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Het Veiligheidshuis & KPC

Terugblik…




Stichting AJJC is een stapje verder!



In het kader van de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis is het project 'Close the
Deal' ontstaan. Het hoofddoel is om te komen tot afspraken, zodat partijen zich
ondersteund kunnen voelen in een intergrale aanpak voor de Jeugd. Na het
concretiseren van de rol en bijdrage van elke sleutelpartner aan de hand van de
SMART-concept, wordt het project afgesloten met het ondertekenen van een
samenwerkingsconvenant door alle betrokken partijen. Korps Politie Curaçao (KPC)
was de eerste instantie die deze convenant heeft ondertekend. Dit werd gerealiseerd
dankzij de samenwerking met de heer M. Sambo, Korpschef bij KPC.



Wat komt…

Highlights…









Binnenkort vindt een certificaatuitreiking
plaats voor de ouders van cliënten van
Sti hti g AJJC die de ouder ursus Triple P
hebben gevolgd.
De zesde groep van Agressie Regulatie
Training (ART) is van start gegaan.
Stichting AJJC brengt deze maand haar
jaarverslag 2015 uit.
Restorative Practices en Stichting AJJC !
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Alle jeugdwerkers van Stichting AJJC
hebben een EHBO cursus gevolgd opdat zij
ondermeer hun cliënten eerste hulp
kunnen bieden bij ongelukken.
Bij Stichting AJJC vond voor het eerst een
casusoverleg plaats met alle
jeugdagenten van KPC. Tijdens het
overleg hebben ze aangegeven wat hun
behoefte waren m.b.t bespreking van
casussen binnen het Veiligheidshuis en
overdracht van cliëntinformatie die
belangrijk is voor beide partijen.
Fu dasho For asho Progreso A e
Desaroyo Maña heeft ee
intentieverklaring met Stichting AJJC
ondertekend om deel te kunnen nemen
aan de Triage tafel.
De eerste Weerbaarheidtraining ‘ots e
Water oor de lië te an AJJC is
succesvol afgerond met 70% van de
jongeren die het hebben afgerond.

Stichting AJJC in het spotlight- Stichting AJJC gaf een informatieve
inbreng over het Elektronisch Toezicht (ET) en het traject van de
Jeugdreclassering tijde s het radioprogra
a Hustisia, Seguridat i A o
van de Ministerie van Justitie.
Samenwerking – Stichting AJJC heeft een samenwerkingsovereenkomst
et U i ersity of Curaçao geteke d et het doel o ke is o er te
dragen, informatie uit te wisselen en het aanbieden van
onderzoeksvoorstellen.
TOPS training - Stichting AJJC is met de eerste TOPS groep begonnen. Het
betreft een gemengde groep van jongens en meisjes die wel of geen
leerstraf opgelegd hebben gekregen.
Dienstreis - Mw. Narcisio (Veiligheidshuiscoördinator) en mw. Francisca
(Directeur) zijn naar Reclassering Bonaire gegaan. Daar hebben ze kennis
gemaakt met Directeur Jeugdzorg BESS, Procesmanager Veiligheidshuis
en Directeur Reclassering BESS en gesproken over o.a. samenwerking.
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