
 Rondleiding binnen AJJC voor recherche assistenten 
 

 
 
AJJC heeft gecontribueerd aan het uitbreiden van de kennis en inzicht van de recherche 
assistenten die in opleiding zijn bij ORV. Ze kregen eerst een gedetailleerd presentatie over 
de drie pilaren van AJJC (GPS/HALT – Jeugdreclassering – Veiligheidshuis). Vervolgens 
hebben ze een rondleiding gehad binnen AJJC en kregen hierdoor meer inzicht in het werk 
van AJJC en tevens alle neventaken van de medewerkers van AJJC. 

 

Terugblik… 
 

 Op 21 september werd wereldwijd “World 
Peace Day” gevierd. AJJC deed ook mee, 
door stil te staan bij de woorden van 
Moeder Teresa “Peace begins with a 
smile”. 

 

 “Deregulation of Integrity” was de titel van 
de integriteitconferentie die werd 
georganiseerd door Leading with Integrity. 
AJJC heeft deel hieraan genomen en zal 
binnen AJJC gaan werken aan het 
bevorderen van Integriteit. 

 

 De jeugdwerkers van AJJC hebben deel-
genomen aan het seminar “Trauma bij 
jeugdigen en diens vertaling in school-
uitval, jeugdwerkloosheid en –
criminaliteit”, verzorgd door Dr. Martine 
Delfos, bio-psycholoog, wetenschapper, 
onderzoeker en schrijver. Veel herkenning 
alsook kennis gekregen over de gevolgen 
van trauma bij onze jongeren. 

Wat komt… 
 

 Het jaarverslag 2016 van AJJC is klaar; 
 

 Vervolg van ART voor AJJC en SDKK. 
Nieuwe ART-trainers worden opgeleid, 
afkomstig uit AJJC, Brasami en JJIC. 
Training De-escalatietechnieken wordt 
op verzoek van SDKK georganiseerd; 

 

 Eind oktober gaat de tweede groep 
van de oudercursus Triple P bij AJJC 
van start; 
 

 Het project Ami, Mi mes i Mi logronan 

zal i.s.m. AJJC een honkbalkliniek 
verzorgen voor een groep van 15 
jongeren van AJJC in de schoolvakantie 
van oktober a.s.  
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Highlights… 
 

 Dubbel opbrengst: De presentatie van het project “Nos ta Konekta” 
bij AJJC, levert tweemaal winst op voor beiden. Nu volgt een 
exploratie onderzoek naar de mogelijkheid van samenwerking met 
de computerhoek van AJJC alsook met het nieuwe thema 
“Wijkgericht Aanpak” binnen het Veiligheidshuis. 
 

 Aanval op schooluitval: AJJC meent dat om schooluitval en 
schoolverzuim effectief terug te dringen, een persoongerichte 
aanpak nodig is. Effectieve samenwerking tussen onderwijs en 
justitie moet crimineel gedrag voorkomen! Als gevolg hiervan 
hebben in de maand september ook VPCO, Begeleiding op maat en 
DOS zich aangesloten aan het Veiligheidshuis. 
 

 HALT vordert!: In september verwelkomde AJJC de tweede HBO-
Rechten stagiaire die Justitie en Onderwijs gaat ondersteunen in de 
implementatie van HALT op Curaçao.  

 


