders te helpen bij het opvoeden. Het gaat daarbij om

sering en Veiligheidshuis.

preventie en voorkoming van recidive door het creëren van
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De Plaats van AJJC binnen Justitie

Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor de rechtsorde, rechtshandhaving, veiligheid en openbare orde binnen het Land
Curaçao. AJJC maakt deel uit van de justitiële keten en is de verbindende partner tussen justitie, zorg en onderwijs.
De organisatie van Stichting AJJC is als volgt:

AJJC
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Kostenplaats + Organisatieonderdeel

• In het jaar 2016 heeft AJJC een bedrag van
Naf. 1.330.494 uit het
Criminaliteitsfonds van het Ministerie van
Justitie ontvangen.

Formatie

• 16 De werkelijke
bezetting per 31
december 2016
• 22 (bezetting
conform wenselijkheidbegroting)
16-22

Ontwikkelingen

• Alle werkers zijn
positief geëvalueerd
aan het eind van 2016
en zullen overgaan
naar een vast
dienstverband dat zal
ingaan per
1 februari 2017.
• Vanaf oktober 2016
werd een uitzendkracht
ingehuurd
om de Coördinator
Veiligheidshuis
administratief te
ondersteunen.
• Formatieplan van het
Veiligheidshuis is
gereed.
• HALT LBham in
ontwikkeling.
• Samenwerking met
Stichting HALT
Nederland.
• Samenwerkingsprotocol met verschillende instanties.
• Verduurzaming AJJC
binnen de justitiële
keten.
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Functie

Formatie

Feitelijk

Directeur

1

1

Veiligheidshuis
Medewerker

1

1

Coördinator

Veiligheidshuis
Veiligheidshuis

1

1
(uitzend
kracht)

Procesregisseurs

2

0

Ondersteuning

1

1

kracht

1

1

Taakstraﬀen

1

½

Jeugdreclasseringwerkers

7

5½

Management

Administratieve
Gedragsdeskundige
Coördinator

Haltwerkers

1

7

Bezetting per 31 december 2016

1
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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 ressorteert onder de Sector Directeur Jeugdbescherming en Resocialisatie.
Huisvesting

AJJC is sinds 9 mei 2014 gehuisvest in een pand aan de Pater Eeuwensweg #50.
Het team

De organisatie heeft werknemers van uiteenlopende leeftijden en ervaring, bestaande
uit: arbeidscontracten, uitzendkracht en overheidsdienaren die ter beschikking zijn
gesteld.

Aan het einde van het jaar 2016 was het personeel als volgt samengesteld:
Directeur/ Projectmanager:

M. Francisca MBA

Medewerker Veiligheidshuis:

A. Quandus

Coördinator Veiligheidshuis:

V. Narcisio

Gedragsdeskundige

M. Eekhof

Jeugdwerkers

D. de Palm-Clemencia

Jeugdwerkers

L. Croes

Jeugdwerker/Coördinator Taakstraffen E. Hellemun
J. de Jonker

J. Martina-Augusta
T. Betorina

F. Hortencia-Perez Torres
A. Torres

Management Ondersteuning:

V. Perez

Administratie:

M. Bregieta
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R. Juliana

M. Arrindell

Nieuwkomers

Mevrouw M. Eekhof heeft per 1 januari 2016 bij AJJC een tijdelijk contract getekend als gedragsdeskundige binnen AJJC.

Mevrouw M. Bregieta heeft per 18 april 2016 als jeugdwerker een tijdelijk contract getekend. Per 7 oktober 2016 is mevrouw
A. Quandus als medewerker Veiligheidshuis via het uitzendbureau bij AJJC komen werken. Mevrouw A. Torres trad na een

periode gedetacheerd te zijn geweest vanuit Ministerie van Veiligheid en Justitie Nederland per 1 oktober 2016 bij AJJC in
dienst. Dhr. T. Betorina heeft een tijdelijk contract als jeugdwerker gekregen ingaande 1 december 2016.
Vertrekkers

De jeugdwerker dhr. C. Brazil heeft d.d. 15 september 2016 eervol ontslag gekregen. Hij kreeg een betrekking bij het Ministerie
van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Een tweede jeugdwerker dhr. E. Juliana besloot per 1 juli 2016 na een periode
werkzaam te zijn geweest bij AJJC naar Nederland te verhuizen.
Het bestuur & klankbord

Het bestuur vergadert maandelijks, samen met de klankbordgroep en de directeur van AJJC.
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Q. Girigorie

R. Hanson

A. Richardson
N. Pieter

H. Balootje

(voorzitter)

(penningmeester)

(secretaris)

(tweede secretaris)
(lid)

De klankbordgroep bestond in het jaar 2016 uit een lid: C. de Witt Hamer.

6

Verduurzaming AJJC
Verduurzaming AJJC

Met de toegekende subsidie heeft de RVM geïnvesteerd in

turele inbedding van AJJC en een subsidie voor de jaren

worden opgemerkt dat de geaccordeerde subsidie voor

Op 9 november 2016 is de RVM akkoord gegaan met struc-

de continuïteit van de werkzaamheden van AJJC, doch moet

2017/2018. AJJC is dankbaar voor dit gebaar van erkenning

2017 en 2018 niet toereikend is voor de uitvoering van de

en vertrouwen. In december 2013 werd de stichting opge-

werkzaamheden, waarvoor AJJC verantwoordelijk is. Hier-

richt om een leemte te vullen die er op Curaçao was in de

door loopt Curaçao het gevaar om dat de successen die

preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. De toenma-

AJJC binnen preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit

lige Minister van Justitie, mr. N. Navarro besloot de opzet

tot heden heeft bereikt, niet kunnen worden geëvenaard.

van de organisatie projectmatig aan te pakken. De raming

Voor AJJC zal het een bijna onmogelijke taak worden om

die werd gemaakt van de kosten bleek al snel niet vol-

met dit bedrag de kwaliteit van het werk te blijven waar-

doende te zijn, waardoor het bestuur van AJJC een aanvraag

borgen. Bovendien is gebleken dat de vraag naar producten

deed voor extra geld uit het Criminaliteitsfonds. In het jaar

en diensten van AJJC blijft toenemen, maar het beschikbare

2016 ontving AJJC dan ook geld voor investeringen, die

kader is niet toereikend om aan deze vraag te kunnen vol-

noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de taken

doen. AJJC zal met het oog hierop de overheid blijven wij-

van AJJC. Aangezien de kwartaalgelden voor de operatio-

zen op hun verantwoordelijkheid voor de preventie en

nele kosten vaak onregelmatig werden uitgekeerd, kon AJJC

bestrijding van criminaliteit onder onze jongeren. Het is en

slechts een deel van deze investeringen in het jaar 2016

blijft onze taak om jeugdcriminaliteit tegen te gaan en

realiseren.

nieuwe slachtoffers te voorkomen, door te zorgen voor een

AJJC heeft afgelopen jaren hard gewerkt en heeft een pro-

optimale diagnose en voor integrale begeleiding en toezicht.

fessionele organisatie opgezet, deskundige jonge en dyna-

AJJC heeft deze taak gedurende afgelopen drie jaren met

mische werkers ingezet en verbinding weten te leggen met

succes uitgevoerd.

partners uit de onderwijs-, welzijn-, zorg- en justitieketen.
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Raad voor de Rechtshandhaving
treffende jeugd of preventie van jeugdcriminaliteit;

Raad voor de Rechtshandhaving

AJJC werd in het jaar 2015 verzocht om mee te werken aan

l

het inspectieonderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving naar de preventie van jeugdcriminaliteit op Curaçao.

jongeren die wel of niet met justitie in aanraking zijn ge-

dige medewerking verleend en inzage gegeven in haar

komen. De enige organisatie die een onderscheid maakt

werkprocessen en dossiers. Dit jaar is het onderzoek afge-

is de AJJC. Bij de AJJC wordt een verdeling gemaakt tus-

rond en in december gepubliceerd onder de titel “REVIEW

sen risicojongeren, HALT jongeren en Jongeren van de

ONDERZOEK JEUGDRECLASSERING”. Met belangstelling

jeugdreclassering. De aanpak, zorg en hulp voor elke groep

heeft AJJC kennis genomen van de inhoud hiervan.

is bij de AJJC ook verschillend;
l

De conclusies uit het rapport op een rij:

Preventie van jeugdcriminaliteit is niet uitsluitend de

taak van instanties en organisaties binnen de sector van
De Raad is van mening dat regelmatig schoolverzuim een

(eerste) indicatie is dat er sprake is van potentiële risico-

Zowel de AJJC als de JJIC heeft pedagogisch verantwoorde begeleidingsplannen en deze voldoen aan de
normen zoals; het inbouwen van contactmomenten,
kwaliteitscontrole en evaluatiemomenten;

De meeste organisaties zijn niet betrokken bij het signa-

l

leren van de probleemjongeren, echter de jongeren wor-

den gesignaleerd door scholen, het KPC en door de

De registratie binnen de strafrechtketen wordt niet door
alle organisaties conform de minimale eis van volledigheid en betrouwbaarheid gedaan;

ouders of familieleden;
l

volgens een onderbouwd hulpverleningsaanbod aan. Dit
van aanpak, inhoudende een training of cursus;

l

jongeren;
l

De organisaties bieden de jongeren en de ouders ver-

gebeurt door alle organisaties in de vorm van een plan

justitie;
l

bij de jeugdhulpverlening, krijgen hulp en zorg aangeboden
en de organisaties maken daarbij geen onderscheid tussen

AJJC heeft hierop positief gereageerd en heeft haar volle-

l

Het overgrote deel van de jongeren die aangemeld worden

l

Het is gebleken dat niet alle ketenpartners op de hoogte

zijn dat er geen jeugdagenten zijn bij het KPC, maar dat

Alle organisaties wisselen onderling informatie uit, doch

er is noodzaak voor onderlinge afspraken tussen ketenpartners omtrent de overdracht van gegevens;

deze politieagenten slechts taakaccenthouders zijn.

l

Deze houden zich niet voltijds bezig met hun taken be-

l
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Bij de AJJC zijn de regels en procedures voor bejegening
van jongeren vastgelegd;

De AJJC is de enige organisatie die gericht en verplichte
nazorg verzorgt;

l

AJJC kan pas de wettelijke grondslag en mogelijkheid

welke in hield dat deze zorg moest dragen voor de

daliteit krijgen als het concept Landsbesluit HALT wordt

van de werkzaamheden van het Veiligheidshuis.

voor een alternatieve buitengerechtelijke afdoeningmo-

nodige middelen en mankracht voor het uitvoeren

geformaliseerd;
l

De twee factoren die voor alle organisaties als de be-

Reactie AJJC op de conclusies en aanbevelingen

zijn dat ze allen gebrek hebben aan voldoende financiële

Uit het onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving

langrijkste bron van beperkingen worden aangemerkt

van de Raad voor de Rechtshandhaving

bleek dat op Curaçao serieus en professioneel wordt ge-

middelen en personeel.

werkt aan preventie van jeugdcriminaliteit, doch dat een gezamenlijke visie en beleid ontbreekt. AJJC herkent deze

De aanbevelingen uit het rapport voor de Minister

constatering van de Raad, maar voegt eraan toe dat er wel

van Justitie luiden:

l
l

l

de wil is van de organisaties om samen te werken. Een voor-

Formaliseer het concept Landsbesluit HALT.

beeld hiervan is de betrokkenheid van de organisaties om

Draag zorg voor een gezamenlijke visie en beleid betref-

binnen het Veiligheidshuis samen te werken aan casussen,

fende de preventie van jeugdcriminaliteit.

teneinde een gezamenlijke en persoonsgerichte aanpak te

Specificeer de taken en werkzaamheden betreffende de

bewerkstelligen gericht op hulp en begeleiding op maat

preventie van jeugdcriminaliteit van de organisaties die val-

voor de jongere en zijn/haar systeem.

len onder de Sector Rechtshandhaving van het Ministerie
van Justitie en deel uitmaken van de strafrechtketen.
l

Overweeg de mogelijkheid voor een meerjarige c.q.

De Raad geeft ook aan dat er noodzaak is onder de organi-

buiten de strafrechtketen een bijdrage leveren aan de

selen van informatie. Deze noodzaak wordt door AJJC

saties om afspraken te maken omtrent overdracht /uitwis-

structurele financiering van projecten en organisaties die

gedeeld en binnen het Veiligheidshuis Curaçao is hiervoor

preventie van jeugdcriminaliteit.

l

speciale aandacht. In het jaar 2017 streeft AJJC ernaar een

Draag zorg dat er onderlinge afspraken worden gemaakt

protocol te tekenen met de samenwerkende partners in-

tussen ketenpartners omtrent de overdracht van gege-

houdende de werkwijze betreffende het overdragen en uit-

vens in het kader van de preventie van jeugdcriminaliteit.

wisselen van informatie. Het registratiesysteem dat door

Uitgangspunt daarbij is de volledigheid, betrouwbaar-

het Veiligheidshuis in gebruik zal worden genomen, zal ook

heid en uniformiteit van de informatie.

hierin meer duidelijkheid en structuur brengen.

Tevens had de Raad een aanbeveling voor AJJC
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Volgens de Raadbleek er een misverstand onder de organi-

den opgemerkt dat AJJC in het jaar 2016 een stagiaire

van jeugdagenten. De ervaring die AJJC tot heden heeft

wat er op juridisch vlak nodig is en welke juridische struc-

saties te leven m.b.t. het wel of niet bestaan van de functie

HBO-Rechten heeft aangewezen om in kaart te brengen

met de inzet van Korps Politie Curaçao in het bijzonder met

tuur toegepast dient te worden om HALT op Curaçao in te

de taakaccenthouders Jeugd is positief te noemen. Deze

kunnen voeren. Tevens heeft AJJC in 2016 extra mankracht

agenten hebben een belangrijke rol binnen alle disciplines

ingehuurd om de samenwerking met het Ministerie van Jus-

van AJJC. Ze onderhouden contact met de jeugdwerkers en

titie, het Openbaar Ministerie, Politie, Leerplichtambtenaar

hebben ook een prominente rol binnen het Veiligheidshuis.

en AJJC zelf op het gebied van HALT te trekken. Met behulp

Een aandachtspunt hierbij is wel dat de taakaccenthouders

van deze extra mankrachten heeft AJJC verschillende keren

Jeugd, vanwege het feit dat ze geen ‘jeugdagenten’ zijn,

met de eerder genoemde organisaties vergaderd en zijn er

slechts een deel van hun tijd beschikbaar hebben voor de

stappen genomen voor de implementatie van HALT op Cu-

integrale aanpak van de jeugdproblematiek. Het gevolg hier-

raçao. AJJC kon tot eind 2016 het strafgedeelte echter niet

van is dat de politie niet helemaal kan voldaan aan de vraag

uitvoeren conform artikel 1:612 van het Wetboek van Straf-

van de organisaties die met jeugd werken, waardoor een be-

recht, omdat het vereiste landsbesluit waarin de delicten

langrijke schakel van de ketting verzwakt wordt. In het re-

zijn opgenomen die in aanmerking komen voor een HALT-

geerprogramma 2013-2016 staat dat de regering het

afdoening nog in behandeling is. Teneinde HALT te imple-

bestrijden van jeugdcriminaliteit een gezamenlijke verant-

menteren dient, zoals de Raad adviseert, het concept

woordelijkheid vindt van alle ministeries en dat vanuit Jus-

Landsbesluit HALT te worden geformaliseerd door het Mi-

titie zal moeten worden gewerkt aan de bestrijding en

nisterie van Justitie.

voorkoming van jeugdcriminaliteit. Om effectief te werken

aan voorkoming en bestrijding van jeugdcriminaliteit meent

Op de constatering van de Raad omtrent het gebrek van fi-

politie. De taakaccenthouders Jeugd moeten dan ook meer

AJJC aangeven dat ook onze organisatie meer dan 30% te

AJJC dat jeugd een topprioriteit moet worden binnen de

nanciële middelen en personeel bij de organisaties , kan

manuren krijgen om hun taken m.b.t. de jeugd te doen en

kort aan personeel heeft om het werk dat van ons verwacht

er dient op beleidsniveau aandacht hieraan geschonken te

wordt te kunnen uitvoeren. Onze begroting is thans niet

worden.

toereikend om meer mensen te kunnen aannemen.

Met betrekking tot het concept Landsbesluit HALT kan wor10

Voor wat betreft de aanbeveling aan de Minister om zorg te dragen voor de nodige middelen en mankracht voor het uitvoeren
van de werkzaamheden van het Veiligheidshuis het volgende.

AJJC heeft binnen de financiële mogelijkheden die de stichting heeft, ervoor gezorgd dat het Veiligheidshuis een administratieve

kracht ter beschikking heeft. Tevens heeft AJJC pogingen ondernomen om een geschikt registratiesysteem voor het Veiligheidshuis te krijgen. In het jaar 2017 zal er een keuze worden gemaakt welke registratiesysteem gebruikt gaat worden. Tevens
zal er een verzoek worden gedaan ter aanvulling van de financiering t.b.v. het Veiligheidshuis.

AJJC hecht veel waarde aan de aanbevelingen van de Raad en pleit ervoor dat het Ministerie van Justitie deze aanbevelingen
opvolgt.
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Deskundigheidsbevordering en inspirerende conferenties
Deskundigheidsbevordering en inspirerende conferenties

Scholing van onze werkers blijft een essentieel onderdeel van het waarborgen van de kwaliteit van het werk. In 2016 hebben
de volgende opleidingsactiviteiten en inspirerende bijeenkomsten binnen AJJC plaatsgevonden:
WSG Training AJJC 14 november tot
25 november 2016

Het Expertisecentrum William Schrikker ver-

zorgde een verdieping methodisch uitvoeren

Jeugdreclassering training voor alle werkers

van AJJC. AJJC heeft van de gelegenheid ge-

bruikt gemaakt om Reclassering Aruba, die

ook Jeugdreclassering uitvoeren hiervoor uit

te nodigen. Zowel de werkers van AJJC als de

collega’s van Aruba hebben de training als

zeer plezierig en leerzaam ervaren. De colle-

ga’s uit Aruba hebben aangegeven, dat de

training hen meer kennis heeft gegeven over

hoe zij de Jeugdreclassering op Aruba beter
zouden kunnen gaan uitvoeren.

Een serie van workshops van 29 februari tot

en met 4 maart 2016 met gedragsdeskun-

dige drs. J. Petri. AJJC heeft in het kader van

haar tweejarig bestaan van 26 februari tot en met 4 maart 2016 een reeks van workshops georganiseerd met als facilitator de

gedragsdeskundige drs. J. Petri. Drs. Petri is een ervaren gedragsdeskundige die jarenlang bij de Raad van de Kinderbescherming

in Nederland heeft gewerkt en diverse boeken heeft geschreven. Vanaf 28 juli 2015 ondersteunt hij als gedragsdeskundige bij
AJJC de casuïstiekbijeenkomsten en de coaching van de jeugdwerkers. De workshops waren o.a. bestemd voor de medewerkers
van het AJJC, Onderwijsinstellingen, schoolmaatschappelijke werkers, leerplichtambtenaren, jeugdpolitie, het OM, het Veilig12

heidshuis Curaçao en de overige justitiepartners van Curaçao. Tijdens de
workshops was er veel ruimte voor discussie en vragen. Deze workshops hebben een bijdrage geleverd aan de aanpak van probleem-

en criminele jongeren alsook aan de preventieve veiligheid op Curaçao

en hadden daarmee een mogelijk positief effect op het terugdringen van

grensoverschrijdende HIC criminaliteit. Deze inspanning sluit aan op de ge-

zamenlijke inspanningen van het Ministerie van Justitie van Curaçao en het

Ministerie van Veiligheid en Justitie Nederland om grensoverschrijdende
High Impact Crimes in Curaçao en Nederland te voorkomen.
Training Casus- en Procesregie 14 en 15 juni 2016

De coördinator Veiligheidshuis Curaçao heeft in Nederland de maatwerk-

training Casus- en Procesregie Veiligheidshuis georganiseerd door de Ver-

eniging van Ketenmanagers van Veiligheidshuizen op 14 en 15 juni 2016

met goed resultaat gevolgd. De training werd gegeven door RONT- Manage-

ment. De onderwerpen van deze training waren: Netwerken voor zorg- en

Veiligheidsregie; Casus- en procesregie; Vaardigheden van de casus- en pro-

cesregisseur en Eén gezin één plan. De rol van de procesregisseur als degene die moet zorgdragen voor
de verbindende, sturende en probleemoplossende aanpak werd uitgebreid behandeld tijdens deze
training. De coördinator Veiligheidshuis heeft de training als zeer bruikbaar ervaren. De coördinator

heeft praktijkcasussen kunnen inbrengen en met zeventien andere procesmanagers verspreid over heel
Nederland van verschillende Veiligheidshuizen in Nederland van gedachten kunnen wisselen.

Tevens heeft de coördinator Veiligheidshuis in het jaar 2016 mee kunnen lopen met diverse Veiligheids-

huizen in Nederland en bezoek kunnen leggen aan diverse projecten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden

binnen

het Veiligheidshuis.

Daarnaast

heeft

zij

in

Nederland

uiteenlopende

werkoverleggen bijgewoond en bezoeken afgelegd in samenwerking met Zorg en Veiligheidshuis “De Mar-

kiezaten”. In de week van 20 juni tot 24 juni 2016 heeft de coördinator ook mee gedaan aan een aantal
werkbezoeken in het kader van TOP C aan diverse instanties in Nederland.
13

Dienstreis Nederland

De directeur van de Stichting AJJC heeft in juni samen met de beleidsmedewerker van het Openbare Ministerie, de Sector Directeur JER, de projectmanager van de Justitiële Jeugdinrichting een dienstreis naar Nederland gemaakt. Het doel van deze
dienstreis was onder meer om de samenwerkingsafspraken m.b.t. HALT, Veiligheidshuis, overdracht minderjarige
cliënten alsook het tekenen van het samenwerkingscontract met de William Schrikkergroep te verwezenlijken.
Weerbaarheidtraining Rots en Water

Twee medewerkers van AJJC hebben op 15, 16 en 17 februari 2016 de weer-

baarheidtraining Rots en Water gevolgd. Deze training is een psychofysieke

evidence-based training. De training maakt het voor de medewerkers mogelijk

om de sociale competenties van de jongeren te ontwikkelen alsook deze te leren
pesten te voorkomen en aan te pakken. Tevens richt de training zich op het vergroten van de weerbaarheid en voorkomen en aanpakken van seksueel geweld.
De medewerkers hebben op een praktische wijze geleerd hoe de jongeren te
begeleiden en te sturen in hun sociaal-emotionele en mentale ontwikkeling. De
jongeren leren door deze training ook omgaan met andermans en eigen macht,
kracht en onmacht. In het jaar 2016 hebben 15 jongeren de training bij AJJC
gevolgd.

Zelfverdediginglessen, de cursus BBB (Bedrijf Brand Bestrijding)
en EHBO lessen

De medewerkers van AJJC hebben in februari 2016 de training zelfverdediging gevolgd bij

KAPAP/LOTAR. Zij hebben geleerd hoe te reageren op conflictsituaties, waarbij er gebruik wordt gemaakt

van wapens en agressie. De Brandweer heeft op 15 februari 2016 een training gegeven over voorkomen, beperken en bestrijding van brandongevallen. Tevens hebben de medewerkers EHBO lessen gevolgd en hebben
deze succesvol afgerond en een certificaat ontvangen.
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TOP’s!

en instructie kregen over de nieuwe Elektronisch Toezicht

EQUIP en werd aangeboden door de Stichting ‘Fondo pa De-

de technische informatie overdracht, maar heeft er ook voor

’Positief denken doen en leren van elkaar’ is de opvolger van

GPS-systeem. Deze training was niet alleen noodzakelijk voor

porte i Responsabilidat Sosial’ (FDRS). TOPs!-Karibe is een

gezorgd dat de werkers in het veld de werkzaamheden op el-

groepsprogramma voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met jon-

kaar afstemden, teneinde een efficiënte uitvoering van Elek-

geren van 24 jaar met en/of zonder antisociaal en/of delin-

tronisch Toezicht te garanderen. De training heeft geleid tot

quent gedrag en hun begeleiders. Het leert dat in iedere

een aanpassing en verbetering van de procedures en tech-

situatie gekozen kan worden voor een positieve oplossing.

niek m.b.t. Elektronische Toezicht.

AJJC biedt sedert mei 2016 TOP’s! training in de vorm van
leerstraf aan groepen jongeren om deze te leren om hun ge-

De training Dapper werd op 21 en 22 oktober 2016

komen. De jongere heeft veertig uren training, gemiddeld

Stichting 180.

drag te veranderen, zodat zij niet weer in de problemen

georganiseerd door FDRS en gegeven door

twee keren per week en krijgt na positieve evaluatie een cer-

Deze training is een onderdeel van de basismethodiek YOU-

tificaat.

TURN, waarmee sinds 2010 in Nederland binnen justitiële

inrichtingen wordt gewerkt. De training bestaat uit acht sessies en richt zich op het bevorderen van verantwoordelijk

Vervolgtraining Elektronisch Toezicht van 12 tot

denken en handelen van de jongere. De jongeren worden

en met 16 september 2016.

Deze werd wederom georganiseerd door het Stuurgroep

gestimuleerd stil te staan bij de gevolgen van hun daden

Elektronisch Toezicht. De vijfdaagse training werd gegeven

voor andere personen; benadeelden, slachtoffers, familie/-

door de heer Paul Verbruggen van

vrienden van slachtoffers, hun eigen familie/vrienden en de

TYCO International en was bedoeld

maatschappelijke gevolgen van hun daden. Men kan DAP-

voor medewerkers van UO Reclasse-

PER niet alleen gebruiken voor jongeren die delicten heb-

ring, AJJC, SDKK en KPC. De trai-

ben gepleegd, maar ook om het onverantwoordelijk

ning werd mogelijk gemaakt door

handelen van jongeren aan te pakken.

financiering van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie Nederland.Tij-

The Grief Recovery Method

medewerkers mogelijk dat zij kennis

de training rouwverwerking georganiseerd door mevrouw

dens deze training was het voor de

In mei 2016 konden de werkers van AJJC deelnemen aan
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Yithza Davelaar. Deze training wordt gegeven aan de hand

Seminar Entrepreneurship bij ICUC.

emotionele impact op de werkers, besloot de leiding van

deelgenomen aan het seminar Entrepreneurship, georgan-

Op 28 oktober 2016 heeft de werker Jan de Jonker

van het boek “When Children Grieve”. Gezien de enorme

iseerd door ICUC. Dit seminar werd verzorgd door prof. drs.

AJJC deze training te verzetten naar een andere periode.

Philip Wagner. Een groot deel van de jongeren die door
AJJC begeleid wordt, heeft geen of weinig inkomen. De

Triple P

cijfers van CBS bevestigt deze bevinding (de jongerenwerk-

In 2016 heeft AJJC haar oudercursusaanbod uitgebreid met

loosheid in het jaar 2016 is 36.8%). Het gebrek aan inkomen

de opvoedcursus Triple P. Triple P staat voor Positive Paren-

is een dynamische criminogene factor, die veranderbaar is

ting Program. Triple P is een programma dat zich richt op

door toepassing van een interventie. AJJC is de mo-

de preventie van psychosociale problematiek bij kinderen

gelijkheid voor Entrepreneurship als een potentiële inter-

door opvoedingsondersteuning te geven aan ouders van

ventie voor jongeren aan het exploreren, als kans om de

kinderen tussen 0-16 jaar te bieden. Triple P biedt ouders

jongeren te leren hun kennis en talenten om te zetten in een

kennis en vaardigheden aan, zodat ouders met meer zelf-

inkomen. Het seminar Entrepreneurship heeft AJJC enorm

vertrouwen hun kinderen kunnen begeleiden en opvoeden.

geïnspireerd.

Twee werkers van AJJC hebben de training van ‘Triple P’
met succes gevolgd, die door het Ministerie van SOAW is
georganiseerd. Ze maken onderdeel uit van een groep van

Conferentie over leerwerktraject georganiseerd

nisterie van SOAW heeft aangegeven, dat zij van plan zijn

Curaçao.

28 gecertificeerde ‘Triple P’ facilitators van Curaçao. Het Mi-

door het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling
Op 21 juni 2016 heeft een werker van AJJC hieraan deel-

om een bureau ‘Triple P’ op te zetten.

genomen. De werker had middels deelname aan deze con-

ferentie informatie gekregen over de leerwerktrajecten op

Genero i Violensia kontra hende Muhe

Curaçao, alsook heeft hij de gelegenheid gehad om te net-

Op 25 november 2016 hebben twee werkers deelgenomen

werken met andere organisaties afkomstig uit de overheid,

aan de training “Genero i Violensia kontra hende Muhe” ge-

NGO’s en het bedrijfsleven.

organiseerd door Ministerie SOAW. De training was interessant en zeer informatief.
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Masterclass “De kracht van het jongerenbrein”

Conferentie Top C “Tur Wowo Riba Bo”

Minchenu Maduro gegeven. De meeste werkers hebben

C gegaan. Het primaire doel van de conferentie was oplos-

Op 9 januari 2016 werd een Masterclass door pedagoge

Op 20 april 2016 zijn drie werkers naar de conferentie Top

van AJJC de gelegenheid gekregen om hieraan deel te

singsgericht met systeemfouten die in de Top C aanpak zijn

nemen. De werkers hebben de bijeenkomst zeer leerzaam

gesignaleerd aan de slag gaan. De conferentie bood veel ge-

gevonden. Het was interactief. De functie van de hersenen

legenheid tot netwerken.

werd uitgebreid behandeld, waarbij tips werd gegeven hoe
het jongerenbrein het beste geprikkeld kan worden om de

Beleid- en Werkconferentie Ministerie van

de oorzaken van de problemen die zich kunnen voordoen

De directeur en drie werkers die belast zijn met het Veilig-

leerstof sneller te laten opnemen. Tevens heeft de pedagoge

Justitie

binnen het jongerenbrein uitgelicht. De werkers vonden het

heidshuis, Halt en ET zijn voor deelname aan de conferenties

geleerde zeer toepasbaar voor het werken met jongeren, daar

uitgenodigd en hebben hun bijdrage verleend tot het tot stand

zij geleerd hebben hoe je de jongeren kan motiveren en ge-

komen van het Strategisch Beleidsplan met als kernthema’s:

motiveerd kan houden door bepaalde oefeningen te doen.

resocialisatie, jeugdcriminaliteit en rechtshandhaving.

Conferentie van Restorative Justice in Costa Rica

Conferentie ‘Net loke ta falta’

Restorative Justice binnen AJJC samen met de voorzitter

den zorg en welzijn.

Op 5 juni 2016 is een werker die de contactpersoon is voor

Deze conferentie werd georganiseerd door Vinden & Bin-

van AJJC, mr. Girigorie, die onderzoek heeft gedaan over

De coördinator van het Veiligheidshuis is in oktober 2016

Restorative Justice naar de conferentie van Restorative Jus-

naar de conferentie “ Net loke ta falta” geweest. Het doel

tice in Costa Rica gegaan. De conferentie heeft plaatsge-

van de conferentie was om een duurzame brug te bouwen

vonden op 6 en 7 juni 2016. Tijdens deze conferentie heeft

tussen welzijnsorganisaties en regering in Nederland en de

het tweetal onderzocht welke mogelijkheden GPS (HALT)

Cariben. De coördinator Veiligheidshuis heeft van de gele-

en Jeugdreclassering heeft om Restorative Justice in de

genheid gebruik gemaakt door de participanten aan de con-

praktijk toe te passen op jeugdige delinquenten. Tevens

ferentie informatie te verschaffen over het bestaan van het

hebben ze geïnformeerd welke herstelrechtelijke activitei-

Veiligheidhuis Curaçao en de prestaties van het Veiligheids-

ten AJJC zelfstandig uit kan voeren en welke de benodigd-

huis. Tevens kon men ingaan op de knelpunten die het Vei-

heden zijn om herstelgesprekken te kunnen voeren bij AJJC.

ligheidhuis ervaart.
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Abo mi mes i mi logronan

De directeur van AJJC is op uitnodiging van het
Ministerie van Veiligheid & Justitie Nederland
naar Aruba gegaan om het Koninkrijktoernooi

van het project ‘Abo mi mes i mi logronan’ bij te

wonen. Er waren teams vanuit Curaçao, Nederland,

St. Maarten en Aruba. De jongeren die hebben deel-

genomen aan het toernooi komen uit minder be-

deelde families. Dhr. Ramino Balentina is de

projectleider van ‘Abo, mi mes i mi logronan’ op Cura-

çao. Hij werkt nauw samen met de scholen op Cura-

çao, teneinde de jongeren van 12 tot 18 jaar oud te

motiveren om te sporten en om positieve gedragsver-

andering bij de jongeren te bewerkstelligen. AJJC on-

derschrijft dit doel en heeft ook diverse jongeren die
hieraan deelnemen.
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Teambuilding
Teambuilding

AJJC heeft in het kader van teambuilding besloten om een aantal activiteiten te doen gericht op attitude en vaardigheden, reflecteren en vooruitzien en op de specifieke werk-

situatie van het team. Deze activiteiten zullen van start gaan in 2016 en zullen voortduren

tot medio 2017. De activiteiten hebben betrekking op de volgende thema’s: Teambuilding, Communicatievaardigheden, Feedback geven en krijgen, Zelfkennis vergroten en

Time (life) management. De activiteiten die de teamleden dit jaar hebben gedaan, hebben ertoe bijgedragen dat het team zich meer verbonden voelt.
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SWOT-Analyse
SWOT- Analyse

AJJC heeft begin van het jaar 2016 een
samen met de teamleden de relevante

sterkten en zwakten van de organisatie in

punt was dat als het team weet waar ze
kan gebruiken om kansen te benutten en

den. Als het team weet wat haar zwakke

wat ze moet verbeteren om kansen te bede deur te houden. Deze analyse heeft

te maken waar het team mee aan de slag

heeft AJJC op basis van deze SWOT-Anaties ondernomen. De acties die er zijn

zijn in dit jaarverslag beschreven. Hieronvan de SWOT-Analyse.

Sterktes (Intern)

Zwaktes (Intern)
SWOT-Analyse
gebruikt om

kansen en bedreigingen en

• AJJC werkt met Evidence-based interventies.
• De registratie van de contacten heeft verbebeeld tering
te brengen.
• Focus ligt op Integraal werken.
nodig. Uitgangsis en deze
• De werkers werken veelal in eigen context van goed
• inVerdeling
vankwaliteiten
zaken dient evenwichtig te worde jongere.
den. het hoofd te biebedreigingen
• AJJC staat bekend om innovatief en creatief punten
• Werkers
belast met vele taken tegelijk.
zijn, kanworden
ze vaststellen
werken.
• De HALT-afdoening ontbreekt.
nutten en bedreigingen buiten
• Continu professionele ontwikkeling van de
• Er is geen EHBO-specialist binnen AJJC.
AJJC
inzichtelijk
werkers door deskundigheidsbevordering.
• geholpen
Er is geenom
vervanger
voor Directeur /Coördinamoest tor
gaan.
In het jaar 2016
• AJJC heeft een positieve groepsdynamiek.
Veiligheidshuis.
• Lokaliteit
De functies
binnen
lyse• plannen
gemaakt
enAJJC
ac- zijn niet beschreven.
• Onderdeel van het Ministerie van Justitie
•
AJJC
heeft
nog
geen
structurele
en duurzame
ondernomen in het jaar 2016
ﬁnanciering.
der staat een samenvatting
• Onvoldoende marketing en communicatie.

Kansen (Extern)

• Goed bereikbaar met openbaar vervoer en
parkeerplaats voor auto’s.
• Aanbieden van workshops en trainingen aan
derden tegen betaling.
• Veel inzicht, kennis en data m.b.t. jeugdcriminaliteit.
• Mogelijkheid voor (Wetenschappelijk) onderzoeken
• Financiën voor opzetten HALT
• Meerdere ﬁnanciering mogelijk.
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Bedreigingen (Extern)
•
•
•
•
•

Duurzaamheid
Politieke besluitvorming en instabiliteit.
Groei jongerencriminaliteit
Samenwerking met andere instanties.
Gebrek aan doorverwijzingmogelijkheden bij
instanties.
• Gebrek aan onderwijstrajecten.
• Geen handhaving van Rechten van het kind.
• Financiën samenwerkende instanties.

Communicatie
Communicatie

Communicatie gaat om informatie verschaffen en delen zowel intern als extern. In geval van informatie extern delen (externe

communicatie), organiseert en geeft AJJC workshops en voorlichtingen. 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 voorlichting en advies.

De Stichting AJJC heeft een opname van successtory’s cliënten laten maken. Deze zal gebruikt worden tijdens voorlichtingen.
In 2016 heeft AJJC veel aan communicatieactiviteiten gedaan en op verschillende gebieden:
Hustisia Seguridad i abo

Twee medewerkers van AJJC zijn aangesteld als lid
van de redactiegroep van Ministerie van Justitie,
‘Hustisia Seguridad i abo’. Het is een radioprogramma dat elke donderdagmiddag
op de lokale radio wordt uitgezonden.

Het programma behandelt zaken die op

een of andere manier te maken hebben met
justitie.

Workshops / presentaties verzorgd

Op 9 maart 2016 hebben twee medewerkers

van AJJC een workshop verzorgd over agressie-

regulatie gedurende de conferentie van Yuda Bo

Yu. De workshop werd goed bezocht en de deel-

nemers vonden de presentatie zeer interactief en

leerzaam. In het jaar 2016 hebben de medewer-

kers van AJJC voor het Opleidingsinstituut Rechts-

handhaving en Veiligheid diverse presentaties over

verschillende thema’s verzorgd. Op 26 juli 2016
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heeft Centrale Meldpunt Kindermishandeling (CMK) kennisgemaakt met AJJC en voorlichting gekregen over onze werkzaamheden. In het kader van betere samenwerking zijn zes schoolmaatschappelijke werkers van VPCO en DOS bij AJJC langs gekomen. Ze hebben een presentatie gekregen van de werkzaamheden van AJJC en konden een kijkje nemen in het
gebouw.

Siman di Kultura

In de week van 31 oktober 2016 tot en met 4 november 2016 heeft AJJC op ver-

zoek van Kas di Kultura, ‘Siman di Kultura’ georganiseerd. De kunstwerken, gemaakt door gedetineerden van SDKK werden hierbij tentoongesteld. Tevens

hebben de medewerkers van AJJC ervoor gezorgd dat er een inspirerend en muzikaal programma in elkaar werd gezet. Behalve informatie

over de werkzaamheden van AJJC en activiteiten voor de

grote publiek waren er ook speciale sessies voor de cliënten.
Zo konden de cliënten gratis een percussietraining volgen en

een dagje ‘Homefarming’ bij de Curaçao Zoo Parke Tropikal
meelopen. Speciale dank gaat uit naar Lovers Industrial
Corp., die de consumpties heeft gesponsord.
Voorlichting op Scholen

In het kader van preventie geeft AJJC ieder jaar
voorlichting op scholen. Een greep uit onze voor-

lichtingen aan schoolgaande kinderen uit het jaar 2016 zijn; de voorlichting bij Nildo Pinto SBO en die bij Prins Ber-

nard School. De onderwerpen varieerden van seksualiteit, drugsgebruik, weerbaarheid, pesten tot jeugdcriminaliteit.
Radio- en TV-interviews

In het jaar 2016 heeft AJJC op diverse momenten gelegenheid gekregen om informatie aan het breder publiek te
geven. Onder meer het interview op 19 december 2016 dat een van de medewerkers had over de thema ‘Norma

i Balor’ op radio Z86 en het interview met twee medewerkers over Jeugdreclassering .
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Jongerenactiviteiten
Jongerenactiviteiten

AJJC tracht iedere schoolvakantie sportieve, muzikale en/of culturele activiteiten te

organiseren voor de groep jongeren die door de Stichting wordt begeleid, waarbij behalve kennisvergroting, ook het vergroten van sociale vaardighedencentraal staat.

In het jaar 2016 heeft AJJC diverse van dit soort activiteiten georganiseerd, onder
meer; speurtochten, kerstdiner, sportdag, berg beklimmen en zwemmen. De Stichting
AJJC heeft dit jaar een busje aangeschaft om cliënten in te kunnen vervoeren van en
naar deze activiteiten.

Tevens heeft AJJC dit jaar de computerhoek die door Stichting Ondersteuningsfonds

Zorg, Welzijn en Sport is gesponsord, in gebruik genomen. De computerhoek bij
AJJC is een speciaal gecreëerde ruimte, met drie zitplaatsen voor gebruik van drie

all-in-one touchscreen computers en één zit/werkruimte. Daarnaast beschikt de
computerhoek over 10 touchscreen tablets.

In 2016 is het initiatief ontstaan binnen AJJC om (tweedehands) kleding te verzamelen voor onze minderbedeelde cliënten. AJJC krijgt donaties van kleding van

niet alleen van particulieren, maar ook van winkels.

Namens onze cliënten bedankt AJJC bij dezen alle donateurs voor het doneren
van hun kleding en andere gebruiksartikelen.
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Vrijwilligers AJJC vrijwillig doch niet vrijblijvend
Vrijwilligers AJJC vrijwillig doch niet vrijblijvend

AJJC heeft goed opgeleide vrijwilligers nodig die ingezet kunnen worden om risicojongeren en jeugdreclasseringjongeren te

ondersteunen. Zij dienen de jongeren te ondersteunen bij het zoeken naar nuttige vrijetijdsbesteding en hen te helpen bij hun
streven naar een positieve verandering in hun leven. De

vrijwilligers werken aanvullend op de professionele hulp-

verlening van AJJC. Aangezien AJJC zich er wel van be-

wust is dat zij moet investeren om uiteindelijk een goed

werkende vrijwilligersploeg te hebben, zal AJJC deze vrij-

willigers begeleiden door ze behalve intervisie ook cursus-

sen aan te bieden om hun kennis en vaardigheden te

vergroten. Teneinde de vrijwilligers alsook de werkers van

AJJC meer duidelijkheid te bieden over de verantwoorde-

lijkheden, rechten en plichten van de vrijwilligers, is AJJC

thans bezig een vrijwilligersbeleid op te stellen. In het jaar
2017 zal dit beleid worden ingevoerd binnen AJJC.

AJJC heeft in het jaar 2016 een advertentie geplaatst in
Vigilante en Amigoe om vrijwilligers te werven. Intussen

hebben alle aanmelders een sollicitatiegesprek gevoerd en

zijn ze in afwachting van hun eerste training.
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ART
ART

redenering op beloning of straf, zijn eigen belang. Egocen-

de Stichting Goldstein uit Nederland die de werkers van

Conventioneel niveau; de jongere heeft veel behoefte aan

ART staat voor Agressieregulatietraining, een training van

trisch en kinderachtig gedrag.

AJJC in het jaar 2014 hebben gevolgd. Deze training wordt

goedkeuring, hij wil erbij horen. De jongere begrijpt dat er af-

sindsdien aan jongeren aangeboden als een leerstraf en is

spraken zijn en dat wederzijdse voordeel is om deze afspra-

een programma dat gericht is op het verminderen van anti-

ken na te komen.

sociaal en agressief gedrag bij jongeren van 12 tot en met

Postconventioneel niveau; de jongere legt de nadruk bij keu-

23 jaar. De training bestaat uit 40 uren training en heeft 3

zes op eigen geweten en wat voor de gemeenschap van be-

onderdelen, te weten; sociale vaardigheidstraining, agressie

lang is. Hij toont respect voor de ander en draagt zijn eigen

reductie training en training moreel redeneren. Alle drie de

verantwoordelijkheid. Hij beseft de gevolgen van zijn gedrag

delen van deze training zijn van essentieel belang voor het

voor zichzelf en de ander.

welslagen van de training ART. De ervaring leert dat de jon-

geren vooral het Moreel Redeneren deel interessant vinden.

Bij het ontbreken van moreel gedrag, ontstaat antisociaal ge-

Kohlberg, een Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog, over

trainingen tracht de trainer de morele ontwikkeling van de

Het deel Moreel Redenering is gebaseerd op de theorie van

drag, welke kan leiden tot crimineel gedrag. Tijdens de ART

morele ontwikkeling. Eén van de oorzaken van antisociaal en

jongere te bevorderen, door hem inzicht te geven in wat mo-

delinquentgedrag is volgens dr. Professor J.C. Gibbs (2003)

reel gezien kan en niet kan.

achterstand in morele ontwikkeling. Deze achterstand uit

In 2016 heeft AJJC een experiment uitgevoerd door de trai-

zich in gebrek aan empathisch vermogen, een egocentrische

ningen apart aan de jongens en de meisjes te verzorgen. De

vervorming van de werkelijkheid en een moreeloordeelsver-

ervaringen waren positief, maar niet groot, waardoor AJJC

mogen dat oppervlakkig en onvolwassen is.

besloot om voortaan de groepen gemengd te blijven trainen.

Men onderscheidt drie niveaus:

Preconventioneel niveau; de jongere baseert zijn morele
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Samenwerkingsovereenkomsten
Samenwerkingsovereenkomsten

AJJC meent dat samenwerking tussen de verschillende organisaties gericht op een integrale en probleemgerichte aanpak een

vereiste is voor effectieve preventie en bestrijden van jeugdcriminaliteit. De samenwerking met het Ministerie van Veiligheid

en Justitie Nederland is dit jaar voortgezet. De Stichting verzocht om financiering voor het uitvoeren van Elektronisch Toezicht
t.b.v. de jongeren en ontving een subsidie voor 5 enkelbandjes en monitoring hiervan. Tevens heeft de
Stichting financiering gevraagd voor het verzorgen van een serie workshops door de senior gedragsdeskundige die de Stichting ondersteunt. Beide verzoeken werden goedgekeurd. Uiteindelijk heeft
de Stichting gekozen om samen met de stuurgroep Elektronisch Toezicht te gaan zitten en na over-

leg met het Ministerie besloten om de gelden voor Elektronisch Toezicht aan de Stuurgroep over te

maken. Van deze gelden heeft de Stuurgroep de training Elektronische Toezicht aan de ketenpartners

betaald. In het kader van deze samenwerking heeft de directeur van de stichting een uitnodiging gekregen om aan de opening van de Spelen Project “Ami mi mes i mi logronan” mee te doen.

De Stichting AJJC heeft ook gedurende dit jaar veel geïnvesteerd in het samenwerken met de ketenpart-

ners. Zo heeft de stichting diverse keren aan tafel gezeten met de Voogdijraad en de U.O. Reclassering.

Deze samenwerking heeft reeds zijn vruchten afgeworpen. Met het oog op deze visie heeft AJJC in het
jaar 2016 de volgende samenwerkingsovereenkomsten afgesloten:
 Op 18 januari 2016 Fundashon pa Maneho di Adikshon
 Op 29 januari 2016 Stichting Accretio;
 Op 14 april 2016 Feffik

 Op 19 mei 2016 Fundashon Formashon Progreso Awe Desaroyo
Mayan;

 Op 30 mei 2016 University of Curacao mr. Dr. Moises Frumencio
da Costa Gomez;

 Op 8 juni 2016 Veiligheidshuis Noord-Holland Noord
 Op 14 september 2016 Stichting Brasami;
 Op 13 oktober 2016 UO Reclassering;
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Jeugdreclassering
Jeugdreclassering

ringwerker contact op met de ouders/verzorgers van de

van 12 tot 18 jaar oud in een gedwongen context. De Jeugd-

lang zijn voor de zaak. Deze gesprekken hebben ten doel

De afdeling Jeugdreclassering van AJJC werkt met jongeren

jongere, alsook met school en andere referenten die van be-

reclassering komt reeds vanaf de aanvang van het justitiële

om een diagnose te stellen op basis van de verkregen infor-

contact van de jongere met deze in contact. Onderstaande

matie van de jongere en zijn omgeving. Tevens onderzoekt

procesbeschrijving geeft aan hoe de Jeugdreclassering van

de jeugdreclasseringwerker of schorsing voorlopige hech-

AJJC in aanraking komt met de jongere die door de politie is

tenis kan worden gevraagd, door na te gaan welke persoon-

aangehouden en welke stappen door de jeugdreclassering-

lijke belang de jongere heeft, welke nadelen er zijn voor

werker na dit eerste contact worden gezet.

verdere opsluiting, gevaar voor herhaling en of het opleggen

van bijzondere voorwaarden geïndiceerd is. Mocht de jon-

gere zich reeds op vrije voeten bevinden, dan gaat de jeugd-

Dit proces verloopt als volgt:

De jongere wordt verdacht van een strafbaar feit;

reclasseringwerker een huisbezoek afleggen en vergaart

Hij/zij wordt aangehouden door de politie, deze verwerkt

informatie, opdat er een diagnose gesteld kan worden. De
voorlopige diagnose alsook een voorlopig strafadvies wor-

de aanhouding in hun registratiesysteem(ACTPOL);

AJJC krijgt een automatische melding via het registratiesys-

den in een (verkort plan van aanpak) rapport vastgelegd en

de Administratie van AJJC verwerkt deze aanmelding en

nog in detentie verblijft, dient bovenstaande proces binnen

teem REACT;

naar het Openbare Ministerie gestuurd. Indien de jongere

tien dagen te gebeuren, opdat de rechter Commissaris een

stuurt deze door via het registratiesysteem naar de Leiding-

gevende;

beslissing kan nemen. Indien de jongere zich op vrije voeten

de Leidinggevende verdeelt de zaak aan desbetreffende

bevindt, dan dient de jeugdreclasseringwerker het rapport

jeugdreclasseringwerker;

op te stellen en naar het Openbare Ministerie alsook het

de jeugdreclasseringwerker gaat na of de jongere nog vast

Veiligheidshuis te sturen voor behandeling in het Jeugd

zit op een politiebureau of JJIC (SDKK), mocht dit het geval

Casus Overleg;

zijn, dan maakt de jeugdreclasseringwerker een afspraak

Mocht de jongere door de Rechter Commissaris worden ge-

met de desbetreffende detentieplek om bij de jongere langs

schorst uit de voorlopige hechtenis met als bijzondere voor-

waarde verplichte jeugdreclasseringbegeleiding (Maatregel

te gaan. De jeugdreclasseringwerker begeeft zich zodra het

mogelijk is naar de detentieplek en praat voor de eerste

Toezicht en Begeleiding in afwachting van de zitting), dan

keer met de jongere. Bovendien neemt de jeugdreclasse-

dient de jongere zich meestal op dezelfde dag van ontslag
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bij AJJC te melden, waarna de begeleiding door de jeugd-

ouder(s). Mocht de jongere een taakstraf opgelegd hebben

elektronisch toezicht) houdt in vele gevallen in dat de jon-

taakstraf verwezen naar de afdeling van Taakstraf binnen

reclasseringwerker start. De begeleiding (met of zonder

gekregen, dan wordt de jongere voor het uitvoeren van de

gere onderwijs moet volgen en soms moet hij specialistische

AJJC die hiervoor zorg draagt. De maatregel Hulp en Steun

behandeling krijgen bij een instantie. De jeugdreclassering-

wordt meestal voor de duur van 2 jaar door de Rechter op-

werker bemiddelt opdat de jongere zijn school kan voortzet-

gelegd en wordt door de jeugdreclasseringwerker meteen

ten, of onderzoekt plaatsingsmogelijkheid voor deze op een

uitgevoerd. Het doel van deze maatregel is om de jongere te

andere school of leerwerktraject. Mocht uit het onderzoek

begeleiden op het gebied van nuttige dagbesteding en te

blijken dat er specialistische hulp nodig is, dan maakt de

voorkomen dat hij/zij recidiveert. De jeugdreclasseringwerker

jeugdreclasseringwerker een afspraak voor de jongere en

moet gedurende de duur van deze maatregel behalve toezicht

diens systeem. Daarnaast voert de jeugdreclasseringwerker

en controle op de jongere houden, ook de jongere begeleiden en

begeleidingsgesprekken met de jongere en gaat na of deze

ondersteunen op alle leefgebieden (relaties, vrienden en vrijetijds-

op andere leefgebieden ook problemen heeft. Deze proble-

besteding, opleiding en inkomen, huisvesting en wonen, drugs

men worden opgenomen in het rapport en samen met de

en/of alcoholgebruik, geestelijk gezondheid, denkpatronen, ge-

jongere wordt er een plan van aanpak opgesteld. Gedurende

drag en sociale vaardigheden), terwijl de jeugdreclasseringwer-

de periode tot de zitting wordt de jongere begeleid en ge-

ker ook als casemanager fungeert.

controleerd door de jeugdreclasseringwerker. Indien de jon-

Iedere zes maanden dient het Plan van Aanpak rapport

gere in voorarrest blijft, dan blijft de jeugdreclasseringwerker

geëvalueerd te worden en de doelen aangepast. Mocht de

de jongere regelmatig bezoeken, teneinde meer informatie

jongere zich niet aan de afspraken met de jeugdreclassering-

te vergaren voor het Plan van Aanpakrapport. De jeugdre-

werker houden, dan rapporteert deze de zaak terug naar het

classeringwerker brengt voor de rechtszitting een Plan van

Openbare Ministerie, die de zaak aan de Rechter kan voor-

Aanpakrapport met een strafadvies uit voor de Rechtszitting.

leggen voor tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf.

De jeugdreclasseringwerker is bij alle rechtszittingen aanwe-

Na afloop van de maatregel Hulp en Steun evalueert de jeugd-

zig en beantwoordt de vragen van de Rechter.

reclasseringwerker samen met de jongere en even-tueel ook

Na de zitting maakt de jeugdreclasseringwerker een begelei-

de ouder(s) de begeleiding. Mocht de kans op recidive toch

dingscontract met de jongere op, waarin de afspraken c.q.

nog aanwezig blijven, dan gaat de jeugdreclasseringbegelei-

voorwaarden van de voorwaardelijke straf worden vastge-

ding op vrijwillige basis verder en/of wordt de jongere door-

legd, welke wordt getekend door de jongere en zijn/haar

verwezen.
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HALT / Guia, Prevenshon i Supervishon
toegevoegde waarde van de HALT-straf zal zijn dat de het OM

HALT / Guia, Prevenshon i Supervishon

HALT is vooral gericht op first offenders, op jonge-

buiten beeld blijft. AJJC meent dat als de samenleving goed

ren die voor het eerst in aanraking zijn gekomen

geïnformeerd wordt over deze afdoening, dat dit op zichzelf

met politie / justitie met het doel om hen via een

al een preventieve werking zal hebben.

HALT-afdoening te behoeden voor verder afglijden

in de criminaliteit. De delicten die in aanmerking

Op 5 augustus 2016 is de voorzitter van het bestuur van

die niet maatschappijontwrichtend zijn. Het gaat

meente Appeldoorn dhr. J.C. G.M. Berends voor een kort

komen voor een HALT-straf zij eenvoudige delicten

Stichting Halt Nederland en tevens Burgemeester van ge-

om delicten zoals diefstal (zonder geweld), vernie-

werkbezoek naar Curaçao gekomen. Doel van het bezoek

ling en ontduiking van de leerplicht e.d. Door het

was om nader kennis te maken met AJJC, alsook met de Mi-

accepteren van een HALT-straf ontwijkt de jon-

nister van Justitie van Curaçao, mr. N. G. Navarro, teneinde

gere een strafblad. Daar de Halt-straf opgebouwd

is

uit

onderdelen

die

samenwerkingspunten te bespreken. Tijdens de besprekin-

een

gen met de heer Berends werden onder meer over het ge-

confronterend en leerzaam effect hebben,

bruik van de naam HALT door AJJC gesproken, alsook de

wordt recidivegedrag verminderd. De strafop-

mogelijkheid om training te krijgen van de Stichting HALT

bouw blijft dicht bij het gepleegde delict, zodat de

Nederland. Er werd afgesproken dat AJJC de naam HALT

j o n - gere geconfronteerd wordt met de gevolgen ervan. Dit

mag gebruiken, mits de inhoud overeenkomt met die van

kan naast een werk- of leerstraf ook door middel van schade-

Stichting HALT Nederland. De heer Berends, de heer Na-

vergoeding, excuusbrief of herstel van de schade door fysieke

varro en de wnd. Sector Directeur Jeugdbescherming, Exe-

arbeid. Door het opleggen van een HALT-straf wordt de cyclus

cutie en Resocialisatie mevrouw van der Gen en AJJC keken

van de ontwikkeling van crimineel gedrag in een heel vroeg

na afloop van het werkbezoek met veel plezier terug op een

stadium doorbroken. Crimineel gedrag begint vaak met onbe-

geslaagd werkbezoek.

tamelijk gedrag op school of binnen de thuissituatie. Indien

een jongere hier niet op tijd in gecorrigeerd wordt, zal dit later

Voorbereiding implementatie HALT

stone’ effect. Jongeren die een delict begaan, worden nu be-

juridisch toelaatbare HALT-straf te laten uitvoeren. Gedu-

kunnen ontwikkelen in crimineel gedrag, het zgn. ‘stepping

Het inwerkingtreden van het landsbesluit is nodig om een

recht via de HuRa zittingen (‘Hustisia Rapido’). Bij deze zittin-

rende het jaar 2016 heeft AJJC de nodige stappen onder-

gen legt het OM een jeugdreclasseringmaatregel op. De

nomen om dit te bewerkstelligen. Zo heeft AJJC in 2016 de
29

heer Jaap Cornelissen, een stagiaire HBO-Rechten van de

den getoond vanuit alle organisaties die hierbij betrokken zijn,

de juridische procedure van de HALT-Straf te gaan onder-

nisterie van Onderwijs, Korpspolitie Curaçao en AJJC.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bereid gevonden om

te weten; Ministerie van Justitie, Openbare Ministerie, Mi-

zoeken. In zijn onderzoeksverslag gaf Jaap aan dat in het ar-

AJJC heeft in december 2016 mevrouw Mette van Duijn,

tikel 1:161 Nieuw Wetboek van Strafrecht voldoende

jurist benaderd en verzocht om met alle stakeholders aan

opening staat om HALT-straf te bieden. Naast de criteria die

tafel te gaan zitten om te komen tot gezamenlijke afspraken

in dit artikel staat, kan men lezen dat de Haltwaardige feiten

en om onze processen zo goed mogelijk op elkaar af te

moeten worden vastgesteld bij Landsbesluit Houdende Al-

stemmen. Mevrouw Mette van Duijn is geen onbekende

gemene Maatregelen (LB-HAM). In het concept LB-HAM

binnen Justitie, daar zij in het verleden de trekker was van

strekkende tot vaststelling taakstraﬀen en HALT-feiten staat

het TOP C project dat door het Openbare Ministerie wordt

de haltwaardige feiten genoemd.

uitgevoerd. Zij heeft van december 2016 tot en maart 2017

Uit het onderzoek van Jaap is naar voren gekomen dat er

deze opdracht uitgevoerd. In maart 2017 heeft AJJC een

twee manieren zijn waarop de HALT-straf bij AJJC voor uit-

planning gekregen van de activiteiten die nodig zijn voor het

voering kan binnenkomen:

implementeren van HALT.

1. Via de procedure van artikel 23, waarbij degene die ver-

Onder meer stelde Mette van Duijn voor dat het essentieel

wijst de KPC of de Leerplicht is.

is dat er een communicatieplan over HALT moet komen
voor:

2. Via de procedure van artikel 24, waarbij de Oﬃcier van

1. Uitvoerende partners

Justitie de mogelijkheid heeft om de jongere een voor-

2. Betrokken partners

waardelijk sepot op te leggen, met als voorwaarde dat

3. Scholen

de verdachte meewerkt aan de uitvoering van de HALT-

4. Burgers van Curaçao

straf. Als deze maatregel wordt opgelegd moet de Oﬃ-

Tevens gaf zij aan dat goed zal zijn om eerst te “oefenen”

cier wel toetsen of dit aan de criteria opgesomd in artikel

met HALT, zodra het LB-HAM er is door te starten met

24 van het landsbesluit voldoet. Deze straf wordt alleen

kleine hoeveelheden. Dan zal duidelijk worden wat dit proj-

opgelegd als het delict zich leent voor een pedagogische

ect allemaal met zich meebrengt. In het jaar 2017 zal naar

aanpak.

alle waarschijnlijkheid het LB-HAM gereed zijn en kan er
met dit project van start gaan.

Jaap Cornelissen, merkte als laatste op dat voor het welslagen

van HALT er Samenwerking en Bereidbaarheid zal moet wor-
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Veiligheidshuis
Veiligheidshuis

In het kort 2016

De Stichting AJJC draagt vanaf 2014 de verantwoordelijkheid voor de opzet en de uitvoering van het Veiligheidshuis Curaçao.
Met deze opzet heeft de Stichting een centrale taak gekregen in integrale dienstverlening, denk bijvoorbeeld aan oprichting

van wijk- en groepsaanpak, meer aandacht voor huiselijk geweld, een bredere scala aan zorg- en hulpvragen van zowel volwassene als minderjarigen, aandacht voor minderjarigen beneden de twaalf jaar, meer oog voor slachtoﬀers als gevolg van de

complexiteit van casussen binnen het Veiligheidshuis. De werkzaamheden binnen het Veiligheidshuis breiden zich steeds meer
uit en omlijnen met een rode lijn de andere taken van de Stichting. Dit is goed te zien vanaf de aanmelding tot aan de terugkoppeling. Het volgende schema licht de fases en werkzaamheden toe.
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De aanmeldingen in 2016

van de risicojongeren ﬂink gedaald is vergeleken met het

een aanpak met of naar individuele hulpverlening. Bijvoor-

binnen het Veiligheidshuis gebleken dat de aanpak vanuit

Binnen het Veiligheidshuis varieert het soort aanpak van

jaar 2015. Tevens is uit de evaluatie van de werkzaamheden

beeld individuele hulpverlening vanuit YAVE, HALT, UO Re-

het Veiligheidshuis niet snel of vroegtijdig ingrijpt. Dit

classering, Jeugdreclassering, Skuchami, YudaBoyu, waarin

betekent dat de risicojongeren voordat zij aangemeld zijn

een geringe vorm van regie en voornamelijk afstemming

vaak al bezig zijn of betrokken zijn met criminele activiteiten

centraal staan. De integrale aanpak, waarbij een procesman-

en reeds te lang in een onveilige situatie verkeren. Men

ager (in de toekomst procesregisseur) verantwoordelijk is

heeft geconcludeerd dat de langdurige maatschappelijke

voor de regie over een persoon, groep of systeemgericht op

uitval uit de zorg, hulpverlening- en onderwijsketen de leef-

alle leefgebieden.

situatie van de minderjarigen en diens ouders verergert. Het

De instroom van het jaar 2016 heeft de grenzen verlegd

Veiligheidshuis constateert dat tot op heden slechts een

door de soort casussen en de omvang van meldingen van

kleine groep risicojongeren in het vizier komt van de zorg,

politie en aanmeldingen van andere partners. De aanwas

hulpverlening en zorgketen.

van slachtoﬀers vanuit huiselijk geweld, verwaarlozing, kindermishandeling, seksuele misbruik en complexe gezinnen

Het Veiligheidshuis ziet dat deze tendens vanaf 2015 zich

cojongeren neemt fors toe binnen de schoolbanken. De

politie met betrekking tot de doelgroep risicojongeren

worden steeds groter. Een toename van diefstal onder risi-

manifesteert en ziet dat de justitiepartners, voornamelijk de

woninginbraak onder risicojongeren in de leeftijd van 14 á

veelvuldig werd verzocht om hun medewerking. In 2016

15 jaar oud neemt toe. Dit alles in combinatie met geza-

waren de bemoeienissen van Justitie meer op de voorgrond,

gsproblemen en drugsgebruik.

waardoor de aandacht voor de zorg binnen het Veiligheid-

Het Veiligheidshuis is in het jaar 2016 noodgedwongen

shuis verdween naar de achtergrond. Dit is in èèn oogopslag

overgegaan tot het herzien van de binnenkomst van de

te zien in de cijfers van 2015 en 2016, waaruit blijkt dat de

zaken door de ingebruikname van piketdiensten (mobiele

aanmeldingen door de politie zijn toegenomen.

telefoon/ buiten kantoortijden/dagen) onder de sleutelpart-

ners. Er wordt door het Veiligheidshuis kritischer gekeken

De verwachting van het jaar 2017 is dat het aantal zaken

Het Veiligheidshuis is dus anders gaan kijken naar de risico-

emen vanuit Justitie (versterkt door de afwezigheid van

naar het registeren van aanmeldingen van risicojongeren.

dat bij het Veiligheidshuis zal worden ingebracht, zal toen-

jongeren. Opmerkelijk is ook te vermelden dat de leeftijd

en/of een te kort aan preventieve aanpak op het eiland).
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Samenwerken en veranderingen

dersteuning van werkzaamheden, een uitzendkracht inge-

drastisch. Denk maar aan de opkomst van nieuwe partners,

heidshuis. Zij heeft een groot deel van de administratieve

In 2016 veranderde het speelveld van het Veiligheidshuis

werkt tot medewerker Veiligheidshuis binnen het Veilig-

de bemanning van het Veiligheidshuis, deskundigheidsbe-

taken binnen het Veiligheidshuis overgenomen. Door haar

vordering, onderzoeken, de verbinding van de sleutelpart-

komst kan de coördinator Veiligheidshuis zich beter concen-

ners en verdere ontwikkelingen.

treren op het verder ontwikkelen van het Veiligheidshuis en

De inzet bij de doelgroep start bij de partners van het Vei-

het binden van de partners binnen het Veiligheidshuis.

ligheidshuis. Door vooraf te investeren in de partners kan

mogelijk een heleboel problematiek worden voorkomen.

De bezetting van het Veiligheidshuis is echter niet vol-

speelt zijn de volgende organisaties benaderd voor samen-

2016 slechts parttime ingezet kon worden voor het Veilig-

Gezien de context, waarin de sociale problematiek zich af-

doende, met dien verstande dat de uitzendkracht in het jaar

werking en voor het tekenen van een overeenkomst:

heidshuis. Om zo eﬀectief en eﬃciënt mogelijk in te spelen

§ Fundashon Formashon Awe Progreso Mañan
§ Feﬃk

125 Meldingen in 2015

§ Brasami

110 Meldingen in 2016

§ Fundashon pa Maneho di Adikshon
manning van Veiligheidshuis

In het jaar 2016 was het tekort aan personeel binnen het

78

2015

Veiligheidshuis extra nijpend. Het was aanpoten voor de

2016

coördinator Veiligheidshuis, die niet alleen verantwoordelijk
was voor het verder ontwikkelen van het Veiligheidshuis,

82

Poliঞemeldingen

maar ook voor de administratieve taken en de casusregie
van de thema’s; Risicojongeren en Justitieel jongeren. Een

47

2015
2016
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Meldingen individuele professionals

Meldingen per doelgroep/ thema

hoofdtaak van het Veiligheidshuis is om de casussen te blij-

ven monitoren. Als gevolg van de onderbezetting kon het

64

2015

Veiligheidshuis zich niet optimaal hiervoor inzetten. Eind

2016

september 2016 werd voor twee dagen per week ter on-

Risico Jeugd
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48

2015
2016
Jusঞঞële Jeugd

61
62

op het speelveld en de verdere ontwikkeling van de werk-

activiteiten voor jongeren moeten worden georgani-

in 2016 gestart met drie onderzoeken. Bij alle drie onder-

opgezet. Advies is dat het Veiligheidshuis aan de slag

zaamheden van zowel Veiligheidshuis als de partners, werd

seerd en er een sociaal wijkteam per wijk moet worden

zoeken stond het doorlichten van alle processen binnen het

gaat met het opzetten van een sociaal wijkteam in een

Veiligheidshuis centraal. De onderzoeken werden door sta-

X aantal wijken op Curaçao als pilot. Dit wijkteam kan

giaires vanuit Nederland uitgevoerd, waarbij zij gebruikt

ervoor zorgen dat de problemen, wensen en behoeftes

hebben gemaakt van interviews met de partners van het

van bewoners binnen de wijk in kaart worden gebracht

Veiligheidshuis. De volgende organisaties hebben hieraan

en de casussen vroegtijdig worden aangekaart.

meegewerkt: het Openbaar Ministerie, SOAW, Unidat di
Bario, Brasami, Nationaal Platform Jeugdontwikkeling Cu-

2. Huiselijk geweld (relationeel geweld) als thema binnen

Maatschappelijke Zorg en herstel, Korps Politie Curaçao,

Het Veiligheidshuis heeft als doel om steeds meer

het Veiligheidshuis.

raçao, Stichting Slachtoﬀerhulp, UO Reclassering, Stichting
Voogdijraad Curaçao, Veiligheidshuis Rotterdam- Rijnmond

thema’s te implementeren ter preventie en behandeling

en Veiligheidshuis de Markizaten te Bergen op Zoom.

van maatschappelijke problematiek op het eiland. Het

relationeel geweld is één van de maatschappelijke prob-

De onderzoeken worden als volgt omschreven:

lemen die steeds vaker naar voren komt tijdens de ca-

1. De link tussen Veiligheidshuis en de wijken op Curaçao.

susoverleggen binnen het Veiligheidshuis. Er zijn veel

De aanleiding voor dit onderzoek was de wens vanuit

slachtoﬀers van relationeel geweld en uit onderzoek is

het Veiligheidshuis om meer preventief wijkgericht te

gebleken dat jonge slachtoﬀers van huiselijk geweld

werk te gaan. Het doel van dit onderzoek was om uit te

grotere kans lopen om sociaal onaangepast gedrag te

zoeken welke faciliteiten er nodig zijn voor het Veilig-

vertonen en vaker een onderontwikkeld oplossingsver-

heidshuis om een preventieve wijkgerichte aanpak op te

mogen hebben. Door het Openbare Ministerie is dit

zetten. Er werd gekeken naar welke faciliteiten het Vei-

thema dan ook tot een prioriteit benoemd (Openbaar

ligheidhuis nodig heeft in de wijken om beleid te ontwik-

Ministerie Curaçao, 2016). Op basis van de resultaten

kelen met betrekking tot wijkaanpak, die ingaat op de

van het gedane onderzoek door de stagiaire van het Vei-

algehele leefomgeving van de complexe gezinnen.

ligheidshuis is naar voren gekomen welke organisaties

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de fysieke

belangrijke partners kunnen zijn voor het thema huiselijk

omgeving in de wijken moet worden aangepakt, er meer

geweld overleg binnen het Veiligheidshuis.
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Op basis van de interviews en literatuur komt naar voren

zich aan het positioneren zijn ten aanzien van netwerk-

welzijnsorganisaties en jeugdzorgorganisaties, belan-

risicojongeren, justitiële jongeren, huiselijk geweld en

dat het OM, politie, reclassering, hulpverlenings- en

partners, van essentieel belang. Problematiek rondom

grijke ketenpartners zijn voor het relationeel geweld

kindermishandeling is van multidisciplinaire aard. Ook

overleg. Het Veiligheidshuis Curaçao heeft dan ook de

de reorganisatie in de justitieketen maakt aanpassing

verschillende organisaties benaderd om tot een aanzet

van een aantal processen in het Veiligheidshuis nodig.

te komen voor de realisatie en implementatie van het

Een goed voorbeeld hiervan is de Korps Politie Curaçao:

huiselijk geweld overleg op Curaçao. In Nederland zijn

de taakaccenthouders jeugd en buurtregisseurs dragen

soortgelijke organisaties al actief in het Veiligheidshuis

vanaf 2016 de verantwoordelijkheid voor het in beeld

bij het huiselijk geweld overleg.

brengen van overlastgevende jongeren op scholen en
probleemwijken. Hierdoor hebben de politiebrigades

3. Een gesloten afdeling voor OTS -ers op Curaçao.

een grotere rol gekregen binnen hun organisatie zelf en

In 2016 heeft het Veiligheidshuis stilgestaan bij de meest

binnen het Veiligheidshuis. Omdat het Veiligheidshuis

voorkomende structurele problemen. Al gauw werd de

werkt op het snijvlak van justitie en zorg is een goede

aandacht gefocust op minderjarigen met een OTS-

verbinding met de zeven politiebrigades die verspreid

maatregel, die vluchtgedrag vertonen. De minderjarigen

zijn over het eiland van groot belang. Hierdoor komt in-

worden vaak geplaatst in Brasami of JJIC. Uit het onder-

formatie tien keer sneller op tafel dan voorheen.

zoek is naar voren gekomen hoe vaak de minderjarigen
vluchten uit genoemde instellingen. In sommige gevallen

Daarnaast werd de aanpak Top C als gevolg van actuele

keer uit de instelling verdween. De duur van wegblijven

twikkeld en uitgevoerd onder de regie van Openbaar Min-

ging het om dezelfde minderjarige, die meer dan drie

problematiek en doelgroep( High impact Crime) verder on-

oftewel spoorloos verdwijnen, was gemiddeld tussen

isterie met de visie om de doelgroep in de toekomst als

twee maanden en 1 jaar. Tevens bleek dat het aantal

thema te waarborgen in het Veiligheidshuis. In het jaar 2016

minderjarigen, dat vluchtgedrag vertoont en onderduikt,

heeft men veel overleggen gevoerd ter voorbereiding op het

lijkt te groeien.

operationele gedeeltelijk en dit zal in 2017 zijn doorgang

Binnen het Veiligheidshuis is verder een optimale af-

vinden.

stemming en samenwerking met de sleutelpartners, die
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Onderzoeken/ Stageplek voor studenten
systemic therapy, Functional Family Therapy en Families

Onderzoeken/ Stageplek voor studenten
n

Marysé Jansen heeft haar Bachelor Cultural Anthropo-

First. Zij concludeerde dat de interventies eﬀectief zijn,

logy and Development Sociology bij de Universiteit van

maar merkte op dat bij Functional Family Therapy de

Amsterdam gevolgd. Zij ging een vervolgstudie doen en

therapeut een grote rol in de eﬀectiviteit van de inter-

bood aan om tussen de twee studies een onderzoek

ventie heeft. Het eﬀect is daarnaast van een korte ter-

voor AJJC uit te voeren. Zij heeft in het jaar 2016 onder-

mijn. Haar voorkeur gaat echter uit naar de interventie:

zoek gedaan naar de verschillen in de criminogene fac-

“Parenting with Love and Limits”, daar deze de meeste

toren m.b.t. recidive bij de jongeren van de

potentie heeft om op Curaçao eﬀectief uitgevoerd te

Jeugdreclassering. Marysé heeft hiervoor literatuurstu-

kunnen worden. Uit het onderzoek bleek dat alle onder-

die en dossieronderzoek gedaan. De voornaamste con-

zochte interventies toegepast kunnen worden op Cu-

clusies uit dit onderzoek zijn dat er een sterk positief

raçao, maar dat er wel op het gebied van taal en soorten

verband bestaat tussen recidive en vrienden uit het cri-

onderwerpen, aanpassingen moeten worden gemaakt.

minele circuit; recidive en sociaal zwakke buurt; recidive

Alle onderzochte interventies bleken dezelfde doelen te

en agressie; recidive en drugsgebruik. Als beschermende

hebben; het aanpakken van risicofactoren; het

factoren is uit het onderzoek gebleken dat jongeren die

bevorderen van beschermingsfactoren; het aanleren van

gemotiveerd zijn voor het volgen van een opleiding of

opvoedvaardigheden en het verbeteren van de omgang

werken, minder vaak recidiveren. Een belangrijke aanbe-

binnen het gezin. Ouderinterventies zijn dus een

veling voor AJJC uit het onderzoek is het werken met

geschikte en belangrijke tool om de ontwikkeling van

rolmodellen.
n

delinquent gedrag bij kinderen tegen te gaan.

Jaap Cornelissen, HBO Rechten heeft de juridische pro-

n

cedure van HALT-Straf (‘Guia Preventivo i Supervishon’)

onderzocht.
n

Eva van Brunschot, student HBO Bestuurskunde heeft
bij de afdeling Veiligheidshuis stage gelopen. Zij heeft tijdens deze stage gewerkt aan een visiedocument m.b.t.

Lucy File, student WO Pedagogische Wetenschappen

de wijkaanpak. In januari 2017 zal dit document aan

heeft onderzoek gedaan naar Preventie van jeugdcrimi-

AJJC worden overhandigd.

naliteit en recidive op Curaçao, door middel van ouders.

n

Zij heeft vijf interventies onderzocht: Multidimensional
Family Therapy, Parenting with Love and Limits, Multi-

Tessa Groot, student Hogeschool van Amsterdam, Minor
Jeugdzorg en hulpverlening heeft in dit jaar onderzoek

gedaan naar delinquente meisjes. Zij heeft de verschillen
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en overeenkomsten in cliëntenproﬁelen uit de literatuur

Tevens kwam uit haar onderzoek dat relationeel geweld

welke delicten meisjes plegen en welke interventies ef-

richte benadering. De samenwerkende partners staan

het beste kan worden aangepakt met een systeemge-

en Curaçao onderzocht. Tevens heeft zij onderzocht

fectief zijn. Het onderzoeksresultaat zal medio januari

positief tegenover het incorporeren van een relationeel

2017 aan AJJC worden gepresenteerd.
n

geweld overleg binnen het Veiligheidshuis. Dit overleg

Sherrynée Janze, student Pedagogiek is dit jaar begon-

zal een proactieve benadering hebben, gericht op oplos-

nen met een onderzoek aangaande de methodiek Func-

singsgericht werken, het betrekken van de leefomgeving

tional family parole service. AJJC wil weten in hoeverre

en het in kaart brengen van de krachten van het gezin.

deze methodiek van meerwaarde kan zijn in de begelei-

Uit het gedane onderzoek bleek dat het Openbare Min-

ding van jongeren van 12 tot 18 jaar. Het onderzoek zal

isterie, de politie, de Uo Reclassering, de hulpverlenings-

volgend jaar worden afgesloten.
n

en welzijnsorganisaties en de jeugdzorgorganisaties be-

Nikki Coljee, student Psychomotorische therapie en Be-

langrijke partners zijn voor het relationeel geweld overleg.

wegingsagogie heeft behalve dat zij praktijkstage bij

n

AJJC heeft gelopen ook een plan van aanpak geschreven
om beter inzicht te geven op welke wijze het project

rectie Veiligheid gemeente Rotterdam heeft gedurende

een aantal maanden bij AJJC stage gelopen en heeft

Sport, Therapy for Empowerment bij AJJC aangepakt kan

onder meer onderzoek gedaan voor een Begeleid Kamer

worden. Nikki is in september 2016 met haar stage be-

Bewonen project.

gonnen en zal in januari 2017 haar stage bij AJJC afron-

n

den met een verslag in de vorm van een videorapportage.

n

Marijn Verhoef, projectleider en beleidsadviseur bij Di-

Dulvanca Hansen, student Rechten bij Kolegio Alejandro
Paula heeft aangeboden om bij het Veiligheidshuis stage
te lopen. Zij heeft de samenwerking onderzocht tussen

Amira Oudadsse, student Sociaal Pedagogische Hulpver-

de partners van het Veiligheidshuis. Uit haar onderzoek

lening heeft onderzocht hoe het Veiligheidshuis een

overleg kan implementeren ter preventie en behandeling

is onder meer naar voren gekomen dat de partners van

van huiselijk geweld. Ketenaanpak voor het relationeel

het Veiligheidshuis positief zijn over de samenwerking,

geweld overleg Veiligheidshuis Curaçao.

maar wel enige verbeterpunten zien.

Zij heeft diverse samenwerkende partners geïnterviewd

n

over de thema Relationeel geweld en heeft tevens lite-

ratuuronderzoek gedaan. Uit het onderzoek kwam naar

Karin Cornelio, student Social Work bij Kolegio Alejandro Paula heeft gedurende tien maanden succesvol

stage gelopen bij AJJC. Zij heeft alle facetten van het

voren dat relationeel geweld veel voorkomt op Curaçao.

werk van AJJC geleerd.
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n

Margeline Vrutaal, student Kolegio Alejandro Paula heeft

n

gedurende tien maanden succesvol stage gelopen bij

is tussen voeding en crimineel gedrag.

het werk van AJJC geleerd.

Stephanie Ogenia, SBO Administratie student heeft suc-

n

Ana-Zoe Alberto, SBO Administratie student heeft ook

n

cesvol stage gelopen bij AJJC, afdeling Administratie.

n

Lieke Mooren, student psychomotorische therapie en
bewegingsagogie. Hogeschool Windesheim te Zwolle

gaat praktijkervaring opdoen door Psychomotorische

Milou Steenbergen, WO Student Universiteit van Am-

therapie (PMT) te geven aan de jongeren alsook weer-

sterdam zal onderzoek doen naar: De toepasbaarheid

baarheidtraining Rots en Water. Tevens zal zij onderzoek

van in Nederland onderzocht instrumentarium voor de

doen naar wat de invloed van PMT is op de lichaams-

inschatting van het recidiverisico bij jeugdigen bij een

bewustwording van de jongeren.

justitiële jeugdorganisatie te Curaçao.

n

Anne-Linde Laseur & Renilde Limbeek, twee studenten

Sociaal Pedagogische Hulpverlening zullen onderzoeken;

AJJC heeft UoC benaderd, teneinde na te gaan of deze

behoefte onderzoek zou kunnen uitvoeren in het kader
van HALT. AJJC heeft vanwege ﬁnanciële redenen nog

Welke werkwijze en medewerkerproﬁelen worden er

geen beslissing hierover genomen.

gehanteerd bij begeleid kamerbewoning (BKB) met als
doelgroep 14 tot 18-jarige risico- en jeugdreclassering-

AJJC biedt ieder jaar ruimte aan stagiair(e)s, omdat zij een

Jeannike-mar Soleana, student HBO Rechten Curaçao

studenten. Onder begeleiding van onze werkers doen de

jongeren in Bonaire, Aruba, Curaçao en Nederland?’

n

van Arnhem en Nijmegen, te Arnhem zal onderzoek
dende maatregel op Curaçao uitvoerbaar te maken.

succesvol stage gelopen bij AJJC, afdeling Administratie.

2017?

n

Esmée van Grol, student HBO Rechten de Hogeschool
doen naar de mogelijkheid om de gedragsbeïnvloe-

Welke onderzoeken zitten in de pipeline voor
n

tion Science – specialisatie Health & Society Wageningen Universiteit, gaat onderzoeken of en wat de Relatie

AJJC. Zij heeft evenals Karin Cornelio alle facetten van
n

Anne van de Riet, student Master Applied Communica-

bijdrage wil leveren aan de studie en de toekomst van de

zal onderzoeken: Hoe het Veiligheidshuis via een priva-

studenten waardevolle leerervaring op. Tegelijkertijd bieden

cyreglement ervoor kan zorgen dat bepaalde informatie

de stagiair(e)s AJJC ook veel door hun nieuwe inzichten, en-

gedurende een casusoverleg niet bij de ondergeschikte

thousiasme en de onderzoeksresultaten.

instanties terecht komt?

38

Kwantitatieve gegevens
AJJC is verantwoordelijk voor de producten/diensten en interventies, waaronder de belangrijkste: Het opstellen van pro Justitia
rapporten; begeleiding (met of zonder Elektronisch Toezicht) en nazorg van de jongeren tussen 12 en 18 jaar alsook hun ouders,

die met Justitie in aanraking komen of dreigen te komen(risicojongeren); het aanbieden en controleren van taakstraﬀen be-

staande uit leer- en werkstraﬀen; alsmede het onderhouden van casusbesprekingen met samenwerkende partners t.b.v. integrale aanpak op het gebied van veiligheid.

Door middel van deze cijfers geeft AJJC inzicht in de omvang van de jeugdcriminaliteit op Curaçao. Cijfers vormen een belangrijke informatiebron voor het in beeld brengen van de soort, omvang en ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit op Curaçao.

Tevens laten cijfers zien welke interventies AJJC gebruikt heeft om de jeugdcriminaliteit aan te pakken. Van belang is vooral

de achterliggende werkelijkheid van deze cijfers, de problemen die bij deze jongeren worden gesignaleerd en aangepakt, alsook

de mankracht die er nodig is om deze problemen aan te pakken. De werkdruk was in 2016 zeer hoog voor de medewerkers

van AJJC. Door het harde werken van de jeugdwerkers, administratieve krachten, de coördinator Veiligheidshuis en de gedragsdeskundige heeft AJJC deze werkzaamheden kunnen uitvoeren, opdat deze cijfers kunnen worden geproduceerd.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de hoofdproducten/diensten en interventies die in de jaren 2014, 2015 en 2016

zijn uitgevoerd door AJJC. Duidelijk waarneembaar is de toename aan diagnose- en advieszaken. Tevens is te zien dat de risi-

cojongeren die door AJJC begeleid worden, zijn toegenomen. AJJC merkte dat de instroom van de zaken in vergelijking met
de eerdere jaren met circa 25 procent is gestegen. Dit laatste is het resultaat van meer bekendheid van de stichting en het

groeiende vertrouwen bij de samenwerkende partners. In het jaar 2016 moest AJJC overgaan tot het hanteren van wachtlijsten.
Desalniettemin zijn de prestaties van AJJC in vergelijking met het jaar 2014 meer dan de helft (52%) gestegen.
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Productie 1 februari 2014 tot 31 december 2016
Productie 1 februari 2014 tot 31 december 2016
Productie

2014

PVA (norm 24 uur per zaak)

Producten/diensten/interventies

VPA (norm 6 uur per zaak)

2015

2016

21

41

68

6

14

28

17

Briefrapport (norm 4 uur per zaak)

Gratierapport (norm 4 uur per zaak)

53

69
1

Toezicht en Begeleiding (norm 73 uur per zaak)

41

50

33

Taakstraffen (coördinatie ½ fte.)

32

36

43

Hulp en Steun (norm 73 uur per zaak)

43

ET (norm 43 uur per zaak)

2

Groepstrainingen t.b.v. cliënten (60 uur per training)

Groepstrainingen t.b.v. ouders/verzorgers (94 uur per training)

1

85
9
3

77
10
3

0

3

Preventievoorlichtingen (norm 11 uur per voorlichting)

18

34

17

Risicojongere begeleiding (norm 37 uur per zaak)

14

16
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Voorwaardelijke Invrijheidstelling (norm 36 uur per zaak)
Risicojongere PVA (norm 20 uur per zaak)

1

16

Bemiddeling (norm 15 uur per zaak)

0

Totaal aantal prestaties

212

40

1

17
13

375

3
2

14
5

411

Trends
Trends

In het jaar 2016 heeft AJJC 211 nieuwe cliënten in behandeling genomen. De verdeling man – vrouw is in het jaar 2016 gelijk

gebleven als vorig jaar. De cijfers laten een toename zien van het aantal nieuwe geregistreerde cliënten. Dit zijn gegevens gebaseerd op de registratie van risico- en jeugdreclasseringjongeren.

Aantal binnengekomen nieuwe cliënten
2014

2015

De cliënten van AJJC komen uit alle districten vanCuraçao. Desalniettemin kan men een trend zien als men de cijfers van het jaar 2015 en

2016 met elkaar vergelijken. In het jaar 2016 heeft AJJC een stijging

2016

gezien in de cliënten die afkomstig zijn uit Banda Ariba. Het gaat hier
onder andere om de wijken van Kirindongo Abou, Montanja en Noord

Zapateer. Banda Abou laat echter wel een lichte daling zien van de cliën-

106
193

1

211

ten in het jaar 2016.

Gebied van aWomst cliënten 2016

Sexe Cliënten 2016

20%

;0b;7-m-Wolv|1Ѵb࣓m|;mƑƏƐƔ


11%



1

Banda Ariba

Banda Ariba

Banda Abou

17%

De rest

Banda Abou

20%

15%

65%

80%

72%

Man
Vrouw

Veertig procent van de nieuwe cliënten is met AJJC in aanraking gekomen i.v.m. verdenking van het plegen van een gewelds-

delict zoals; vernieling, openlijk geweldpleging, mishandeling en diefstal met geweldpleging. Uit velen van deze zaken was er
een samengaan met drugsgebruik te zien. De jongeren hadden ook vaak bij het in contact treden met AJJC, een hoog

schoolverzuim (of zijn drop-outs), problemen met regulatie van agressie, woede en frustratie, alsook het ontbreken van gezag
of hadden problemen op het gebied van gezagsverhoudingen binnen hun systeem.
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Uit de vergelijking van de jaren 2015 en 2016 voor wat betreft de delicten, kan worden

opgemerkt dat de geweldsdelicten en vermogensdelicten lichtelijk gedaald zijn en de jongeren die voor het overtreden van de Opiumlandsverordening met Justitie in aanraking

Delicten 2016
Geweld

Opium

zijn gekomen voor 50% zijn toegenomen.

Vuurwapen

Diefstal

Rest

5%

5%

De aanpak van AJJC kenmerkt zich door samen met de cliënten, hun ouders/verzorgers

en samenwerkende partners te zoeken naar mogelijkheden voor positieve veranderingen

Zeden

40%
30%

in het leven van de jongere. De jongere wordt gestimuleerd om prosociaal gedrag te

vertonen, door middel van begeleidingsgesprekken, sociale vaar-digheidstrainingen en
nuttige dagbesteding aan te bieden.

10%

10%

Aan bovengenoemde taken wordt bij AJJC gewerkt met veel expertise, enthousiasme,

inzet en betrokkenheid. AJJC is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en vindt het
vanzelfsprekend dat de stichting zich dient te verantwoorden over de werkzaamheden

Delicten 2015
Geweld

Opium

die de Stichting heeft verricht.

Vuurwapen

44%

10%
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Zeden

5% 1%

35%

We gaan door!

Diefstal

5%

Rest

Financiële verantwoording:

43

44

45

46

47

