
Parlementsleden op bezoek bij AJJC 
 

  
De parlementsleden uit de justitiecommissie van het huidige kabinet waren 
aanwezig bij Stichting AJJC. Het team heeft ze door middel van een uitgebreide 
presentatie de werkzaamheden van AJJC laten zien 
Het werk dat Stichting AJJC binnen de justitiële keten verricht, werd door de 
parlementsleden in één woord benoemd als “MAJESTUEUS!”.  
 

Terugblik… 
 

 Het Veiligheidshuis (AJJC) heeft samen 
met SEFBA en FMA aan tafel gezeten 
over het onderwerp “wijkgerichte 
aanpak”. 
 

 “Seksualiteit” en “Motivatie” in 
combinatie met Criminaliteit waren 
deze keer de kernthema’s van de 
voorlichting aan enkele VSBO scholen. 
Deze voorlichting werd door de 
werkers van AJJC gegeven. De reacties 
van docenten en leerlingen waren zeer 
positief. 
 

 OCWS heeft gevraagd om alle 
leerplichtigen die niet naar school gaan 
en de jongeren die nog geen diploma 
en/of startkwalificatie hebben behaald 
aan te melden. AJJC heeft ook de niet 
schoolgaande jongeren aangemeld. 

Wat komt… 
 

 De voorzitter van William Schrikker 
Groep (WSG) zal samen met AJJC aan 
tafel zitten om de 
samenwerkingsovereenkomst te 
tekenen en knelpunten te bespreken. 
 

 Met ingang van het nieuwe schooljaar 
zal AJJC twee nieuwe stagiaires gaan 
begeleiden, gericht op HALT en een 
onderzoek op recidive.  
 

 LVB Platform zal bij AJJC een 
vooronderzoek doen met het SCIL-
instrument (Screener voor Intelligentie 
en LVB).  
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Highlights… 
 

 Domeinoverstijgend en doorlopende lijn naar de slachtoffers: 
Stichting Slachtofferhulp Curaçao heeft een intentieverklaring 
met Veiligheidshuis (AJJC) ondertekend en is daarmee een 
sleutelpartner geworden binnen het Veiligheidshuis samen 
met KPC, OM, JJIC, GVI, Voogdijraad Curaçao en Leerplicht. 
Hierdoor zijn ze tevens toegankelijk tot het casusoverleg.  
 

 Beleidsplan resocialisatiebestrijding en preventie jeugd-
criminaliteit/-bescherming en Rechtshandhaving Openbare 
Orde en Veiligheid: Is door de Minister van Justitie mr. Quincy 
Girigorie gepresenteerd binnen de justitiële keten. 
 

 T.U.L: Tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke sanctie van 
een jongere die zonder toestemming tijdens zijn verplichte 
begeleiding van AJJC naar Nederland is gegaan, gaf een 
duidelijke boodschap:  Niet doen, het heeft gevolgen! 

  


