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Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg
Curaçao (AJJC). AJJC is opgericht op 3 december 2013 en heeft als doel het bijdragen
aan een veiliger Curaçao door het (doen) uitvoeren van het geheel aan Halt en jeugdreclasseringactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
Uit het onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving1 bleek namelijk dat in de
praktijk geen sprake was van een volwaardig traject bestaande uit begeleiding, toezicht en nazorg van de jeugdigen in Curaçao. De Raad kwam derhalve tot de conclusie dat aan een volwaardige jeugdreclassering in de justitiële jeugdketen ontbreekt.
Deze behoefte was in de gemeenschap echter al langer evident.
AJJC voorziet thans in deze behoefte. De doelgroep van AJJC is aldus jongeren van
12-18 die op de een of andere manier in contact komen met Justitie, oftewel het
risico lopen om daarmee in contact te komen. Dit doel wordt verwezenlijkt door het
uitvoeren van hoofdzakelijk een drietal projecten, te weten: de Jeugdreclassering,
Halt en Veiligheidshuis.
De eerste maanden van het project bestonden grotendeels uit het aantrekken en
trainen van werknemers, het inrichten van de huisvesting voor het project en het
leggen van contacten ter hulp voor de jongeren. Al gauw kwamen echter de eerste
cliënten binnen en eind 2014 verleende AJJC diensten aan 110 cliënten.
De noodzaak voor het project is aldus bevestigd en het blijkt dat de behoefte zelfs
groter is dan eerder werd aangenomen. Het bestuur streeft er momenteel naar om
de dienstverlening van AJJC met de beschikbare middelen en mankracht dusdanig
te optimaliseren dat de organisatie een effectieve bijdrage kan blijven leveren aan
de bestrijding van criminaliteit onder jongeren op Curaçao.
Namens het bestuur van AJJC,
mr. Quincy Girigorie
voorzitter

1

Jeugdreclassering op Curaçao, Inspectieonderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving naar het
bestaan, de opzet en de werking van jeugdreclassering op Curaçao, december 2012
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Missie, visie en strategie
van Stichting AJJC
Missie

Het bieden van pedagogische interventie aan zorg- en risicojongeren
in een strafrechtelijke omgeving
om te voorkomen dat ze uitvallen
in geboden trajecten of afglijden in
de criminaliteit.

Visie

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

Strategie

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

Logo

Wat zit er achter het logo van AJJC? Het
emoticon gezichtje links heeft een boze of
sombere gezichtsuitdrukking dat door tussenkomst van AJJC verandert in een blij,
‘cool’ figuur. De drie ovalen symboliseren
de drie entiteiten die onder AJJC vallen;
HALT, Jeugdreclassering en Veiligheidshuis.

De opdracht:

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

: begeleidingsgesprekken voeren met jeugdigen en ouders, begeleidingsplannen opstellen en begeleidingen uitvoeren, verwijzen en/of monitoren en evalueren, alsook rapporteren naar
OM (M.B. art. 3, lid e).

Veiligheidshuis

: Opzetten en onderhouden van een casusbespreking minstens
om de twee weken met diverse actoren binnen de justitiële sector en het zorgsysteem (M.B. art. 3, lid g).
Ter ondersteuning van bovenstaande taken heeft de Stichting Ambulante Justitiële
Jeugdzorg Curaçao (AJJC) een cliënt-volgsysteem ontwikkeld en beheert zij deze (M.B.
art. 3, lid h).

De Plaats van AJJC binnen Justitie

Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor de rechtsorde, rechtshandhaving, veiligheid
en openbare orde binnen het Land Curaçao. AJJC maakt deel uit van de justitiële keten
en is de verbindende partner tussen zorg, onderwijs en strafrecht.
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Missie, visie en strategie
van Stichting AJJC
Kostenplaats +
Organisatieonderdeel
• In het jaar 2014 heeft
AJJC een bedrag van
1.141.532,22 uit het
Criminaliteitsfonds van
het Ministerie van
Justitie ontvangen.

Formatie

Ontwikkelingen

• 11 (De werkelijke
bezetting per
31 december 2014.
19 (bezetting conform
wenselijkheidbegroting)

• Het organiseren van
een startconferentie
voor kennismaking met
keten- en zorgpartners.
• Samenwerkingsprotocol tussen
ministeries.
• Registratiesysteem
minderjarige
delictplegers is
ontwikkeld.
• Verduurzaming AJJC
binnen de justitiële
keten.

11-19

• Totaal= 8 onderbezet

Functie

Formatie

Feitelijk

Directeur
Coördinator Veiligheidshuis
Management Ondersteuning
Administratieve kracht
Gedragsdeskundige
Haltwerkers
Jeugdreclasseringwerkers

1
1
1
1
1
7
7

1
1
1
2
6

Bezetting per 31 december 2014
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De organisatie van Stichting AJJC
De organisatie van Stichting AJJC is als volgt:
Organisatiestructuur

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

Huisvesting

AJJC is sinds 9 mei 2014 gehuisvest in een eigen pand aan de Pater Eeuwensweg #50.
Het pand is gehuurd voor een periode van 2.5 jaar.

In 2014 was alleen de verdieping op de begane grond in gebruik, hetgeen te weinig
kantoorruimte heeft voor het huidige aantal personeelsleden. De bovenverdieping is
begin 2015 gebruiksklaar gemaakt voor extra kantoorruimte en ruimte voor ketenpartners in het kader van het Veiligheidshuis concept.

Het team

Het team heeft het afgelopen jaar hard gewerkt, in een werksituatie die niet altijd
optimaal is geweest. Doordat binnen de organisatie werknemers werken van uiteenlopende leeftijden, met verschillende arbeidscontracten (projectmedewerkers voor de
duur van het project enerzijds en overheidsdienaren die ter beschikking zijn gesteld,
al dan niet voor beperkte tijd, anderzijds) is cohesie niet vanzelfsprekend. Bovendien
is het team nog niet compleet en hebben er in het afgelopen jaar al enkele interne verschuivingen plaatsgevonden. Vandaar het belang van heldere aansturing en teambuilding activiteiten.
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De organisatie van Stichting AJJC

Aan het einde van het jaar 2014 was het personeel als volgt samengesteld:
Directeur/ Projectmanager: M. Francisca MBA
Jeugdwerkers: V. Narcisio
E. Hellemun
D. de Palm
J. de Jonker
L. Croes
J. Martina
C. Brazil
H. Pieters
M. Wong-Loi-Sing-Gruning is per 8 juli 2014 met een welverdiend pensioen gegaan.
Management Ondersteuning: R. Juliana
Administratie: M. Arrindell

Het bestuur & klankbord

Het bestuur vergadert tweewekelijks (woensdagavond), samen met de klankbordgroep en de directeur van AJJC.
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
Quincy Girigorie
(voorzitter)
Richard Hanson
(penningmeester) per 3 december 2014.
Daarvoor was Hensley Roach penningmeester
Anthony Richardson (secretaris)
Natascha Pieter
(tweede secretaris)
Henny Balootje
(lid)
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De organisatie van Stichting AJJC
De klankbordgroep bestond in het jaar 2014 uit twee leden, te weten Jennifer Josefa
en Carlien de Witt Hamer. Jennifer Josefa heeft op 3 september 2014 om persoonlijke
redenen afscheid genomen van de klankbordgroep.

Het registratiesysteem REACT

In het kader van het automatiseren en professionaliseren van de werkprocessen van
Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao is het systeem (RE)ACT ontwikkeld.
(RE)ACT heeft als doel de ondersteuning aan het reclasseringsproces te optimaliseren
en op een controleerbare wijze te laten uitvoeren.
Het systeem:
1. Registreert opdrachten/aanvragen voor begeleiding;
2. Begeleidt het proces van onderzoek en klantcontact;
3. Genereert standaarddocumenten;
4. Geeft de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling met andere diensten binnen de justitiële keten.
Dit systeem is in het jaar 2014 operationeel geworden en moet in het komend jaar worden geëvalueerd.

De ureninvestering en caseload van de werkers

In het jaar 2014 is men uitgegaan van de ureninvesteringen per product die gelden voor
de soortgelijke producten binnen de Volwassen-reclassering en Jeugdreclassering Nederland. Aangezien de werkers moesten worden ingewerkt en gezien de nevenactiviteiten die zij moesten doen in het kader van het inrichten van de stichting, is men ervan
uitgegaan van een caseload van 15 reguliere cliënten.

Deskundigheidsbevordering van de werkers

In 2014 hebben de volgende opleidingsactiviteiten binnen AJJC plaatsgevonden:
• Handboek Jeugdreclassering (JR). Handboek JR is verplicht voor alle medewer-

kers van AJJC. Het handboek biedt een eenduidige, evidence-based methode die
zorgt voor een maatschappelijk en politiek draagvlak voor de jeugdreclassering.
Bovendien geeft deze methode jeugdreclasseerders gereedschap in handen om
effectief te werken en biedt de jongere die delicten pleegt vertrouwen en uitdaging. De What Works beginselen zijn de leidraad voor de wetenschappelijke route
van deze methode. Er zijn er zes:
1 Risicobeginsel: stemt de intensiteit van de interventie af op de recidivekans en
schadekans.
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De organisatie van Stichting AJJC
2 Behoeftebeginsel: stemt de interventie af op veranderbare criminogene factoren van de jongere.
3 Responsiviteitsbeginsel: kiest effectieve interventies en laat deze aansluiten bij
de motivatie, mogelijkheden en leerstijl van de jongere.
4 Professionaliteitsbeginsel: de jeugdreclasseerder is in staat om behoeften en
methoden op elkaar af te stemmen.
5 Integriteitsbeginsel: voert de interventie volledig uit. Waar het hier om gaat, is
het belang om aan de doelen van het programma vast te houden en de onderdelen van een methode allemaal en in de beoogde volgorde uit te voeren. Management moet ervoor zorgen dat de handelingen in een registratie systeem
ingevoerd worden en zonodig gecorrigeerd worden.
6 Eigen-contextbeginsel: voert de interventie bij voorkeur uit in de eigen sociale
omgeving van de jongere.

• Aggression Replacement Training (ART). Van 25 augustus 2014 tot 29 augustus

2014 hebben de werkers van AJJC de ART Training gevolgd. Deze training ART is
een programma dat gericht is op het verminderen van antisociaal en agressief gedrag bij jongeren van 12 tot en met 23 jaar. ART is in 2010 erkend door de Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale-/
pedagogische preventie in Nederland. De training bestaat uit 40 uren training en
heeft 3 onderdelen:
1 Een sociale vaardigheidstraining waar nieuw sociaal gedrag wordt aangeleerd.
2 Een agressie reductie training waar zelfcontrole wordt geleerd.
3 Een training moreel redeneren waar de jongeren wordt geleerd sociaal te redeneren.
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De organisatie van Stichting AJJC
De werkers van AJJC hebben geleerd hoe samen met de jongeren te werken aan inzicht
in wat de jongere boos maakt, hoe deze zich hierop dient te gedragen en wat dit tot
gevolg heeft. Daarnaast is er aandacht voor de denkpatronen van de jongeren, waardoor ze bijvoorbeeld verkeerde inschattingen in situaties maken en in de problemen
komen. Jongeren leren door middel van deze training hun fouten in het denken te corrigeren. Jongeren leren dat ze een keuze hebben in de manier waarop ze zich gedragen
in moeilijke situaties. Er wordt hen gedragsalternatieven aangeboden die hen helpen
hun doel te bereiken, zonder dat ze daarbij zichzelf of een ander tekort doen. De jongeren stellen persoonlijke doelen op waaraan gewerkt wordt middels verschillende
oefeningen (o.a.: rollenspel, discussies en huiswerkopdrachten). Deze training werd
gegeven door de Stichting Goldstein uit Nederland. Teneinde deze training ook voor
andere justitiële diensten beschikbaar te stellen, heeft AJJC, KPC en het JJIC benaderd
voor het ter beschikking stellen van een personeelslid. Beide instanties hebben een
personeelslid aangewezen om de training te volgen. AJJC heeft meteen de nieuw aangeleerde methode toegepast in de trainingen die ze geven aan de cliënten.

Startconferentie

Aangezien het bestuur van de Stichting AJJC beseft dat de stichting ook een belangrijke
voorlichtingstaak heeft, niet alleen voor de andere samenwerkende organisaties, maar
ook voor het publiek, is er besloten om op 16 mei 2014 een startconferentie te houden
te Luna Blou. Het thema luidde: “It takes a village to raise a child”. Alle samenwerkende
organisaties werden uitgenodigd. De personeelsleden hadden als taak om de conferentie te organiseren alsook als gastsprekers te fungeren. De dag is succesvol verlopen.
De opkomst was rond de 70% van de genodigden dat als hoog kan worden gezien. De
Minister van Justitie, de voorzitter van de Stichting AJJC, de Jeugd Officier van Justitie
en een vrijwilliger waren samen met de personeelsleden degenen die een presentatie
aan de aanwezigen hebben gegeven. De dag werd afgesloten door een muziekconcert
van het jeugdorkest van de heer Dennis Aalse.

Stageplek voor studenten

De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao heeft in het jaar 2014 aan 4 studenten van HBO / MBO de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen of onderzoek
te verrichten binnen de stichting. Het betroffen de stagiaires:
• Iris Schreuder, HBO-student toegepaste Psychologie, die zich bezig hield met expertise ontwikkeling van de jeugdwerkers;
• Babylonia Alan, HBO-student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening;
• Naomi Walter, HBO-student Sociaal Pedagogische Hulpverlening;
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De organisatie van Stichting AJJC
Deze twee studenten van Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening onderzoeken voor AJJC het volgende: Hoe kan de Nederlandse HALT
methode toegepast worden in het voortgezet onderwijs op Curaçao voor het terugdringen van schoolverzuim bij adolescenten tussen de 12 en 18 jaar binnen de wetten en regelgeving van Curaçao? Dit onderzoek zal zich richten op het schoolverzuim op Curaçao.
Er wordt geïnventariseerd op welke wijze de Nederlandse HALT methode toegepast
kan worden in het terugdringen van schoolverzuim, binnen de wetten en regelgeving
van Curaçao. De doelgroepen dat betrokken zijn bij dit onderzoek zijn de adolescenten
tussen de twaalf en achttien jaar, de docenten die lesgeven op het voortgezet onderwijs op Curaçao en de leerplichtambtenaren van Curaçao. De inventarisatie zal leiden
tot een beeldvorming wat betreft het schoolverzuim op het voorgezet onderwijs van
Curaçao. De bedoeling is dat AJJC een stap dichterbij zal zijn om een integraal interventietraject te ontwikkelen voor adolescenten van twaalf tot achttien jaar die van
school verzuimen.
Kennen Fullinck, MBO-student Administratief Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur
en Zakelijke Dienstverlening, die de afdeling Administratie heeft bijgestaan.
AJJC onderschrijft het belang om toekomstige werkers de kans te bieden om werkervaring op te doen, maar ook leveren de stagiaires een bijdrage aan het werk van AJJC
en hun input wordt gebruikt om het product van AJJC te (blijven) verbeteren.
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Jeugdreclassering
Ten behoeve van jeugdreclassering worden de volgende instrumenten ingezet:
1 Plan-van-aanpak rapport: PVA-rapport
2 Verkort PVA-rapport: IVS-rapport
3 Briefrapport: milieurapport
4 Toezicht en begeleiding voor de zitting
5 Hulp & Steun (na de zitting)
6 Taakstraffen: Leerstraffen en Werkstraffen
7 Elektronisch Toezicht: rapport en monitor
8 Voorwaardelijk Invrijheidstelling: rapport en monitor

Plan-van-aanpak rapport (PVA-rapport)

Deze rapportage wordt opgesteld ten behoeve van de rechtszaak, bij aanvang van
Maatregel Hulp en Steun of ten behoeve van beëindiging van de Plaatsing in een Jeugdinrichting (Pij-maatregel) en bevat minimaal de volgende onderdelen: Samenvatting risico’s, samenvatting responsiviteit; plan van aanpak. Het rapport bevat tevens een
onderbouwd advies betreffende de op te leggen straf(maat) of voorwaarden voor de
beëindiging van de Plaatsing in een Jeugdinrichting (Pij-maatregel).

PVA-rapport

Periode: jaar 2014

Aanvragen (voor PVA-rapporten)
Productie (aantal PVA-rapporten)
Verschil + uitleg
Normtijd per PVA-rapport
Totale productietijd (= productie x normtijd)
Betrokken medewerkers (aantal)
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker
Wordt geregistreerd in
Bijzonderheden:

72
21
51 rapporten zijn nog in behandeling
24 uur
504 uur = 63 werkdagen
7
Nog niet bekend
REACT

Graﬁek: Productie per jaar 2014 vanaf februari 2014

Plan van Aanpak (PV
VA)
A)

2014Q1

2014Q2

2014Q3

2014Q4
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Jeugdreclassering
Verkort PVA-rapport (IVS-rapport)

Dit rapport is het eerste rapport bevattende een situatieschets van de criminogene factoren die de Jeugdwerker bij de verdachte heeft gesignaleerd. In dit rapport adviseert
de Jeugdwerker het Openbare Ministerie en Rechter Commissaris over een Plan van Aanpak ter voorkoming van verdere afglijding van de verdachte in het criminele circuit.

Verkort PVA-rapport

Aanvragen (voor verkort PVA-rapporten)
Productie (aantal verkort PVA-rapporten)
Verschil + uitleg

Normtijd per verkort PVA-rapport
Totale productietijd (= productie x normtijd)
Betrokken medewerkers (aantal)
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker
Wordt geregistreerd in
Bijzonderheden:

Periode: jaar 2014

25
17
8 productwijziging vanwege te korte
productietijd
6 uur
102 uur = 12.75 mandagen
7
Nog niet bekend
REACT
N.a.v. afspraak met Voogdijraad,
slechts 5 dagen om rapport op te
stellen.

Graﬁek: Productie per jaar 2014 vanaf februari 2014

Verkort Plan van Aanpak (IV
VS)

2014Q1

2014Q2

2014Q3

2014Q4
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Jeugdreclassering
Briefrapport

Dit rapport bevat een korte diagnose over de cliënt en is opgesteld ten behoeve van
doorverwijzing naar een zorg- of dienstverlenend instantie.

Briefrapport

Periode: jaar 2014

Aanvragen (voor briefrapporten)
6 Telf. aanvraag
Productie (aantal briefrapporten)
6
Verschil + uitleg
0
Normtijd per briefrapport
6 uur
Totale productietijd (= productie x normtijd)
36= 4.5 mandagen
Betrokken medewerkers (aantal)
7
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker
nog niet bekend
Wordt geregistreerd in
REACT
Bijzonderheden:
Graﬁek: Productie per jaar 2014 vanaf februari 2014

Briefrapport

2014Q1

2014Q2

2014Q3

2014Q4
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Jeugdreclassering
Toezicht en begeleiding voor de zitting

Toezicht en Begeleiding kan een vrijwillige maar niet vrijblijvende vorm van jeugdreclasseringbegeleiding zijn of een begeleiding opgelegd als bijzondere voorwaarde bij
een schorsing uit voorlopige hechtenis, genaamd toezicht en begeleiding in afwachting
van de zitting. De activiteiten die voor dit product worden ondernomen zijn onder
meer:
• Direct; huisbezoeken, schoolbezoeken, kantoorbezoeken, detentiebezoeken, bezoeken aan andere derden, vergaderingen met derden, bezoeken Openbaar Ministerie, Rechtbank en het bijwonen van rechtszittingen.
• Indirect; reistijd t.b.v. cliënt, voorwerk derden, telefoon/e-mail/ app en registreren.

Toezicht en begeleiding

Aanvragen (MTB)
Productie (MTB)
Verschil + uitleg
Normtijd per Toezicht en begeleiding
Totale productietijd (= productie x normtijd)
Betrokken medewerkers (aantal)
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker
Wordt geregistreerd in
Bijzonderheden:

Periode: jaar 2014

37
41
5 zaken vrijwillige cliënten
73 uur
2993= 374.13 mandagen
7
Nog niet bekend
REACT

Graﬁek: Productie per jaar 2014 vanaf februari 2014:

Toezicht en Begeleiding

Jaarverslag

2014Q1

2014Q2

2014Q3

2014Q4

Stichting
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Jeugdreclassering
Opmerkelijk is dat Maatregel Toezicht en Begeleiding voor de zitting is afgenomen in
het laatste kwartaal, terwijl uit de grafiek van Maatregel Hulp en Steun deze is toegenomen tijdens het laatste kwartaal. Dit heeft veelal te maken met het feit dat de cliënten die het Maatregel Toezicht en Begeleiding hebben gehad, bij de zitting werden
veroordeeld tot Maatregel Hulp en Steun. Tevens was het aantal jongeren, die in verzekering was gesteld in het laatste kwartaal en daarna geschorst met bijzondere voorwaarde Maatregel Toezicht en Begeleiding minder.

Jaarverslag Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao
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Jeugdreclassering
Hulp & Steun (na de zitting)

Maatregel Hulp en Steun is een verplichte maatregel die wordt opgelegd door O.M. of
Rechter. Nazorg na een Plaatsing in een Jeugdinrichting (Pij-maatregel) valt ook onder
de noemer Hulp en Steun. AJJC begeleidt de cliënten. Belangrijkst doel van de begeleiding is het voorkomen dat de jeugdige opnieuw in de fout gaat.
• Direct; huisbezoeken, schoolbezoeken, kantoorbezoeken, detentiebezoeken, bezoeken aan andere derden, vergaderingen met derden, rapporteren over het verloop.

• Indirect; reistijd t.b.v. cliënt, voorwerk derden, telefoon/e-mail/ Whatsapp en registreren.

Hulp & Steun

Aanvragen (MHS)
Productie (MHS)
Verschil + uitleg
Normtijd per MHS
Totale productietijd (= productie x normtijd)
Betrokken medewerkers (aantal)
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker
Wordt geregistreerd in
Bijzonderheden:

Periode: jaar 2014

52
43
9 (3 verw. 6 wachtlijst)
73 uur
3139=392 mandagen
7
nog niet bekend
REACT

Graﬁek: Productie per kwartaal vanaf februari 2014

Hulp en Steun

2014Q1

2014Q2

2014Q3

2014Q4
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Jeugdreclassering
Taakstraffen

Delictplegers die een licht vergrijp plegen, first offenders, worden door het O.M. of de
Rechter in de gelegenheid gesteld om een taakstraf uit te voeren in plaats van een gevangenisstraf.
Er zijn twee soorten taakstraffen: leerstraffen en werkstraffen. Het doel van beide taakstraffen is dat de jongere er iets van leert zodat hij voortaan op het rechte pad kan blijven. De taakstraf die de jongere krijgt, is afhankelijk van wat hij nodig heeft om niet
opnieuw een strafbaar feit te plegen.
Een taakstraf bestaat uit een leerstraf of een werkstraf:
1.Leerstraf:
ART (Agressie Regulatie Training): Sociale Vaardigheden (SoVa); Omgangmet Boosheid; Morele Redenering.
2. Werkstraf: a Werkzaamheden te verrichten voor non-profit instellingen (scholen,
kerken, dierenasiel, Parke Tropikal, Savaanhuis, buurthuizen, openbare
bibliotheek)
b Bij slecht functioneren, kan een waarschuwing worden gegeven in de
vorm van een negatief afloopbericht (met als ultieme consequentie
terugkeer naar de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) of gevangenis.

In het jaar 2014 heeft AJJC 9 non-profit instellingen bereid gevonden om als projectplaats te fungeren.

Taakstraﬀen werkstraﬀen
Aanvragen (Werkstraﬀen)
Productie (Werkstraﬀen)
Verschil + uitleg

Normtijd per Werkstraf
Totale productietijd (= productie x normtijd)
Betrokken medewerkers (aantal)
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker
Wordt geregistreerd in
Bijzonderheden:
Aanvragen (leerstraﬀen)
Productie (leerstraﬀen)
Verschil + uitleg
Normtijd per Leerstraﬀen 2 werkers
Totale productietijd (=productie x normtijd per training)
Betrokken medewerkers (aantal)
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker
Wordt geregistreerd in
Bijzonderheden:

Periode: jaar 2014

23
15
8 (onvoldoende geschikte projectplaatsen
beschikbaar, TUL en nog een kans)
25 uur
15 X 25 = 375 uren = 4.4 mandagen
1
Nog niet bekend
REACT

26
17
9(overgedragen naar 2015)
2 X 60 = 120 uur
2 training x 120 uur = 240 uur = 30 mandagen
4
Nog niet bekend
REACT

Graﬁek: Opdrachten Taakstraﬀen per kwartaal vanaf februari 2014
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Jeugdreclassering
ơ

2014Q1

2014Q2

2014Q3
Werkstraf

2014Q4

Leerstraf
traf
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Jeugdreclassering
Elektronisch Toezicht

Elektronisch Toezicht (ET) is de verzamelnaam voor elektronische instrumenten die
met behulp van technologie op afstand, altijd in combinatie met begeleiding door de
Jeugdreclassering, de vrijheidsbeperkende bijzondere voorwaarden ondersteunen en
controleren. Elektronisch Toezicht kan worden opgelegd in het kader van een rechterlijk vonnis, een bijzondere voorwaarde bij schorsing van een voorlopige hechtenis, een
bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke jeugddetentie bij vonnis opgelegd, een
voorwaardelijke PIJ maatregel of kan bij vonnis worden opgelegd. De doelen van Elektronisch Toezicht zijn: Resocialisatie, pedagogische aspecten zoals het stimuleren van
de ontwikkeling van de jongere, controlemiddel en minder druk op cellencapaciteit.
Elektronisch toezicht (ET) is niet een straf op zich maar kan in combinatie met een
van de andere instrumenten worden ingezet. AJJC heeft momenteel twee ET-bandjes in gebruik. Op aanbod van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Nederland, Directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing, Directie Sanctie- en Preventie beleid
wordt een nieuw bandje voor Elektronisch Toezicht overwogen waarbij, anders dan
die in het jaar 2014 is gebruikt, ook lokalisatietoezicht is ingebouwd (GPS).
De werker dient in het kader van ET de volgende taken uitvoeren:
• Diagnose en advies; preselectie en adviesrapport.
• Toezicht en Monitor; het maken van een op maat gesneden Plan van Aanpak met
doelen die gedurende de ET moeten worden behaald en het samenstellen van
een dagprogramma.
• Het begeleiden van de cliënten in de uitvoering hiervan.
• Het evalueren van het proces en het verzorgen van eindrapportage.

Elektronisch Toezicht

Aanvragen (ET)
Productie (ET)
Verschil + uitleg
Normtijd per ET

Totale productietijd (= productie x normtijd)
Betrokken medewerkers (aantal)
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker
Wordt geregistreerd in
Bijzonderheden:

Periode: jaar 2014

4
2 zaken incl. monitor
1 nog in behandeling 2 zaken
verschoven naar 2015
43 uur
86 = 10.75 manuren
2
Nog niet bekend
REACT

Graﬁek: Productie per kwartaal vanaf februari 2014
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Jeugdreclassering
Elektronisch Toezicht (ET)

2014Q1

2014Q2

2014Q3

2014Q4
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Jeugdreclassering
Voorwaardelijke Invrijheidstelling

Bij voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) geldt de voorwaarde dat de veroordeelde tijdens zijn proeftijd (het laatste een derde deel van zijn gevangenisstraf) niet recidiveert.
Als hij zich niet houdt aan de voorwaarden kan de VI worden ingetrokken/herroepen.
De Jeugdreclassering van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao brengt
een adviesrapport uit aan de Centraal College van de Reclassering. De Jeugdreclassering begeleidt en monitort de ex-gedetineerde gedurende de proeftijd.

Voorwaardelijke Invrijheidsstelling

Aanvragen (VI)
Productie (VI)
Verschil + uitleg
Normtijd per VI
Totale productietijd (= productie x normtijd)
Betrokken medewerkers (aantal)
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker
Wordt geregistreerd in
Bijzonderheden:

Periode: jaar 2014
1
1
0
41 uur
41= 5 manuren
7
Nog niet bekend
REACT

Graﬁek: Productie per kwartaal vanaf februari 2014

Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI)

2014Q1

2014Q2

2014Q3

2014Q4
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Halt (Het Alternatief)
Halt (Het Alternatief)

Bij de uitvoering van Halt worden zeer jonge zogenaamde “first offenders” tussen de
12 en 18 jaar begeleid. Het betreft jeugdigen die door de politie zijn aangehouden voor
lichte vergrijpen. De instelling zal begeleidingsgesprekken voeren met deze jeugdigen,
begeleidingsplannen opstellen en begeleidingen uitvoeren, verwijzen en/of monitoren
en evalueren, alsook rapporteren naar het Openbaar Ministerie.

Uitvoering HALT-Straf

Voor de uitvoering van HALT worden vijf instrumenten ingezet:
1 Haltstraf bestaande uit leeropdracht en werkopdracht;
2 Gesprekken met de jongere;
3 Gesprekken met ouders(verzorgers) en school;
4 Het aanbieden van excuses c.q. herstelrecht;
5 Schadevergoeding
De Haltstraf is niet uitgevoerd in het jaar 2014 daar de Haltwaardige delicten eerst
door het Ministerie van Justitie en het Openbare Ministerie moeten worden vastgelegd in een landsbesluit, houdende algemene maatregelen (LBham), voordat deze
taak kan worden uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat jongeren die lichte vergrijpen
plegen niet via een HALT-afdoening kunnen worden afgestraft.

HALT Preventie

De preventieve taak van AJJC is ondergebracht in HALT Preventie. Hieraan wordt invulling gegeven door jeugdigen vanaf het moment dat ze de kwetsbare levensfase
(van de brugklas) bereiken te informeren over de risico’s en consequenties van strafbare activiteiten. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet is:
• Preventievoorlichtingen aan de leerlingen en docenten. Doel is jongeren bewust
te maken van criminogene factoren en ze leren hoe deze te vermijden of te verkleinen.
• Ook ondersteunt HALT ouders en verzorgers in hun opvoedende taak door middel van motiverende gesprekken, passend advies en verwijzing naar specialiserende hulpverlening.
• Tevens biedt HALT de samenleving informatie, advies en expertise m.b.t. jeugdcriminaliteit en preventie van jeugdcriminaliteit.
• Bovendien streeft HALT naar meer wetenschappelijk onderzoek, inzicht factoren
die leiden naar Jeugdcriminaliteit en effectieve “What Works” interventies ter
voorkoming van criminaliteit.
In het kader van (wetenschappelijke) onderzoeken is HALT Curaçao sedert het jaar
2014 samen met CBS bezig met een onderzoek naar de informatiebehoefte aangaande
jeugdcriminaliteit van schoolgaande jongeren. In 2015 zal dit onderzoek worden uitgevoerd. De ontduiking van de leerplicht en de sociale vormingsplicht zijn risicofactoren
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Halt (Het Alternatief)
die bij kunnen dragen tot de start van een criminele loopbaan. In 2014 is in opdracht
van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao een onderzoek gedaan door
HBO studenten aangaande de invoering van Halt ter voorkoming van schoolverzuim.
De resultaten van dit onderzoek zullen in 2015 worden bestudeerd en besproken worden met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en van
Justitie. .

Preventievoorlichtingen HALT
(Bijzondere activiteiten)

Periode: jaar 2014

Aanvragen (voorlichting)
Productie (voorlichting)
Verschil + uitleg
Normtijd per voorlichting
Totale productietijd (= productie x normtijd)
Betrokken medewerkers (aantal)
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker
Wordt geregistreerd in
Bijzonderheden:

18
18
0
11 uur
198 = 24.75 manuren
4
Nog niet bekend
Formulieren

Graﬁek: Productie per kwartaal vanaf februari 2014
Bijzondere Activiteit

1

2

3

4

5
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Veiligheidshuis
Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners (justitiële en zorginstellingen) om gezamenlijke cliënten ook gezamenlijk te bespreken. Bij dit overleg, dat sedert 12 augustus 2014 minimaal tweewekelijks
plaatsvindt, zijn altijd tenminste de kerngroepleden betrokken:
- AJJC
- Openbaar Ministerie
- Leerplichtambtenaar
- Politie
- Voogdijraad
Andere betrokken veiligheidspartners van het Veiligheidshuis zijn (onder meer): Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC – voorheen GOG), SDKK, YAVE, Bureau Slachtofferhulp, Centrum Familie en Jeugd, RK- schoolbestuur, Psychiatrisch Maatschap,
Skuchami, Brasami en GVI.
De drie doelgroepen van het Veiligheidshuis zijn:
1 Risicojongeren
2 Justitiële Casussen
3 “Tur wowo riba bo”: Top 40 van criminelen

Risicojongeren

Thema’s binnen het veiligheidshuis zijn thans:
Risicojongeren overleg (RJO); Risicojongeren zijn jongeren die problemen hebben op
tenminste twee van de vier onderdelen betreffende de leefgebieden school/werk,
gezin en vrije tijd enerzijds en gedragstoornissen anderzijds, en daarmee samenhangend risicogedrag vertonen, maar waarvan verondersteld wordt dat zij door middel
van interventie het risicogedrag kunnen beheersen en weer een positief toekomstperspectief hebben. Jongeren worden verwezen door de politie, het OM, de school of de
leerplichtambtenaar.

Jaarverslag Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao
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Veiligheidshuis

Risicojongeren

Aanvragen (RJO)
Productie (RJO)
Verschil + uitleg
Normtijd per RJO
Totale productietijd (= productie x normtijd)
Betrokken medewerkers (aantal)
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker
Wordt geregistreerd in
Bijzonderheden:

Periode: jaar 2014

16
16
0 doch nog geen RJO-rap
49 uur
784 = 98 manuren
7
Nog niet bekend
REACT

Graﬁek: Productie per jaar 2014 vanaf februari 2014

Risico Jongeren (RJO)

2014Q1

2014Q2

2014Q3

2014Q4
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Veiligheidshuis
Justitieel Casus Overleg (JCO)

Justitieel casusoverleg; Het Justitieel Casusoverleg (JCO) vindt iedere twee weken
plaats in het Veiligheidshuis. In dit overleg wordt het delictgedrag van jeugdigen in de
leeftijd van 12 tot 18 jaar besproken, met het oog op een geïntegreerde en kwalitatief
zo goed mogelijke aanpak.

Top C

Top C valt onder ‘Tur wowo riba bo’, de Curaçaose versie van de Nederlandse top-600
aanpak (voor Curaçao geldt een top 40), waarbij criminelen die veelvuldig recidiveren
worden aangepakt met een zogeheten “regisseursfunctie”, waarbij gecoördineerd
wordt samengewerkt door ketenpartners om recidive te voorkomen. De geïntegreerde
aanpak is in Nederland bewezen effectief.
Nota Bene: Voor het Veiligheidshuis is dit een derde (extra) poot die oorspronkelijk
niet was ingepland. Hieraan wordt door AJJC medewerking verleend voor zover dat
jeugdigen betreft (momenteel 2 van de 40). Dit zijn additionele taken, waarvoor AJJC
nog zal moeten bekijken hoeveel productietijd nodig is.
Het Openbaar Ministerie (hierna: OM) heeft om die reden het initiatief genomen tot
een nieuwe preventieve aanpak. Conform de maatschappelijke opdracht van het OM
werkt zij in een professionele context aan veiligheid in onze samenleving. Het OM zet
maximaal in op het terugdringen van bijvoorbeeld levensdelicten, roofovervallen en
woninginbraken. “TUR WOWO RIBA BO” is een uitvloeisel van “TA BASTA AWOR”.
Deze aanpak biedt een structurele manier van werken om gezamenlijk deze vorm van
criminaliteit aan te pakken. Met de Top C-aanpak wil het OM het aantal geweldsdelicten, overvallen, straatroven en woninginbraken (high-impactdelicten) gepleegd door
jeugdigen aanzienlijk terugdringen. Daarnaast wil het OM voorkomen dat jeugdigen
plegers worden van high-impact-crimes. De focus ligt op een geselecteerde groep (die
de meeste high-impactdelicten voor hun rekening heeft genomen in de afgelopen
jaren), waarop persoonsgerichte regie wordt gevoerd op het plan van aanpak van ieder
subject op de lijst. Met goede informatie-uitwisseling en de wil van alle organisaties
om de aanpak te laten slagen, worden de (potentiële) veelplegers gesignaleerd en
wordt aan hen en hun omgeving duidelijk gemaakt dat zij moeten kiezen voor een toekomst zonder criminaliteit.
De werkers van AJJC hebben in het jaar 2014 in twee zaken de regisseursrol in een
zaak gehad.
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Veiligheidshuis
Top C

Aanvragen (Top C)
Productie (Top C)
Verschil + uitleg
Normtijd per Top C
Totale productietijd (= productie x normtijd)
Betrokken medewerkers (aantal)
Gemiddelde tijdbesteding per medewerker
Wordt geregistreerd in
Bijzonderheden:

Periode: jaar 2014

4
2
2 worden in 2015 behandeld
Nog niet berekend
Nog niet bekend
7
Nog niet bekend
REACT

Graﬁek: Productie per kwartaal vanaf februari 2014

TOP C

2014Q1

2014Q2

2014Q3

2014Q4
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Veiligheidshuis
Trends

Reflecterend op het voorgaande jaar, zijn er verschillende trends zichtbaar uit het werken met jongeren van 12 tot en met 18 jaar oud die met Politie en/of Justitie in aanraking
zijn gekomen of dreigden te komen.
Onderstaande grafiek geeft de productie van AJJC weer over het jaar 2014. Hierin zijn
de voorlichtingen niet opgenomen. Te zien is dat de werkzaamheden die AJJC in het
jaar 2014 heeft geboden, voornamelijk liggen op het gebied van verplichte begeleiding
aan cliënten. Uit veel van deze gevallen bleek dat het probleem dat een jongere heeft,
een wisselwerking is tussen de jongere en diens systeem (ouders, opvoeders, broers
en zussen). Het systeem van de jongere was in deze gevallen de criminogene factor,
waardoor de jeugdwerker behalve aan de jongere ook aandacht diende te besteden
aan het systeem, ter voorkoming van verdere afglijding in het criminele circuit. Anderzijds heeft het systeem een belangrijke functie als beschermende factor: een goede
relatie met de ouders, goede communicatie in het gezin en goed toezicht door ouders
gaan delinquent gedrag tegen.

Productie 2014
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Veiligheidshuis
De cliënten van AJJC waren over het algemeen meer mannelijke dan vrouwelijke cliënten. Onderstaande grafiek illustreert dit. Overigens is de trend wel (criminaliteitscijfers
2012) dat meer vrouwen bij criminele activiteiten betrokken raken.
De top 5 wijken is samengesteld aan de hand van het aantal cliënten per wijk. De wijk
waar in 2014 de meeste cliënten vandaan komen, is de wijk Seru Fortuna. Deze wijk
omvat: Seru Fortuna Ariba, Seru Fortuna Abou en
Seru Papaya. Deze wijk werd jaren geleden opgenomen in de lijst van probleemwijken op Curaçao.
De meeste cliënten die uit deze wijk kwamen,
waren mannelijk en kwamen in contact met Justitie
en/of politie in verband met diefstal (met of zonder
geweld). De problemen waar de cliënten uit deze
wijk mee te kampen hadden, betroffen behalve
agressiviteit, illegaal (soft)druggebruik en gedragsproblemen. In tien zaken uit deze
wijk heeft AJJC diagnose en advies taken verricht, bestaande uit onder meer Plan van
Aanpakrapporten. Tevens heeft AJJC in 24 zaken toezicht en executietaken verricht
zoals; het verzorgen van leerstraffen (trainingen), werkstraffen en Hulp en Steun (Verplichte begeleiding).

De wijk, De Savaan is in 2014 op de vijfde plaats gekomen op de lijst waarvandaan de
cliënten van AJJC komen. Het betreft een wijk waar de meerderheid van de cliënten
problemen ervaren op diverse leefgebieden zoals; school/werk, gezin en vrije tijd. Bovendien was er sprake van gedragsproblemen. De interventies die AJJC heeft gedaan
in deze wijk betroffen voornamelijk diagnosestelling en Plan van Aanpakrapportage
gevolgd door Hulp en Steun.
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Veiligheidshuis
Projecten

1. Vakantieplan oktober
AJJC heeft behalve repressie ook preventie als doel. Hierdoor heeft zij besloten in
de vakantie van oktober 2014 een week lang een programma samen te stellen voor
de jongeren die niets om handen hebben gedurende de vakantie in oktober 2014.
In totaal hebben er 13 jongeren meegedaan. Het programma was zeer gevarieerd
bestaande uit: lezingen van Pastoor Juliette, apostel Andy en een ex-gedetineerde,
muziekactiviteit gegeven door mevrouw Isenia en workshop schilderen. De jongeren hebben ervan genoten en gaven te kennen dat zij veel hebben geleerd.
2. Oudercursus
Sifma benaderde AJJC met de mogelijkheid om oudercursus ‘Bon Kria’ te organiseren voor de ouders en verzorgers van onze cliënten.
3. Voedselpakketten
AJJC heeft gedurende het jaar 2014 geconstateerd dat onze cliënten uit minderbedeelde gezinnen komen. Vaak werden de jeugdwerkers hiermee geconfronteerd
tijdens hun huisbezoeken aan deze cliënten. Om de cliënten enigszins tegemoet te
komen, heeft AJJC een stichting bereid gevonden om een aantal voedselpakketten
periodiek te leveren t.b.v. deze cliënten.
4. Project Computerhoek
Het doel is het opzetten van een computerhoek binnen AJJC, waar de jongeren volgens een vastgestelde methode gebruik van kunnen maken. Het streven is om minimaal 30 cliënten te bereiken met dit project en 15 van deze cliënten in aanmerking
te laten komen voor 4 cursussen, waarbij Chromebook (laptops die zeer geschikt
zijn voor het onderwijs) gebruikt zullen worden. Aangezien A.J.J.C. geen begroting
heeft voor dit project, heeft zij bij een fonds aangeklopt. A.J.J.C. is in afwachting
van de reactie van dit fonds. AJJC heeft contact gelegd met het project ‘Nos ta Konekta’ om ervaringen uit te wisselen.
5. Negoshi Pikiña
In 2014 heeft A.J.J.C. de “Fundashon Negoshi Pikiña” benaderd voor samenwerking.
Deze stichting stimuleert ondernemerschap op scholen. Ondernemerschap wordt
namelijk gezien als de motor van de economie. A.J.J.C. onderstreept het belang van
ondernemerschap voor Curaçao en wil een project starten om de cliënten van
A.J.J.C. te stimuleren voor ondernemerschap. Het is alom bekend dat ondernemerschap vele competenties ontwikkelt zoals o.a.:
Zelfsturing; Zelfvertrouwen; Doorzettingsvermogen; Weerbaarheid; Besluitvaardigheid; Doelen vooropstellen; Intrinsieke motivatie; Zelfstandigheid; Plannen verwezenlijken; Sociale attitudes; Toekomstgericht plannen; Ethiek; Overtuigingskracht;
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Veiligheidshuis
Creativiteit; Netwerken vormen; Zelfacceptatie; Communicatievaardigheden; Positieve;
Zelfwaardering; Inzicht in maatschappij; Persoonlijkheid en Zelfkennis.
6. Website en Facebook
Binnen een jaar tijd heeft AJJC een website kunnen ontwikkelen, fris, eigentijds en
toegankelijk voor jong en oud. De website is te vinden op: http://www.ajjc.org/
Tevens heeft AJJC een facebook pagina, waarop een ieder met AJJC in contact kan
treden. Deze luidt: https://www.facebook.com/stichtingajjc

AJJC bedankt alle bestuursleden en medewerkers, maar vooral de Minister
van Justitie, de medewerkers van het Ministerie van Justitie en het Openbaar
Ministerie voor hun inzet en vertrouwen afgelopen jaar.
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Financiële verantwoording:

Activa

Toe l i chti ng
Vaste activa
Hardware e n Sof tware
Inve ntari s
Transportmi dde l e n

31 de ce mbe r 2014
ANG
ANG
79,221
62,399
86,064
227,684

Vlotte nde activa
Waarborgsomme n
Li qui de mi dde l e n

4,225
Bank ( Be stuur)
Bank ( Di re cti e )
Kas

72,077
75,949
971
153,222

Totaal activa

380,906

Passiva
Eige n ve rmoge n
Re sul taat boe kjaar
Kortlope nde schulde n
Cre dite ur
Be l asti nge n e n Pre mi e s Soc.ve rz.
Totaal Passiva

349,687

18,750
12,469
380,906
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Financiële verantwoording:
2. Winst- e n ve rlie sre ke ning ove r 2014
Toe l i chti ng

31 de ce mbe r 2014
ANG
ANG

Criminalite itsfondse n

Be drijfskoste n
Pe rsone e l skoste n
Trai ni ng e n opl e i di ng
V e rvoe rskoste n
Hui sve sti ngskoste n
Re pre se ntati e koste n
Al ge me ne koste n
Af schri jvi ngskoste n
Totaal be drijfskoste n

Be drijfsre sultaat
Fi nanci e l e bate n e n l aste n
Re sultaat

1,141,532

419,242
2,312
17,688
203,864
20,340
75,136
52,199
790,781

350,751
1064.09
349,687
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Financiële verantwoording:
Kasstroom ove rzicht
Ne tto re sul taat
Af schri jvi nge n

Ope ratione le activite ite n
Waarborgsomme n
Kortl ope nde schul de n
Cre di te ur

Inve ste ringsactivite ite n
Mate ri e l e vaste acti va

Financie le activite ite n
Kortl ope nde l e ni nge n

ANG
349,687
52,199 +
401,886

( 4,225)
12,469
18,750
26,994

( 279,883)
( 279,883)

-

Totaal

148,997

Be gi n kas
Ei nd kas 31/12/2014

0
148,997
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