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Voorwoord
De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg (AJJC) is opgericht op 3 december
2013 met als opdracht:
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
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).
In overeenstemming met
de opdracht die aan Stichting Ambulante Justitiële
Jeugdzorg Curaçao is gegeven, heeft de Stichting het
genoegen de lezer het
jaarverslag, welke operationele en beleidsinformatie bevat van het jaar 2017,
aan te bieden.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur en medewerkers van AJJC.
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Inleiding
Hoe kijken we terug op 2017? Nog maar vier jaar terug was de aftrap van de
Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao. Nu zijn we vier jaar verder
met heel veel ervaring, veel kennis en heel veel samenwerkende partners.
We hebben veel successen gevierd, maar kennen tegelijkertijd ook vele uitdagingen. Met het enthousiasme en de inzet van onze team, alsook dankzij
de samenwerking met onze samenwerkende partners zullen we ervoor zorgen dat iedere jongere tussen de 12 en 18 jaar die risico loopt om met Justitie
in aanraking te komen of er al mee in aanraking is gekomen, een passend begeleiding krijgt.

Onze Missie
Het is onze missie om pedagogische interventie aan de zorg- en risicojongerente bieden, in een strafrechtelijke omgeving om te voorkomen dat ze uitvallen in geboden trajecten of afglijden in de criminaliteit. Alsmede het
resocialiseren van minderjarige wetsovertreders, teneinde blijvende positieve gedragsverandering teweeg te brengen.

Onze 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.

Onze Strategie
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Onze strategie is gebaseerd op het feit dat AJJC een unieke positie in de justitiële keten op Curaçao inneemt, 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. Tevens zorgt
AJJC voor een gezamenlijke aanpak door zorg- onderwijs- en strafketen te
verbinden onder één dak.

Ons Logo
Het emoticon gezichtje links heeft eenbozeof somberegezichtsuitdrukking dat door tussenkomst van AJJC
verandert in een blij, ‘cool’ figuur. De drie ovalen symboliseren de drie entiteiten die onder AJJC vallen:
HALT/ GPS, Jeugdreclassering en Veiligheidshuis.

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.
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Kostenplaats +
Organisatieonderdeel

Formatie

Ontwikkelingen

x In het jaar 2017 heeǾt AJJC
een bedrag van
Naf. 300.000 uit het
Criminaliteitsfonds van
het Ministerie van Justitie
ontvangen.
x Tevens heeǾt AJJC een
subsidie van naf.
1.140,000 ontvangen.

x 16 De werkelijke
x
bezetting per 31
december 2017
23 (bezetting conform
wenselijkheidbegroting) x
x

16-23

x
x
x
x
x

Functie
Directeur
Coördinator Veiligheidshuis
Medewerker Veiligheidshuis
Veiligheidshuis Procesregisseurs
Management Ondersteuning
Administratieve kracht
Gedragsdeskundige
Coördinator TaakstraǴfen
Haltwerkers
Jeugdreclasseringwerkers
Bezetting per 31 december 2017
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Per 1 december 2017 kreeg
de administratieve kracht
van het Veiligheidshuis een
arbeidscontract van een jaar
aangeboden.
HALT LBham is nog steeds
in ontwikkeling.
Projectplan HALT is
ingediend.
Samenwerking met
Stichting HALT Nederland.
Privacy convenant in
ontwikkeling.
Verduurzaming AJJC binnen
de justitiële keten.
Veiligheidshuis breidt uit
met twee thema’s.

Totaal= 7onderbezet

Formatie
1
1
1
2
1
1
1
1
7
7

Feitelijk
1
1
1 (tijdelijke kracht)
0
1
1
1
½
4
5½

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 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.
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Aan het einde van het jaar 2017 was het personeel als volgt samengesteld:
Directeur/ Projectmanager
: M. Francisca MBA
Coördinator Veiligheidshuis
: V. Narcisio
Medewerker Veiligheidshuis
: A. Quandus
Gedragsdeskundige
: M. Eekhof
Jeugdwerker/Coördinator Taakstraffen : E. Hellemun
Jeugdwerkers
: D. de Palm-Clemencia
J. de Jonker
L. Croes
J. Martina-Augusta
T. Betorina
F. Hortencia-Perez Torres
A. Torres
V. Perez
M. Bregieta
M. Vrutaal
Management Ondersteuning
: R. Juliana
Administratie
: M. Arrindell

Nieuwkomers
Mevrouw M. Vrutaal is per 28 november 2017 als tijdelijke parttime kracht
in dienst genomen als vervanging van de vertrekkende jeugdwerker mevrouw D. de Palm-Clemencia. Mevrouw Vrutaal heeft gedurende 2016 met
positieve afloop stage gelopen bij de Stichting.
In juni 2017 is mr. J. Josefa als bestuurslid toegetreden bij de Stichting.

Vertrekkers
De jeugdwerker mevrouw D. de Palm- Clemencia heeft eind 2017 haar ontslag aangevraagd.
In mei 2017 is mr. Q. Girigorie officieel afgetreden als voorzitter van de Stichting i.v.m. zijn benoeming als Minister van Justitie. Eind 2017 heeft bestuurslid dhr. H. Balootje ook afscheid genomen van AJJC.

Het bestuur & klankbord
Door het aftreden van de voorzitter van de Stichting in mei 2017 heeft er een
bestuurswisseling plaatsgevonden. De heer A. Richardson is als secretaris afgetreden en benoemd tot voorzitter en mw. C. de Witt Hamer is vanuit de
klankbordgroepbenoemd tot secretaris.
Het bestuur vergadert maandelijks, samen met de klankbordgroep en de
directeur van AJJC.
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
l
A. Richardson
(voorzitter)
l
R. Hanson
(penningmeester)
l
C. de Witt Hamer
(secretaris)
l
N. Pieter
(tweede secretaris)
l
J. Josefa
(lid)
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Verduurzaming AJJC
Op 9 november 2016 is de RVM akkoord gegaan met structurele inbedding
van AJJC en een subsidie voor de jaren 2017/2018. AJJC is dankbaar voor dit
gebaar van erkenning en vertrouwen. In december 2013 werd de stichting
opgericht om een leemte te vullen die er op Curaçao was in de preventie en
bestrijding van jeugdcriminaliteit. De toenmalige Minister van Justitie, mr.
N. Navarro besloot de opzet van de organisatie projectmatig aan te pakken.
De raming die werd gemaakt van de kosten bleek al snel niet voldoende te
zijn, waardoor het bestuur van AJJC een aanvraag deed voor extra geld uit
het Criminaliteitsfonds. In het jaar 2016 ontving AJJC dan ook geld voor investeringen, die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de taken
van AJJC. Aangezien de kwartaalgelden voor de operationele kosten vaak onregelmatig werden uitgekeerd, kon AJJC slechts een deel van deze investeringen in het jaar 2016 realiseren. In het jaar 2017 heeft AJJC een aantal van
de investeringen kunnen uitvoeren. Aangezien niet alles uitvoerbaar was,
heeft AJJC toestemming gekregen van het Ministerie van Justitie om de rest
van de investeringen in 2018 te doen.

Raad voor de
Rechtshandhaving
In december 2016 heeft de Raad
voor de Rechtshandhaving een
rapport gepubliceerdonder de titel
“REVIEW ONDERZOEK JEUGDRECLASSERING”.In het jaarverslag
2016 heeft AJJC uitgebreid hierbij
stilgestaan. AJJC wil thans kort de
stand van zaken m.b.t. de aanbevelingen van de Raad weergeven.
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Overzicht aanbevelingen en stand van zaken
Aanbeveling

Stand van zaken

Formaliseer het concept Landsbesluit HALT.

AJJC heeft heel het jaar 2017 het proces
gevolgd van de Landsbesluit HALT. Van het
Ministerie van Justitie, naar het Raad van
Advies, daarna naar het Ministerie van
Financiën, en aan het eind van 2017 bleek dat
het Landsbesluit bij de Directie Wetgeving en
Juridische Zaken was ter beoordeling.

Draag zorg voor een gezamenlijke visie en
beleid betreffende de preventie van jeugdcriminaliteit.

Op 29 augustus 2017 heeft de Beleidsorganisatie van het Ministerie van Justitie na
input te hebben gekregen van alle organisaties
die onder het Ministerie van Justitie ressorteren en met jeugdigen werken, een beleidsplan gemaakt, waarin er aandacht wordt
besteed aan een gezamenlijke visie en beleid
betreffende de preventie van jeugdcriminaliteit.

Specificeer de taken en werkzaamheden betreffende de preventie van jeugdcrimi- van de
organisaties die vallen onder de Sector
Rechtshandhaving van het Ministerie van
Justitie en deel uitmaken van de strafrechtketen.

De taken en werkzaamheden betreffende de
pre-ventie van jeugdcriminaliteit van alle
organisaties die onder het Ministerie van
Justitie ressorteren, zijn in het beleidsplan
“Bestrijding en Preventie Jeugdcriminaliteit en
Jeugd bescherming 2017 2021” opgenomen.

Overweeg de mogelijkheid voor een meerjarige c.q. structurele financiering van
projecten en organisaties die buiten de
strafrechtketen een bijdrage leveren aan de
preventie van jeugdcriminaliteit.

Resultaat hiervan niet bekend bij AJJC.

Draag zorg dat er onderlinge afspraken
worden gemaakt tussen ketenpartners omtrent de overdracht van gegevens in het kader
van de preventie van jeugdcriminaliteit. Uitgangspunt daarbij is de volledigheid, betrouwbaarheid en uniformiteit van de informatie.

In het jaar 2017 heeft AJJC gewerkt aan de totstandkoming van een privacy convenant. In
het jaar 2018 zal deze worden geïntroduceerd.

AJJC moet zorg dragen voor de nodige
middelen en mankracht voor het uitvoeren
van de werkzaamheden van het Veiligheidshuis.

Vanwege de financiële tekorten c.q. bezuiniging van Naf. 400.000 kon AJJC in het jaar
2017 niet voldoen aan deze aanbeveling. Wel
heeft AJJC dankzij financiering van derden
tijdelijk een arbeidscontractant kunnen inhuren voor bemanning van de administratie
van het Veiligheidshuis. Dit is echter niet
voldoende om het Veiligheidshuis optimaal te
laten werken.
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De kerntaken

Jeugdreclassering
De afdeling Jeugdreclassering van AJJC werkt met jongeren van 12 tot 18 jaar
oud in een gedwongen context. De Jeugdreclassering komt reeds vanaf de
aanvang van het justitiële contact van de jongere met deze in contact.

Kwantitatieve gegevens
AJJC is verantwoordelijk voor 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 bestaande uit leer- en
werkstraffen;
- alsmede het onderhouden van casusbesprekingen met samenwerkende
partners t.b.v. een integrale aanpak op het gebied van veiligheid.
De volgende tabel biedt een overzicht van de hoofdproducten/diensten en
interventies die in de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 zijn uitgevoerd door AJJC.
Duidelijk waarneembaar sedert 2014 blijft de toename aan diagnose- en
advieszaken. Tevens is te zien dat de risicojongeren die door AJJC begeleid
worden, ook in 2017 enorm zijn toegenomen. AJJC merkte wel dat de
instroom van de zaken in vergelijking met het voorgaande jaar stabiel is
gebleven. Vanaf het jaar 2016 heeft AJJC een wachtlijst, deze bestaat vooralsnog uit zowel zaken die door de samenwerkende instanties als Justitie zijn
aangemeld. De prestaties van AJJC in vergelijking met het jaar 2014 laten
ieder jaar een stabiele stijging zien (meer dan het dubbele in vergelijking
met 2014).
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Productie 1 februari 2014 tot 31 december 2017
Productie
2014 2015 2016 2017
Producten/diensten/interventies
PVA (norm 24 uur per zaak)
21
41
68
82
VPA (norm 6 uur per zaak)
17
53
69
74
Briefrapport (norm 4 uur per zaak)
6
14
28
17
Gratierapport (norm 4 uur per zaak)
1
0
Toezicht en Begeleiding (norm 73 uur per zaak)
41
50
33
33
Hulp en Steun (norm 73 uur per zaak)
43
85
77
81
Taakstraffen (coördinatie ½ fte.)
32
36
43
63
ET (norm 43 uur per zaak)
2
9
10
14
Afloopbericht en preselectie ET rapporten (norm 9 uur per zaak)
31
Groepstrainingen t.b.v. cliënten (60 uur per training x 2 werkers )
1
3
3
4
Groepstrainingen t.b.v. ouders/verzorgers (94 uur per training)
0
3
3
0
Voorwaardelijke Invrijheidstelling (norm 41 uur per zaak)
1
1
2
2
Preventievoorlichtingen (norm 11 uur per voorlichting)
18
34
17
17
Risicojongere PVA (norm 20 uur per zaak)
Risicojongere begeleiding (norm 37 uur per zaak)
Bemiddeling (norm 15 uur per zaak)
Totaal aantal prestaties

16
14
0
212

17
16
13
375

14
38
5
411

4
57
0
479

Trends
In het jaar 2017 heeft AJJC 208 nieuwe cliënten in behandeling genomen. Dit
is nagenoeg hetzelfde gebleven als vorig jaar. Ook de verdeling man – vrouw
is in het jaar 2017 procentueel nagenoeg gelijk gebleven als vorig jaar.
Aantal binnengekomen nieuwe cliënten
250
2014

200

2015

150

2016

100

2017

50
0
1

De cliënten van AJJC komen uit alle districten van Curaçao. Desalniettemin
kan men een trend zien als men de cijfers van het jaar 2015, 2016 en 2017 met
elkaar vergelijkt. In het jaar 2017 is procentueel gezien het aantal cliënten
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vanuit Banda Ariba ongewijzigd geD
bleven vergeleken met
het voorgaande jaar. Daarentegen neemt
het aantal cliënten afkomstig uit
Banda Abou, ieder jaar af. Diepgaander onderzoek zal moeten worden gedaan om te achterhalen
waaraan dit ligt.

Gebied van aǶkomst cliënten 2015

Sexe nieuwe cliënten
nten 2017

vrouw
15%

man
885%

Gebied van aǶkomst cliënten 2016

11%

20%2
17%

72%

65%

15%

Banda Abou

Banda Ariba
Banda Abou

Voor wat betreft de soort delicten
waarvoor de nieuwe cliënten in 2017
met AJJC in aanraking kwamen, ziet
men een lichte dalende trend in
de vermogensdelicten en geweldsdelicten.

Banda Ariba
De rest

Gebied van aǶkomst cliënten 2017

20%
10%
70%

Banda Ariba
Banda Abou
De rest

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, het ontbreken van sociale vaardigheden in combinatie met gedragsproblemen, alsook
het ontbreken van gezag of hadden problemen op het gebied van gezagsverhoudingen binnen hun systeem.
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De aanpak van AJJC kenmerkt zich door samen met de cliënten, hun
ouders/verzorgers en samenwerkende partners te zoeken naar mogelijk-

heden voor positieve veranderingen in het leven van de jongere. De jongere
wordt gestimuleerd om pro sociaal gedrag te vertonen, door middel van begeleidingsgesprekken, sociale vaardigheidstrainingen en zoeken naar een nuttige
dagbesteding voor de jongere.
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 die de Stichting heeft verricht.
Delicten 2015
1%

5%
0%

44%

35%
0%
10%

0%

5%

Geweld

Opium

Vuurwapen

Diefstal

Zeden

Rest

0%

Delicten 2016
5%

5%
Geweld
Opium
Vuurwapen
Diefstal

0%
40%
30%
0%
0%
10%

0%

10%

Delicten 2017

Zeden
5%
0%

0%

Rest
21%

Geweld
G36%
Opium
Vuurwapen

Diefstal
26%

0%
0%

4%

8%
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Elektronisch toezicht
Elektronisch Toezicht voor minderjarige verdachten en daders is een onderdeel van de
Jeugdreclassering. De coördinator Elektronisch Toezicht voor de minderjarigen van
AJJC, de heer Jan de Jonker geeft een nadere
toelichting:

De effectiviteit en efficiëntie van Elektronisch Toezicht
Ligt de oplossing voor crimineel gedrag bij jongeren misschien bij een combinatie van
verschillende sancties in plaats van opsluiting? Elektronisch Toezicht is een dergelijke sanctie, welke een actuele afhandelingsmodaliteit is, die een forse
uitbreiding kent binnen het Jeugdstrafrecht op Curaçao. Is iedereen hier tevreden mee? Werkt het weleffectief en efficiënt? Wat is het kostenverschil in vergelijking
met opsluiting? Wordt het strafaspect, wat de publieke opinie dikwijls bezighoudt,
daarnaast wel voldoende ingezet door de rechterlijke macht en wordt dit wel naar
behoren gevoeld door de delict plegers? Het strafaspect moet aanwezig zijn, maar
tegelijkertijd moet er ook worden gewerkt aan de rehabilitatie en aan de integratie in de maatschappij.
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De samenleving in zijn geheel is niet tevreden met de tendens van de laatste
jaren, er is namelijk sprake van een stijging van het aantal gepleegde High
Impact Crimes (overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldplegingen) in combinatie met een daling van de leeftijd waarop deze strafbare feiten gepleegd worden. Er moet zwaarder gestraft worden luidt het vaak in de
publieke opinie. De criminele omgeving, waarin jongeren leven gedurende
de opsluiting en de contacten met ervaren criminelen zorgen voor een bepaalde socialisatie binnen de gevangenis. Daarnaast is vervreemding van de
buitenwereld ook één van de gevolgen van opsluiting. Door deze vervreemding verliest een jongere de belangrijke sociale banden met de sociale wereld, familie en school, terwijl deze banden belangrijk zijn om criminele

activiteiten tegen te gaan. Toch heeft elke toepassing van het Elektronisch
Toezicht één belangrijke aspect in gemeen: het crimineel gedrag moet
tegengegaan worden en de recidivegraad moet dalen. Recidive, namelijk het
terugvallen in oude gewoonten door strafrechtelijke feiten te plegen, kan in
deze als maatstaf gebruikt worden voor het bepalen van de effectiviteit van
de toepassing van het Elektronisch Toezicht. Daarnaast kunnen de kosten in
deze de efficiëntie aantonen in vergelijking met opsluiting.
Stichting AJJC is in het jaar 2014 gestart met het Elektronisch Toezicht. Met
het “What Works paradigma”1 in het achterhoofd heeft AJJC sinds de start in
2014 tot heden de effectiviteit en efficiëntie van het Elektronisch Toezicht door
middel van recidive kunnen toetsen. Het behoeftebeginsel stond daarbij centraal, waarbij via interventies ingewerkt kon worden op de dynamische
risicofactoren zoals criminele gedragingen, alcohol- en drugsmisbruik,
familie relaties, school, werk en sociale relaties. Daarnaast was het risicobeginsel essentieel voor de duur van de behandeling gedurende maximaal
zes maanden aan het Elektronisch Toezicht welke afgestemd werd op de kans
op recidive en de intensiteit van de behandeling die per deelnemer bepaald
wordt. Tot slot werd bij het responsiviteitsbeginsel de interventie zo goed
mogelijk afgestemd op de deelnemer zelf, waarbij rekening gehouden werd
met de intelligentie van de deelnemer.
De toepassing van het Elektronisch Toezicht is sinds het jaar 2014 bij de Stichting
AJJC drastisch toegenomen. Het aantal deelnemers in het jaar 2014 in vergelijking met het jaar 2017 steeg van twee naar veertien deelnemers. De reden hiervoor is dat de enkelband niet alleen na het uitzitten van een gevangenisstraf –
het achterdeurmodel- ingezet wordt, maar ook bij het voordeurmodel, zoals de bijzondere voorwaarde bij een schorsing voorlopige hechtenis (figuur 7, zie pagina
18). Het gaat dan om plegers van verschillende delicten van het mannelijke en
vrouwelijk geslacht die variëren van diefstal met geweld met gebruikmaking
van een wapen tot aan mishandeling (figuur 8 zie pagina 18).
1

)Adviesbureau Van Montfoort. (december 2005).
De jongere aanspreken, handboek methode jeugdreclassering.
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Aa-ntal ET deelnemers

Noemenswaardig is dat Stichting AJJC een groter percentage kent aan mannelijke delict plegers in vergelijking met vrouwelijke delict plegers. Dit is tevens terug te zien bij de toepassing van het Elektronisch Toezicht (figuur 9).
Figuur 7
Achterdeur vs. voordeur

ET-deelnemers 2014 t/m 2017
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Figuur 8
Gepleegde delicten

Delicten ET-deelnemers in 2014 t/m 2017
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In figuur 8 is duidelijk af te lezen dat er sinds het jaar 2014 tot en met het jaar
2017 van de 32 jeugdigen, die aan het Elektronisch Toezicht programma
gekoppeld zijn, een groter aantal High Impact Crimes hebben gepleegd.
High Impact Crimes zijn overvallen, straatroven, woninginbraken en
geweldsdelicten. De leeftijden in deze varieerden tussen 15 jaar en 17 jaar.
Figuur 9
Jongens vs. meisjes
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Er zijn verschillende redenen waarom Elektronisch Toezicht gebruikt wordt
als alternatieve sanctie. Zowel de overbevolking van het gevangeniswezen
als het drukken van de kosten ervan zijn, naast het bovenstaande, enkele
redenen voor de opkomst van deze alternatieve maatregel. Zo zou de toepassing van het Elektronisch Toezicht uitgaande van het jaar 2017 goedkoper
uitkomen (om en nabij ANG 43 per dag), dan het opsluiten van hetzelfde aantal verdachten/veroordeelden in de gevangenis (om en nabij ANG 300 per
dag). Dit, omdat de veroordeelde de straf thuis uitzit, er minder cellen nodig
zijn en ook minder gevangenispersoneel nodig is. Zie de volgende berekening.
Kosten Gevangenis
Dagelijkse totale kosten gevangenis voor 1 gevangene = om en nabij
ANG 300 p/dag exclusief personeelskosten, onderhoud e.d.
Maandelijkse totale kosten gevangenis voor 1 gevangene = 300 ANG
x 7 x 13/3 = om en nabij ANG 9.100 p/maand.

Kosten Elektronisch Toezicht Aandachtspunt:
Het Ministerie van Justitie betaalde in het jaar 2017 om en nabij 18565
ANG per maand voor de diensten van het Elektronisch Toezicht programma ongeacht het aantal aangesloten deelnemers Elektronisch
Toezicht op Curaçao. De maximale capaciteit in deze betreft 50 aansluitingen voor zowel de Jeugd als de Volwassenen. Rekening houdende met mogelijke reparaties van de apparatuur gaan we uit van
een strategische maximale capaciteit van 35 aansluitingen (15 als
reserve) bij de berekening van de kosten in onderstaande berekening.
Maandelijkse totale kosten ET per deelnemer Jeugd/Volwassene
= ANG 18.565 per maand exclusief apparatuur en overige kosten.
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Opmerking: Dit geldbedrag geldt zowel voor een ET-deelnemer als
voor 14 ET-deelnemers, 35 ET-deelnemers als voor 50 ET-deelnemers.
Het geldbedrag betreft de gezamenlijke kosten voor zowel de Jeugd
als de Volwassenen ET-deelnemers.
Totale kosten ET 2017 per 14 deelnemers Jeugd = 18.565 ANG / 14 = om
en nabij 1326/31= ANG 43 per dag.
Maximale capaciteit: Totale kosten ET per 35 deelnemers ET = 18.565
ANG / 35 = om en nabij 531/31= ANG 17 per dag.
Tabel 1:
Dagelijkse/maandelijkse kosten opsluiting in gevangenis versus deelname
Elektronisch Toezicht
2017

Kosten per dag
gevangenis

1 persoon

ANG

300

Kosten per dag
Elektronisch
Toezicht599
ANG

2 personen

ANG

600

ANG

299

3 personen

ANG

900

ANG

200

14 personen

ANG

4.200

ANG

43

35 personen

ANG

10.500

ANG

17

2017

Kosten per dag
gevangenis

1 persoon

ANG

9.100

Kosten per dag
Elektronisch
Toezicht18.565
ANG

2 personen

ANG

18.200

ANG

18.565

3 personen

ANG

27.300

ANG

18.565

14 personen

ANG

12.7400

ANG

18.565

35 personen

ANG

31.8500

ANG

18.565

Tabel 1
Kosten vergelijking per dag

Tabel 2
Kosten vergelijking per maand

Conclusie: In de tabel 1 is het volgende duidelijk af te lezen:
Hoe meer deelnemers Elektronisch Toezicht gekoppeld zijn, des te meer de
kosten per dag per ET deelnemers dalen. Als uitgegaan wordt van de
maximale capaciteit van 35 aansluitingen zouden de kosten voor Elektronisch
Toezicht uitkomen op:
Dag kosten: 18565: 35: 31 = 17 ANG per deelnemer per dag.
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In vergelijking met opsluiting van 35 delict plegers in de gevangenis, is het
Elektronisch Toezicht dan: ANG 10.500 – ANG 17 =
ANG 10.483 per dag goedkoper
Binnen het Jeugdstrafrecht streven we pedagogische doelen na bij de inzet
van het Elektronisch Toezicht. De Jeugdreclassering heeft hierin een pedagogische taak. Het gaat immers niet alleen om vergelding en afschrikking
als doel, maar ook om het weer op gang brengen van de participatie van jongeren in zoveel mogelijk contexten waaronder: gezin, school en werk. Door
het GPS monitoringsysteem kan Stichting AJJC zelf monitoren of de jeugdige
onder Elektronisch Toezicht naar school is gegaan, naar werk, sport of andere
afspraken. De verdere begeleiding van Stichting AJJC staat in deze echter
voorop.
Vanaf het jaar 2014 tot en met 2017 zijn er in totaal 32 jeugdigen aan het Elektronisch Toezicht gekoppeld, waarvan er vier gerecidiveerd hebben. Het betreft één recidivist in het jaar 2014, twee in het jaar 2015, één in het jaar 2016
en nul in het jaar 2017 (figuur 4, 5, 6 en 7). Van de vier recidivisten ontvingen
twee al tijdens de participatie aan het Elektronisch Toezicht programma een
negatief afloopbericht door schending van de voorwaarden, waarvan één in
het jaar 2015 en één in het jaar 2016.
Dit betekent dat 28 deelnemers van het Elektronisch Toezicht programma
vanaf het jaar 2014 tot en met het jaar 2017 niet gerecidiveerd hebben.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het Elektronisch Toezicht effectief is
en zijn vruchten heeft afgeworpen binnen het Jeugdstrafrecht op Curaçao.
Aantal niet-recidivisten in 20
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Figuur 10 Aantal niet-recidivisten in 2014
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Figuur 11 Aantal niet-recidivisten in 2015

Aantal niet-recidivisten in 2016
016

Aantall niet-recidivisten in 2017
017
14

1

7

Niet-recidivisteen
Recidivisten

Figuur 12 Aantal niet-recidivisten in 2016
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Figuur 13 Aantal niet-recidivisten in 2017

Toekomstvisie Elektronisch Toezicht Stichting AJJC
Binnen Stichting AJJC leeft de verwachting dat Elektronisch Toezicht in de
toekomst meer en meer gebruikt zal worden. Vanuit de Stichting AJJC wordt
er, aan de hand van onze expertise en goede bevindingen, gekozen om het
Elektronisch Toezicht verder in werking te zetten. Dit om de toepassing van
onder andere de voorlopige hechtenis te reduceren, zodat de participatie van
jongeren in zoveel mogelijk contexten (gezin, school en werk) voortgang kan
vinden.
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HALT / Guia, Prevenshon I
Supervishon
Larissa Croes,
trekker HALT Curaçao, kijkt terug op 2017:

HALT is vooral gericht op first offenders, op
jongeren die voor het eerst in aanraking zijn
gekomen met politie / justitie met het doel
om hen via een HALT-afdoening te behoeden
voor verder afglijden in de criminaliteit. De
delicten die in aanmerking komen voor een HALT-straf zijn eenvoudige delicten die niet maatschappij ontwrichtend zijn. Het gaat om delicten zoals
diefstal (zonder geweld), vernieling en ontduiking van de leerplicht e.d. Door
het accepteren van een HALT-straf ontwijkt de jongere een strafblad.
In het kader van het opzetten en uitvoeren van HALT op Curaçao, zoals opgenomen in artikel 23 en 24 van het Wetboek van Strafrecht van Curaçao, zijn
er verschillende verrichte activiteiten geweest in het afgelopen jaar.
In dit onderdeel zal kort beschreven worden wat allemaal gedaan is, wat de
huidige stand van zaken is en aan het eind zijn er enkele conclusies en
adviezen voor 2018.
Het Landsbesluit
Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen (ham), aangaande de
uitvoering van HALT op Curaçao is sinds 2016 in concept klaar en moest met
tussenkomst van de Minister van Justitie aan de Raad van Advies worden aangeboden. Dit LB ham werd in september 2017 naar de Raad van Advies gestuurd. Ondanks het veel aandringen voor een spoedbehandeling bij de Raad
van Advies, werd het verzoek tot spoedbehandeling door de Ministerraad
niet gehonoreerd. De Raad van Advies heeft naar later bleek, namelijk het
verzoek niet als spoeddocument ontvangen.
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Door contacten met de Raad van Advies is gebleken dat het document aangaande LB ham HALT reeds op de agenda staat ter behandeling door de
Raad, maar het zal vermoedelijk pas in februari 2018 worden afgerond.
Pas na de positieve afhandeling van het LB ham door de Raad, wordt dit
teruggestuurd naar de Ministerraad en zal het landsbesluit goedgekeurd
kunnen worden voor uitvoering.
HALT binnen Stichting AJJC
Het doel van HALT binnen AJJC is preventief te werk gaan door jongeren, die
een licht vergrijp hebben gepleegd, een afdoening te geven. Dit is in de vorm
van strafuren (maximaal 20 uren), wat inhoudt verplichte gespreksvoeringen, excuses aanbieden, leer- en werkopdrachten. Het opleggen, uitvoeren,
begeleiden en monitoren van de afdoening wordt door de jeugdwerkers
gedaan. De afdoening dient op maat en adequaat voor de jongere te zijn,
alsook ‘evidencebased’, ter voorkoming van recidive.
Wil Stichting AJJC dat HALT effectief uitgevoerd wordt, dan dient zij de
nodige tools in huis hebben en/of haar werknemers te kunnen aanreiken.
Het betreft hier het kunnen geven van trainingen aan de medewerkers van
Stichting AJJC die HALT gaan uitvoeren.
De trainingen dienen als inhoud te hebben:
l
Het methodisch handelen door werknemers van Stichting AJJC bij het
opleggen en het uitvoeren van een HALT-afdoening,
l
De nodige competenties die zij dienen te hebben,
l
Kennis van het opleggen van de afdoening en de monitoring hiervan
l
Tot slot kennis van soorten afdoeningen en het doel en inhoud daarvan.
De medewerkers dienen de adequate leeropdrachten te hebben voor het
aanbieden aan jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan een Haltwaardig delict, waarvoor zij een HALT-afdoening opgelegd hebben gekregen.
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HALT in Nederland heeft namelijk voor elk delict (of combinatie daarvan)
een leeropdracht ontwikkeld die gericht is op het cognitief niveau van de

jongere. Het is belangrijk dat de leeropdracht standaard en effectief is. Stichting AJJC dient daarom ook dergelijke leeropdrachten voor de jongeren van
HALT op Curaçao te ontwikkelen.
Deze zal gepaard gaan met de andere opdrachten die (verplicht) in het Haltafdoeningsproces voorkomen. De andere opdrachten houden o.a. in een
intakegesprek, evaluatiegesprekken en excuses aanbieden.
Voor het kristalliseren van het project HALT, heeft AJJC vurig gewerkt aan het
monitoren van het proces voor het afronden van het Landsbesluit en het
monitoren van het proces voor het goedkeuren van het projectplan. Daarnaast heeft AJJC structureel met de kerncommissie van de Ministerie van
Onderwijs gezeten, samen met de Jeugdofficier, voor het werken aan registratie, aanmelden, onderzoeken en doorverwijzen van leerplichtzaken. Er
werden verschillende testcases aangenomen, om na te gaan hoe een leerplichtzaak in de praktijk het beste uitgevoerd kan worden.
Ook met KPC zijn er structurele bijeenkomsten gehouden, opdat AJJC kon
helpen bij het meedenken, sturen en uitwerken van de werkprocessen binnen KPC tot aan de overdracht. Ook in het geval van politiecontacten, is AJJC
met vrijwillige begeleiding aan jongeren die opgenomen zijn in de registratie
van KPC gestart. Dit wordt gedaan ter voorkoming van het vervallen van deze
jongeren in het criminele circuit. Echter is deze begeleiding, ondanks het
mogelijk gepleegde strafbare feit door de jongere, geheel vrijblijvend en kan
deze door de jongere of de ouders gestopt worden zonder enige consequenties.
Tot slot heeft AJJC samen met het Openbaar Ministerie gewerkt aan de
zogenaamde Strafmaat, die door de jeugdwerkers als leidraad gebruikt zal
moeten worden bij het opleggen van een HALT-afdoening. Tevens heeft
Stichting AJJC een jeugdwerker van AJJC aangewezen om het project te trekken. Ook kreeg AJJC hulp van twee stagiaires bij het opmaken, uitwerken en
verwerken van nodige documenten met betrekking tot de verschillende processen voor het uitvoeren van HALT.
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Samenwerkingsinstanties
Naast het feit dat Stichting AJJC de interne processen voor wat betreft HALT
moet uitwerken, dienen de samenwerkende instanties hun werkprocessen
ook ‘in place’ te hebben. Stichting AJJC kan immers HALT alleen uitvoeren,
indien instanties zoals de Leerplicht Unit (Ministerie van Onderwijs), het KPC
en het Openbaar Ministerie de nodige processen hebben uitgestippeld en
deze uitvoeren.
Sinds 2014 is AJJC bezig geweest met het samenwerken met de reeds
vermelde instanties voor het opzetten van HALT.
AJJC en de Leerplicht Unit en enkele kernleden vanuit de Ministerie van
Onderwijs samen met het Openbaar Ministerie, hebben in het afgelopen jaar
op een structurele wijze samen gezeten om te werken aan een nieuwe structuur betreffende het uitvoeren van de Leerplichtwet en het incorporeren van
doorverwijzingen naar HALT (AJJC).
Sinds de nieuwe minister van OWCS in juni 2017is aangetreden, is het Ministerie van Onderwijs bezig geweest met het reorganiseren van de Leerplicht
Unit. Sinds november 2017 gebruiken zij daarbij de verkregen ervaringen tijdens hun dienstreis naar o.a. Amsterdam. Hierbij is AJJC nog niet betrokken,
daar zij naar eigen zeggen in de beginfase voor wat betreft de interne aanpak
van leerplicht zijn. AJJC weet momenteel niet wat de stand van zaken is
betreffende deze ontwikkelingen.
In het begin van 2017 hebben de Ministeries van OWCS en Justitie aangegeven te zullen werken aan een samenwerkingsprotocol. Tot op het moment is
deze nog niet afgerond. Er is in het verleden, 21 mei 2014 een Protocol getekend tussen de toenmalige Minister van Justitie en de Minister van Onderwijs, waarin men overeenkwam dat de twee ministeries zullen samenwerken
op beleidsmatig, kennisinhoudelijk en uitvoerend gebied aangaande uitvoering van de leerplichtwet. Dit Protocol is eind 2016 verlopen.
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Het Korps Politie Curaçao heeft een mogelijk werkproces aangereikt, maar
deze werd door het Openbaar Ministerie afgekeurd. KPC wil namelijk dat elk
jongere die verdachte is van het plegen van een Halt-waardig delict naar het
recherchekantoor gebracht moet worden. Reden van het brengen naar het
recherchekantoor is, dat daar de “cockpit” gevestigd is en daar in het bestand
gekeken kan worden of de minderjarige eerder in aanraking is geweest met
politie en/of justitie. Het wegbrengen van de minderjarige naar het recherchekantoor kan echter resulteren in een mogelijke aanhouding van de jongere, mocht hij niet meewerken om vrijwillig met de politieagenten naar
kantoor te gaan. Het Openbaar Ministerie vindt dat een aanhouding in geval
van een Halt-waardig delict dan te ver gaat en procedureel gezien, zal er te
veel tijd en geld gaan in het aanhouden en transporteren van de jongere naar
het recherchekantoor. Het Openbaar Ministerie is van mening dat de dienstdoende politieagent zelf het verhoor, opmaak van het proces-verbaal en
doorverwijzing naar AJJC kan doen. De criteria nagaan of de jongere bij AJJC
aangemeld dient te worden of bij het OM, kan volgens het OM bij AJJC gedaan worden. Het checken of de jongere al eerder in aanraking is gekomen
met de politie of justitie kan via een belletje aan de ‘cockpit’ achterhaald worden, welke door AJJC volgens het OM gedaan kan worden. Indien de jongere
geen first-offender is of hij (en zijn ouders) niet mee willen werken aan een
afdoening door AJJC, dient de jongere teruggemeld te worden bij KPC met
een afloopbericht. Het afloopbericht zal dan resulteren in een proces-verbaal, dat verstuurd wordt naar het Openbaar Ministerie voor verdere strafbehandeling. AJJC is echter van mening dat het nagaan van de criteria bij KPC
plaats dient te vinden, daar KPC over de informatie beschikt (betreffende
eerdere politiecontacten). Dit maakt dat tussen de drie instanties er nog geen
concrete afspraak is betreffende de processen bij aanpak en aanmelding/overdracht.
Voor het Openbaar Ministerie dient ook zelf enige beslissingen genomen te
worden voor het uitvoeren van de Halt-processen. Het gaat hier met name
om de aanpak van verkeersovertredingen waar minderjarigen zich schuldig
aan maken, en de verdere afhandeling van verbalen, waarvan Stichting AJJC
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een negatief afloopbericht heeft gestuurd bij het niet mee willen werken
met de HALT-afdoening. Momenteel wordt bij verkeersovertredingen waar
de minderjarige schuldig is een boete opgelegd, die meestal door de ouder
afbetaald wordt. De jongere (dader) aanvaardt de consequenties niet en recidiveert (volgens de cijfers van het OM) vaak. De jongere dient hierdoor verplicht aangepakt te worden. In gevallen van een negatief afloopbericht,
denkt het Openbaar Ministerie de jongere te straffen middels een HURA-zitting. De jongere krijgt een voorwaardelijk sepot, valt onder de Jeugdreclassering, is verplicht aan begeleiding van twee jaar en heeft daarnaast een
aantal passende aanwijzingen. Mocht de jongere dan nog niet meewerken
aan de aanwijzingen, dan dient het Openbaar Ministerie na te gaan in hoeverre de jongere voor het gepleegde delict voor de rechtbank moet komen.
Naast de interne processen voor wat betreft aanpak van jongeren binnen het
HALT-project, dient de Strafmaat door de Procureur Generaal geaccordeerd
te worden, opdat deze als leidraad voor de jeugdwerker binnen HALT gebruikt wordt bij het opleggen van een afdoening.
Belangrijk is dat elke instantie de noodzaak inziet van de HALT-aanpak. De
Leerplicht Unit heeft aangegeven, na de publicatie van het rapport “Leerplicht Deel 2” d.d. 11 augustus 2017 door de Algemene Rekenkamer Curaçao,
met spoed te werken aan de reorganisatie en implementatie daarvan.
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Het KPC staat ook open om samen te werken met AJJC voor wat betreft een
aanpak van HALT waardige delicten. Zij willen graag meedoen aan trainingen
van HALT en zijn bereid collega’s uit Caribische Nederland te benaderen voor
trainingen en samenwerking. Bij KPC wordt echter meer gefocust op agenten
met taakaccent jeugd om HALT-jongeren aan te pakken.
Reeds werd een andere Officier van Justitie aangewezen als Jeugdofficier. De
vorige Jeugdofficier was zeer betrokken en had enige visie voor en kennis over
HALT en haar processen. De nieuwe jeugdofficier is inmiddels ingelicht over het
project HALT, de processen en de stand van zaken. Begin 2018 zal zij vanuit
het OM verder gaan met de samenwerking betreffende de opzet van HALT.

Financiën
In december 2016 heeft Stichting AJJC een projectplan bij de Ministerie van Justitie
ingediend voor het opzetten en implementeren van HALT op Curaçao. Hiermee
werd een kostenplaatje verstuurd, welke aangeeft wat het allemaal zal moeten
kosten voor het opzetten en behouden van dit project. Hierin werden o.a. de nodige trainingsmaterialen en trainingen, aanschaf van materialen voor het opleggen van leeropdrachten, en het werven van extra werknemers voor de uitvoering
van HALT verwerkt. Echter werd deze op 12 december 2017 afgewezen, daar inmiddels al een jaar is verstreken van het gepland project. In december 2017 werd
er tegen deze beslissing een bezwaarschrift ingediend, en tevens een nieuw aangepast verzoek voor het projectplan HALT.

Conclusie
Gezien HALT nieuw voor Curaçao is, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de procedures van elke voornoemde instantie in Nederland met betrekking tot het werk uitvoeren en overdrachten doen. Dit kan Curaçao veel tijd en geld besparen en wordt
het wiel niet nogmaals uitgevonden. Tevens heeft AJJC baat bij goede samenwerkingscontacten en materialen die ‘evidencebased’ zijn. Hiervoor is geld noodzakelijk.
Daarnaast is een goede samenwerking tussen de lokale instanties die aan het HALTproject moeten werken van zeer belang, wil Curaçao aan preventie jeugdcriminaliteit
werken en de wetgeving naarbehoren uitvoeren. Zonder financiën en optimale samenwerking wordt het HALT-project, ondanks de noodzaak voor haar bestaan, bemoeilijkt.

Voortgang en planning 2018
Om het HALT-project tot een werkelijkheid te maken, zal in 2018 aan de volgende
punten gewerkt moeten worden:
l
Samenwerkingsprotocol tussen desbetreffende ministeries;
l
Financiering van het projectplan HALT door de Minister van Justitie;
l
Inwerkingtreding van het Landsbesluit;
l
Samenwerkingsovereenkomst sluiten tussen de samenwerkende instanties
binnen de Ministerie van Justitie met betrekking tot HALT.
l
Samenwerkingsovereenkomst afronden Stichting HALT NL en AJJC
l
Het verzorgen van deskundigheidsbevordering HALT aan AJJC en de betrokken partners.
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Veiligheidshuis
Het Veiligheidshuis is de verbindende afdeling tussen de afdelingen van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao. ViandrelicaNarcisio is de
Proces-/ketenmanager van het Veiligheidshuis
Curaçao. Mevrouw Narcisio vertelt over de ontwikkelingen van het jaar 2017:

1. De stappen naar transformatie
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Het jaar 2017 was voor het Veiligheidshuis Curaçao (VH Curaçao) een jaar van doorvaren op de
eerder ingezette koers met als belangrijke opdracht om de brug tussen straf en zorg te verstevigen. Het jaarverslag is een moment om terug
te kijken naar de ketenpartners, gestelde doelen,
interventies en resultaten die bij hebben gedragen aan de versteviging van de brug.
De stappen die in 2017 van invloed zijn geweest
voor het ondersteunen van de transformatie, worden eerst beschreven. Deze stappen zijn op uitvoeringsniveau versterkt en hierin werd de vraag naar integrale
samenwerken steeds groter.
Het gaat om de volgende stappen:
De sociale wijkteams integraal op te pakken
Investeren in samenwerking
Privacy
Verkenning buurtregisseurs en adoptieagenten
Werken vanuit actualiteit
Verdieping van de werkwijze kerntaak
Systeemgericht werken in het Veiligheidshuis

Het tweede deel van dit verslag staat in het kader van resultaten, thema’s en
aanpak. De belangrijkste resultaten van de jaren 2015, 2016 en 2017 worden
gepresenteerd van ‘de risicojeugd en justitiële jongeren”. Aansluitend worden
de problematiek en achtergrond die van invloed zijn op de doelgroepen, het
systeem en de samenleving benoemd.
De volgende punten worden onder de loep genomen:
Geslacht
Leeftijdscategorie
Aanmelders van de risicojeugdige
Gepleegde delicten
Reikwijdte van de problemen bij risicojeugdige
De meest voorkomende problemen bij risicojeugdige
Het derde deel bestaat uit de producten/interventies en tot slot een afscheidsbericht.
De sociale wijkteams integraal op te pakken
In 2017
De verbinding tussen wijk, zorg, straf en Veiligheidshuis
Curaçao werd lang niet altijd als vanzelfsprekend gelegd door partners en
Ministeries. Ook het werken volgens het gedachtegoed één plan, was in 2017
in de meeste wijken in mindere mate geborgd. Vanuit het Veiligheidshuis
Curaçao zijn wij begonnen als trekker om in twee wijken te beginnen met
sociale wijkteams o.a. in Montaña en Otrobanda. Wij hebben ervoor gekozen
om specifiek te investeren op het integraal coördineren van de meer complexe casuïstiek binnen deze wijken. De pilot werd deels gedraaid op het politiebureau en deels binnen het Veiligheidshuis zelf. De partners die actief
hebben deelgenomen waren SOAW c.q. Ban Bario Bèk, buurtregisseurs, AJJC
en buurtcentra.
Investeren in samenwerking
In 2017
Op verschillende gebieden is geïnvesteerd in de samenwerking met andere partners. Zo heeft het Veiligheidshuis voorlichtingen en
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informatie gegeven aan de hand van bijeenkomsten die georganiseerd werden voor organisaties die het belang van samenwerken inzien. Er zijn afspraken
gemaakt met organisaties over het samenwerken en intentieverklaringen ondertekend. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verbinding met het Veiligheidshuis
kon worden versterkt en uitgebreid met instanties zoals; Begeleiding op maat,
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), Dienst Openbare
Scholen (DOS), Bos di Hubentut en Stichting Slachtofferhulp. Vervolgens hebben de sleutelpartners zich ingezet om voorlichtingen te geven aan andere
partners ter bevordering van de samenwerking. Vanuit het Openbare Ministerie werd informatie gegeven omtrent het proces en de inhoud van Hustisia
Rapido (HURA) voor jeugdzaken binnen het Veiligheidshuis. Daarnaast heeft
de Voogdijraad en de Stichting Kinderbescherming ook een voorlichting gegeven. Verder heeft er veel kennisoverdracht plaatsgevonden gedurende justitieel casusoverleg (JCO) waarbij uiteenlopende partners betrokken zijn o.a.
JJIC, Openbare Ministerie, Jeugdreclassering etc. De samenwerkende partners hebben het proces van Vervroegde Invrijheidstelling (VI)met elektronisch toezicht voor minderjarigen gezamenlijk doorlopen. Dit gebeurde in
een aparte werksessie, waarbij het Veiligheidshuis ook aanwezig was samen
met werknemers van SDKK, Centrale College voor de Reclassering, JJIC en de
Jeugdreclassering om werkafspraken vast te leggen. Gezien de ervaringen
met de meerderjarigen werden beide processen met elkaar vergeleken en
werd vanuit het Centrale College voor de Reclassering een korte toelichting
betreffende wetgeving hierover gegeven. In 2018 zal hier verder over moeten
worden overlegd.

In 2017
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Privacy

Het Veiligheidshuis Curaçao is op meerdere gebieden aan
de slag gegaan met het privacyvraagstuk. Het werken met ongeschreven
regels bij het uitwisselen van informatie is NOT DONE! Het privacy- vraagstuk
heeft veel beweging te weeg gebracht. Enerzijds bewustwording en kritisch
leren kijken naar de eigen omgang met informatie-uitwisseling. Anderzijds
kennis vergaren van de wettelijke toezichthouder van de privacy in het kader
van de Landsverordening bescherming persoonsgegevens hierop Curaçao

zelf (In Nederland zal men overstappen in 2018 naar een Europese Algemene verordening).
De brandende vraag luidt als volgt:
“In hoeverre werken de diverse sectoren op Curaçao met een privacyreglement of
gecertificeerd college die toezicht houdt?”.
Uit onderzoek is gebleken dat verschillende beroepsbeoefenaars niet voldoende op
de hoogte zijn van hun eigen richtlijnen omtrent privacy. Ondanks dat zij vaak te
maken hebben met gevoelige informatie van cliënten. Men heeft het in dit verband
over een geheimhoudingsplicht, beroepsgeheim en zwijgplicht die niet vastgelegd
is in een privacyreglement oftewel privacy protocol ten behoeve van de werknemers.
In samenwerking met een rechtenstudent van de University of the Dutch Caribbean is er een onderzoek verricht naar de waarborging van privacy bij de medische,
juridische, sociale en onderwijs sector. Er zijn diverse interviews met partners
afgelegd o.a. Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, Openbare Ministerie, Ministerie van Justitie, Korps Politie Curaçao, Yudaboyu, scholen en juristen om te komen
tot een gedeeld privacy convenant.
In het privacy convenant staan regels over het beleid, rechten van de persoon en
het opslaan en delen van informatie. Deze regels zullen volgend jaar verder worden geïmplementeerd. De doelstelling voor 2017, het organiseren van een workshop en presentatie over het delen en verwerken van persoonsgegevens in het
Veiligheidshuis, is slechts deels bereikt. Daarom zal volgend jaar vanuit het Veiligheidshuis Curaçao weer aandacht worden besteedt aan het privacy- vraagstuk.

Verkenning buurtregisseurs en adoptieagenten

In 2017

De opkomst van buurtregisseurs binnen het Korps Politie
Curaçao vormt een van de meest ingrijpende veranderingen in 2017. Om aansluiting te krijgen en te houden heeft het Veiligheidshuis Curaçao dit onderwerp in
2017 meermalen op de agenda gezet. Het Veiligheidshuis heeft twee miniworkshops/voorlichting georganiseerd met de wijkteamchef, alle buurtregisseurs en
de politieagenten met het taakaccent jeugd. Zo is er een presentatie gehouden
over de ontwikkeling van de sociale wijkteams, samenwerking met ketenpartners,
zijn bezoeken afgelegd bij de politiebureaus, is een verdeling van de “justitiële
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jongeren” per wijkgebied gemaakt en is gezorgd voor bekendmaking van de
lijsten aan de buurtregisseurs.
Verder is in 2017 het aantal risicojongeren sterk verhoogd, waardoor de aansluiting met de adoptieagent steeds zichtbaarder is geworden binnen het
Veiligheidshuis. De politieagent met het taakaccent jeugd wordt bij het
casusoverleg gekoppeld aan een risicojongere. De adoptieagent houdt de
jongere op de rechte pad, door wekelijks of tweewekelijks contact te onderhouden. Vaak is de adoptieagent goed geïnformeerd over de status, risicofactoren, kans op recidive, vriendengroep/gang en de hangplekken van de
minderjarigen.
Een voorbeeld vanuit de praktijk geschetst dooreen adoptieagent:
Als het ware “adopteert” de politiebrigadier een risicojongere en houdt hem
of haar in de gaten. “Ik peil hoe het gaat en of er geen terugval is”, zegt
mevrouw E. Pietersz, de politiebrigadier met taakaccent jeugd. “Dat leidde
in april 2017 tot de aanhouding van mijn eigen adoptiekind, wegens vernieling en bedreiging. In september 2017 volgde assistentie/melding van een
ander adoptiekind, wegens in bezit zijn van softdrugs op het schoolplein. Bij
het eerste geval was er een “Happy ending” doordat het adoptiekind haar opleiding wist af te ronden. In het laatste geval moest ik overgaan tot arrestatie,
vanwege een voorlopig ondertoezichtstelling (VOTS) beschikking met uithuisplaatsing (verslavingskliniek)”. Het overschakelen naar een “Bad Cop”
was zeer nodig, maar door het contact was ik voldoende op de hoogte van
haar reilen en zeilen”, aldus mevrouw E. Pietersz.
“Mevrouw E. Pietersz, de politiebrigadier met taakaccent jeugd heeft
ook andere jongeren als adoptiekind. We willen niet dat hun
carrière/schoolkansen verminderen door deze insteek, maar deze juist
vergroten”, aldus de procesmanager van het Veiligheidshuis.

In 2017
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Werken vanuit de actualiteit

De inzet van het Veiligheidshuis biedt een tijdelijke oplossing voor de actuele problemen die bij meerdere partners tegelijkertijd
spelen. De vraag is dan ook; “Hoe maken wij stappen naar een duurzame oplossing

van actuele problemen?”. Vaak genoeg komen partners met actuele problemen
naar het casusoverleg, zoekend naar ondersteuning en oplossing door de
krachten samen te bundelen. In 2017 heeft het Veiligheidshuis gehoor gegeven aan het aantal verzoeken om actuele problemen te adresseren en te
escaleren naar het Ministerie van Justitie. Partners zoals JJIC, KPC, Brasami,
Openbare Ministerie, Gezinsvoogdij Instelling en de Jeugdreclassering hielpen
bij het signaleren van de meest voorkomende actuele problemen onder de
risicojeugd die besproken werden. Het vluchtgedrag van de minderjarigen werd
als een actueel probleem meerdere keren aangekaart. Onder leiding van de procesmanager van het Veiligheidshuis werd een steekproef gedaan in samenwerking met de genoemde partners. Dit werd gedaan door gegevens te verzamelen,
uit te wisselen en te presenteren aan elkaar om te komen tot een breder draagvlak. Dit helpt om het actuele probleem in beeld te krijgen en er bewust op in
te kunnen spelen door alle betrokken.
Hieronder worden de resultaten kort weergegeven om een beeld te geven omtrent de meest actuele problemen onder de risicojeugd, die ervaren worden
door betrokken partijen van 2014 tot 2016. Het is de verwachting dat de
komende jaren het aantal zal blijven stijgen, waardoor de nood en ernst groter
zal worden. Uit onderstaande grafiek valt een stijging af te leiden van het aantal
jongens en meisjes dat vluchtgedrag vertoont in de jaren 2014 en 2016. Het
aantal jongens en meisjes dat in 2016 vluchtgedrag vertoont, is bijna verdubbeld ten opzichte van de jaren 2014 en 2015. De jongens vertonen in 2016
vaker vluchtgedrag dan de meisjes.

Aantal jongeren

Actualiteit thema: Vluchtgedrag bij risicojeugdige
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Actualiteit thema: Vluchtgedrag bij risicojeugdige binnen instituut
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Uit deze diagrammen valt het volgende af te leiden; meer dan de
helft van deze jongeren verblijven
1
gedurende de periode 2014 – 2016
in JJIC. In 2016 bevinden enkele van
deze jongeren zich in andere internaten. Een enkele jongere heeft in
2016 zowel in Brasami als in de JJIC verbleven.

In 2017

2014
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Verdieping van de werkwijze kerntaak

In 2017 is het Veiligheidshuis hard aan de slag gegaan met
het onderzoek naar effectiviteit van de triagetafel. De partners konden zich
een half jaar lang focussen op hun bijdrage en kerntaak m.b.t. de triagetafel.
Een keer per maand zijn de triagetafelbijeenkomsten gehouden waar voor
elke aanmelding van een risicojongere op basis van informatie vanuit zorg,
onderwijs en hulpverlening wordt bepaald wat de beste aanpak is. Na twee
jaren te hebben gedraaid is de triagetafel gegroeid naar achttien partners.
De brandende vraag is dan ook: “Hoe werkt dit in de praktijk?”. In 2017 zijn wij
begonnen met een kwantitatief onderzoek onder de partners. De aanleiding
vormde het traject “actieonderzoek”. Dit traject vormde de eerste opzet voor
aanpassing van de triagetafel, waarin de partners een bijdrage hebben
geleverd door informatie en/of taken uit te voeren, te registeren, te analyseren en te evalueren.
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De meeste belangrijke groeipunten die naar voren zijn gekomen uit het
onderzoek zijn:
1. Doelgericht werken door betrekken van juiste partners en tijdsbestek;
2. Motivatie van de partners;
3. Inspiratie, de rol en de samenstelling van de partners aan de triagetafel;
4. Doeltreffend werken door juiste informatie te verzamelen en terug te
koppelen.
Doelgericht door betrekken van juiste partners entijdsbestek
Op efficiëntievlak valt er een hoop te halen bij de voorbereiding voor de
triagetafel. Denk hierbij aan het tijdige ontvangen van stukken, zodat van te
voren de partners op de hoogte worden gebracht van de casussen die besproken worden. Sommige partners geven de voorkeur om hun casussen in eenspecifiek tijdbestek te bespreken of geven aan in hoeverre zij inbreng moeten
hebben bij een casus. Er zal door het Veiligheidshuis aandacht worden
besteed om verbetering aan te brengen.
Motivatie van de partners
Uit het onderzoek is gebleken dat alle partners gedreven zijn om deel te
nemen aan de triagetafel. Het is een positief gegeven dat de partners open
staan om samen te werken aan complexe casussen. Het zijn de partners die
voorop willen lopen met een nieuwe manier van samenwerken. Ondanks dat
de praktijk uitwijst dat de aanwezigheid van de partners sterk is gedaald en
langdurige afwezigheid de overhand nam. Uit de resultaten van het onderzoek
kunnen we concluderen dat de wil en motivatie om deel te mogen vormen niet
op microniveau gezocht kan worden. Ter voorkoming van misinterpretatie zal
de oorzaak van afwezigheid elders gezocht moeten worden bijvoorbeeld op
Marco niveau. Hierdoor zal een nader onderzoek plaatsvinden om op directieniveau dit gegeven te kunnen toetsen.
Inspiratie, de rol en samenstelling van partners
Wellicht kan men een verband leggen tussen inspiratie en de rol van de
partners. Uit het onderzoek bleek dat zij hoger scoren voor inspiratie. Al hoewel beide factoren elkaar triggeren en in stand houden op het uitvoerende
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niveau. Blijkbaar levert de samenwerking voldoende inspiratie op, waardoor
de behoefte naar deskundigheidsbevordering groter wordt. Denk hierbij aan
workshops bijwonen, trainingen, kennisoverdracht, juridische kennis, werkprocessen van instanties etc. Vervolgens geven zij aan specifieke organisaties
en personen aan tafel te missen. Hierin zal het VH Curaçao een bijdrage moeten leveren om diverse domeinen te kunnen ondersteunen op uitvoerend
niveau. Gezien de enorme frustraties die hoog oplopen in de praktijk, vanwege tekort aan mogelijkheden die aangereikt kunnen worden. Hierdoor is
het van essentieel belang om extra nadruk te leggen op de juiste samenstelling van partners die aan de triagetafel zitten. Dit werkt bevorderlijk ten aanzien van het grootste groeipunt dat ervaren wordt bij de partners.
Doeltreffend door juiste informatie te verzamelen en terug te koppelen.
Evenals bij overleg en terugkoppeling, concluderen wij dat de procedure en
uitvoering door zowel partners als medewerkers als belemmerend wordt
ervaren. Enerzijds is er onvoldoende overleg onderling tussen partners. Denk
hierbij aan de bereikbaarheid om sneller de casussen af te handelen. Anderzijds moet de aanmelder zelf achter het laatste update zien te komen, door
contact op te nemen met het VH Curaçao. De vertraging vanwege het ontbreken van een registratiesysteem maakt het verloop moeizaam. Door de
groeipunten nader te bespreken en actief te blijven met aandragen van
oplossingen, zullen de overleggen efficiënter en gerichter zijn. In 2018 wordt
hier verder mee aan de slag gegaan.

Systeemgericht werken in het Veiligheidshuis
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Vanaf 2016 onderkent het Veiligheidshuis de hardnekkigheid van complexe
problematiek binnen de gezinnen op Curaçao. Daarom is de toenadering en
link naar de wijken, buurtregisseurs en anderen voorzieningen in de wijk
belangrijk. Hierdoor is ingezet om gezinnen steeds meer te betrekken bij de
aanpak en hen als uitgangspunt te zien. In 2017 heeft het Veiligheidshuis een
mini-pilot gedraaid van rondetafels van gezinnen, waar veel partners
bemoeienis mee hebben, om deze intensief aan te pakken. Om brede ervaring
op te doen met intensieve systeemaanpak heeft het Veiligheidshuis in samen-

werking met partners zeven multi-probleemgezinnen laten aanschuiven aan
de rondetafel. In sommige gevallen werd de rondetafel (familieberaad) in de
omgeving van de gezinnen gehouden. De zeven Multiprobleemgezinnen werden gevolgd en besproken op een structurele basis. Hierbij moet gedacht worden aan uitvoerig uitleg geven aan moeder, groot-moeder, vader, broers/zussen
die betrokken zijn bij het systeem.

Deze pilot had de volgende doelstellingen:
1 De ontwikkeling van constructieve patronen in gezinnen en in de samenwerking.
2 De geïnvesteerde uren en belastbaarheid in kaart brengen die door iedere
partner worden gedaan.
3 De kansen en obstakels bij een intensieve systeemaanpak bespreekbaar
maken.
Het pilot is begonnen met zeven Multiprobleemgezinnen naar aanleiding
van de plannen van het Veiligheidshuis om een nieuw thema te ontwikkelen;
Multi probleemgezinnen. Gedurende de pilot is er een intensieve samenwerking tussen de ketenpartners ontstaan en dit heeft op zowel praktisch niveau
als op samenwerkingsniveau tot diverse successen en inzichten geleid. Aan
de hand van analyses is de informatie gebundeld en is afgesproken om op
regelmatige basis het centraal bespreken van gezinnen verder vorm te geven.

2. Resultaten en terugblik
De thema’s risicojeugd alsook justitieel casusoverleg vallen beiden onder het
Veiligheidshuis. Hierdoor worden deze thema’s apart geregistreerd en in dit
onderdeel naar voren gebracht. Een belangrijk onderscheid dat gemaakt
moet worden is dat de risicojongeren worden aangemeld door de ketenpartners vanuit verschillende domeinen. Bij de justitiële jeugdigen komen
de meldingen bij het Openbaar Ministerie binnen, zodra een delict is
gepleegd. Het justitiële casusoverleg is onder leiding van het Openbaar
Ministerie en zij zijn de regiehouder. Ondanks de verschillen tussen beide
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thema’s hebben de cijfers uitgewezen dat een risicojongere, zonder vroegtijdige interventie kan afglijden naar het criminele circuit. Van 2015 tot 2017
hebben 31 risicojongeren met harde feiten bewezen dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een potentiële “jeugddelinquent”. In onderstaande tabellen zien
we overzichten van 2017 en historiecijfers om de jaren te vergelijken met actuele meldingen die binnengekomen zijn bij het Veiligheidshuis.
Geslacht van de risicojeugdige
j
Geslacht

2015

2016

2017

Totaal

Aantal jongens

52

39

56

147

Aantal meisjes

11

9

21

41

Totaal

63

48

77

188

Highlights
In 2017 is het aantal meisjes dat behandeld is binnen het Veiligheidshuis bijna verdubbeld ten opzichte van 2015 en 2016.
Het aantal jongeren dat binnen het Veiligheidshuis is behandeld
is in vergelijking met de voorgaande jaren nooit zo hoog is geweest
als in 2017.
Geslacht van de
justitiële
justitiële
jongeren
Geslacht

2015

2016

2017

Totaal

Aantal jongens

52

39

56

147

Aantal meisjes

11

9

21

41

Totaal

63

48

77

188

Highlights
In 2017 is het aantal jongeren dat in aanraking is gekomen met
Justitie gestegen.
Het aantal meisjes in vergelijking met de risicojongere (meisjes)
is veel lager. Dit betekent dat de meisjes minder in contact komen
met Justitie, ondanks de hoge risico’s.
De instroom van justitiële jongeren is evenveel als die van risico
jongeren.
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Leeftijdscategorie van de risicojongere:
Leeftijd

2015

2016

2017

< 10 jaar

0

1

4

Totaal
5

11 jaar

2

0

1

3

12 jaar

1

1

6

8

13 jaar

4

4

7

15

14 jaar

4

10

15

29

15 jaar

11

10

9

30

16 jaar

12

11

13

36

17 jaar

24

7

15

46

18 jaar

2

3

3

8

19 jaar

3

1

1

5

Highlights
Het aantal jongeren in de leeftijdscategorie van 17 jaar is in de
periode 2015-2017 gedaald.
Het aantal jongeren inde leeftijd van 12, 13, 14 en 16 jaar is in de
periode 2015-2017 gestegen.
Jongeren beneden de 10 jaar worden steeds zichtbaarder binnen
het Veiligheidshuis.
Het aantal jongeren in de leeftijdscategorie van 12 jaar is verzesvoudigd.
De leeftijdscategorie van 14 jaar en van 17 jaar is in 2017 het meest
voorgekomen.
Leeftijdscategorie van de justitiële
Leeftijd

2015

2016

2017

Totaal

13 jaar

1

1

0

2

14 jaar

5

2

8

15

15 jaar

4

7

9

20

16 jaar

16

20

14

50

17 jaar

24

20

25

69

18 jaar

9

12

14

35

Highlights
Bij de risicojongeren ligt de leeftijdgrens veel lager i.v.m. de toepassing van het Jeugdstrafrecht vanaf 12 jaar.
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Het aantal jongeren inde leeftijdscategorie van 13 jaar is in 2017 is
gedaald. Bij risicojongeren is dit tegenovergesteld omdat steeds
meer jongeren dreigen af te glijden op jongere leeftijd.
Het aantal jongeren in de leeftijdscategorie van 14 jaar is verachtvoudigd. Dit gegeven bevestigt de groei van risicojongeren in de
leeftijd van 12 en 13 jaar oud. Er is een verlaging van de leeftijd,
waarop jongeren delicten plegen.
De leeftijdscategorie van 17 jaar is in 2017 het meest voorkomen.
Aanmelders van de risicojeugdige
Aanmelders* 2

2015

2016

2017

Totaal

Onderwijs en hulpverlening

28

23

26

77

Openbaar Ministerie

4

1

2

7

Korps Politie Curaçao

17

20

39

76

Familielid

0

1

4

5

Voogdijraad

0

1

0

1

Overige

4

1

6

11

Highlights
De partners uit verschillende domeinen melden de meeste risicojeugd aan in 2015 en 2016.
Het Korps Politie Curaçao heeft de meeste risicojeugd in 2016 en
2017 aangemeld.
Het Korps Politie Curaçao en de partners vanuit verschillende
domeinen o.a. onderwijs en hulpverleningsinstanties melden in
de periode 2015-2017 meerdere jongeren aan.

2
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) Partners vanuit verschillende domeinen die complexe casussen aanmelden.

Gepleegde delicten door risicojongeren
Delicten*

2015

2016

2017

Totaal

Bedreiging

4

8

13

25

Vernieling

7

3

1

11

Betasten/ Verkrachting

1

2

1

4

Drugsbezit

8

3

2

13

Wapenbezit

0

0

2

2

Woninginbraak

0

3

0

3

Mishandeling

6

6

8

20

Diefstal/ winkeldiefstal

11

7

18

36

Vechtpartij

4

0

6

10

Brandstichting

4

0

0

4

Geen

0

20

23

43

Tabel 3
Soort gepleegde delicten die niet zijn
vastgelegd oftewel heenzendingen
zaken

Highlights
De grootste groep risicojongeren die wordtbehandeld, heeft geen
specifiek delict gepleegd.
in 2017 zijn er geen risicojongeren gemeld voorhet delict: woninginbraak.
In 2015 en 2016 zijn er geen risicojongeren gemeld voor het delict:
wapenbezit.
In 2015 en 2017 zijn de meeste risicojongeren voor diefstal en
winkeldiefstal aangemeld.
Gepleegde delicten door justitiële jongeren
Delicten

2015

2016

2017

Totaal

Bedreiging

5

1

8

14

Vernieling

1

2

15

18

Zeden

3

1

5

9

Opium

8

7

2

17

Wapenbezit

3

6

3

12

ID plicht

0

2

2

4

Mishandeling

7

6

10

23

Poging Diefstal

4

1

0

5

Diefstal

10

20

15

45

Diefstal met geweld

12

12

17

41

Heling

1

1

3

5

Openlijk geweld

1

1

1

3

Valsheid/ verduistering

1

1

0

2

Brandstichting

1

0

0

1

Doodslag

1

0

0

1

Poging doodslag

1

0

0

1

Poging moord

0

1

0

1

Tabel 4
Delicten die geregistreerd zijn binnen
Veiligheidshuis en Openbaar Ministerie inclusief parketnummer en inverzekeringstelling
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Highlights
De grootste groep justitiële jongeren die wordt behandeld heeft
diefstal met geweld gepleegd.
De diefstal met geweld bij de justitiële jongeren was altijd in
groepsverband met meerderjarigen.
Na diefstal met geweld is vernieling en diefstal (zonder geweld)
het meest gepleegde delict.
Er is een enorme stijging bij het aantal vernielingen ten opzichte
van een daling hiervan bij de risicojongeren.
Er is in2016 en 2017 een daling te zien van de volgende delicten:
brandstichting, doodslag, poging doodslag, poging diefstal.
Er is in 2017 een daling te zien van de volgende delicten; drugsbezit, wapenbezit, diefstal en poging moord.
Reikwijdte van de problemen bij risicojongeren
De casus of situatie overstijgt de
situatie grenzen.
Personen of gezinnen beinvloeden
elkaar (negatief).

13

8

4

71

27

34

Figuur 15
De reikwijdte in
de periode
2015-2017
2015
2016

Het is een persoon of een gezin uit
een specifieke groep/Top X.
Oorzaken problemen liggen op
meerdere leefgebieden.

20%

40%

2017

58

40

59
0%

2

3

5

60%

80% 100%

Highlights
De helft van de zaken die behandeld zijn in de periode 2015-2017,
hebben als oorzaak dat het problemen op meerdere leefgebieden
ligt.
In 2017 werd geconstateerd dat de grootste groep aangemelde
jongeren op een negatieve wijze werd beïnvloed door hun gezinsleden.
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In 2015 en 2016: de oorzaak van de problemen van de grootste
groep aangemelde jongeren was gelegen op meerdere leefgebieden.
Persoon of een gezin uit een specifieke TOP (X) lijst, komt het minst
voor in de periode 2015 - 2017.
De meest voorkomende problemen bij risicojongeren
Het probleem

2015

2016

2017

Totaal

Veiligheid persoon in het geding

23

20

34

77

Veiligheid omgeving in het geding

29

15

42

86

Overlast

27

18

53

98

Strafbare feiten

39

39

56

134

Dreiging

16

10

37

63

Maatschappelijke onrust

30

22

46

98

Geweld

23

13

18

54

Maatschappelijke teloorgang

7

5

7

19

Verstoring openbare orde

13

12

29

54

Hoog en combinatie van risico’s

-

11

21

32

Highlights
In 2015 bleek dat er geen van de problemen een hoog risico was.
Het aantal problemen is in 2017 vermeerderd in vergelijking met
voorgaande jaren met uitzondering van maatschappelijke teloorgang.
De problemen: strafbare feiten en maatschappelijk onrust zijn in
zowel 2015, 2016 als 2017 het meest voorgekomen.

3. Producten en interventies
In onderstaande tabellen zien we een aantal overzichten van de integrale aanpak, de samenwerking, producten en interventies die in samenhang met de
partners van het Veiligheidshuis tot stand zijn gekomen. Verschillende sectoren,
waaronder zorg, justitie, onderwijs en hulpverlening doen een beroep op het
Veiligheidshuis. Aan de hand van deze meldingen werkt het Veiligheidshuis
Curaçao breedaan het aantal verzoeken en actuele problemen.
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Integrale aanpak bij risicojeugdige
Er is een bemiddelingsaanpak
nodig.

6

Er is een groepsgerichte aanpak
nodig.

8

10

30

7

34

2015

Figuur 16
De op maat
gesneden
aanpak per
aanmelding
binnen het
Veiligheidshuis

2016

Er is dwang en drang samen met
zorg nodig.

26

21

Er is dwang en drang nodig.

30

19

0%

20%

40%

17

2017

22

60%

80%

100%

Highlights
De bemiddelings- en de groepsgerichte aanpak in 2017 is bijna
verdriedubbeld.
In 2015 werd het meest voor een aanpak waar drang en dwang voor
nodig is gekozen.
In 2016 werd er het meest voor een drang en dwang met zorg
gekozen.
In 2017 werd er het meest voor een groepsgerichte aanpak
gekozen.
De samenwerking met partners bij risicojeugdige
De problemen bestaan langere tijd;
er lijktgeen oplossing

21

Nodig vanuit een onafhankelijke
positie naar de casus/situatie te…

5

30

2

Nodig vanuit een brede(re) blik
naar de casus/situatie te kijken

25
26

(betere) Coördinatie en
afstemming tussen partners nodig

22

(betere) Verbindig tussen straf en
zorgpartners nodig

21

Interventies vanuit meerdere
organisaties of ketens nodig

53
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Figuur 17
De samenwerking en
benaderingen
van organisatie
binnen het
Veiligheidshuis

Highlights
In 2017, gezien de samenwerking, wordt de meest interventie
vanuit meerdere organisaties of ketens als nodig geacht.
De noodzaak om vanuit een onafhankelijke positie naar de
casus/situatie te kijken is toegenomen (vervijfvoudigd).
In 2015 en in 2017, is het nodig achten van interventies vanuit
meerdere organisaties of ketens het meest voorgekomen.
De producten binnen
Interventies en producten*
Milieu onderzoek

2017
22

Bescherming van het kind
Jeugdzittingen

17

Preventiebegeleiding

21

HustisiaRapido (snelrecht)

17

Rondetafel

13

Casusoverleg

42

Triagetafel

5

Tandenborstelgesprek

17

Adoptieagent

5

Dwang en drang

40

Overdracht NL

5

Internaatplaatsing

5

Workshops en voorlichtingen

4

Informatie en advies

46

Slachtofferbemiddeling/verzoeken

21

Figuur 18
De producten aan de hand van samenhangende
activiteiten die verricht worden door personeel
van Veiligheidshuis

Highlights
In 2017 zijn we vanuit het Veiligheidshuis begonnen met een
nieuwe werkwijze of interventie genaamd “rondetafel”, waarin
de overstijgende casussen intensiever worden aangepakt met de
partners die al betrokken zijn bij het systeem.
Gedurende de rondetafel is vaak een verband te leggen met
daders, slachtoffers, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling en
adoptieagent.
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Tijdens een transformatie binnen het
Veiligheidshuis gaan de partners
4. Afscheidsbericht
door verschillende fasen heen. Helaas, in de veranderingsprocessen worden de partners ook gedwongen om
afscheid te nemen. Afscheid nemen is nooit leuk, wel is het goed te zien dat
de partners verbonden blijven aan het Veiligheidshuis en taken doorgeven,
zodat de brug verder
gebouwd kan worden.
In 2015 en 2016 namen we afscheid van
personen die een belangrijke bijdrage geleverd hebben door
hun inbreng, inzet,
kennis en uitgebreide
ervaring. De reden
van afscheid nemen is zeer divers; een andere functie bekleden, overstappen
naar een andere organisatie/afdeling, een andere baan of uitdagingen aangaan etc.. Er zijn mooie resultaten behaald door onze partners die niet altijd
meer zichtbaar zijn. Zichtbaar waren de heer Illiaro, mevrouw Rondei, de heer
Slijter, de heer Barbara, mevrouw Smith, de heer Isenia, mevrouw Smith, mevrouw Newton, mevrouw Leiden, mevrouw Chirino, mevrouw Dort, mevrouw
Martijn, de heer Gomez, mevrouw Gracia en mevrouw Keller.
2017 was een jaar van afscheid nemen, waarin de rol van het pionierswerk
zichtbaar. De allereerste partner die zich aansloot bij het Veiligheidshuis en
met gedrevenheid de casus overleggen bijwoonde was het Openbaar Ministerie. Vanaf de kinderschoenen tot aan 2017 nam onze jeugdofficier,
mevrouw Ludmila Forbes-Vicento, de afgelopen jaren het Veiligheidshuis
mee in haar hart en nieren. Onder haar leiding werd de Justitiële casusoverleg en de pilot sociale wijkteams geleid.
Namens alle partners willen wij haar bedanken voor de vele kennis, waar wij
dankbaar gebruik van hebben gemaakt en de wijze waarop zij, in welke vorm
dan ook, heeft bijgedragen aan de transformatie van het Veiligheidshuis
Curaçao.

AJJC Conferentie
Op 11, 12 en 13 mei 2017 organiseerde AJJC een conferentie met als titel: “Het
probleem is van niemand. De oplossing is van ons allemaal”
De conferentie werd georganiseerd in het kader
van het driejarig bestaan
van de Stichting.Dit jaar
heeft AJJC aandacht geschonken aan de problematiek van Gangs alsook
probleemjongeren binnen het onderwijssysteem. De nadruk werd
gelegd op samenwerking
tussen de ketenpartners
en de samenwerkende
partners. De deelnemers
evalueerden de conferentie als zeer positief en
gaven aan dat het zeer
inspirerend wasen dat
er interessante sprekers
waren. Het programma
bestond dit jaaruit twee preconferenties alleen voor genodigden en een tweedaags conferentie waar alle samenwerkende partners zich konden inschrijven.
De eerste dag werden vijf plenaire lezingen gegevenen op de tweede dag volgden twee interactieve workshops met zes keuzemogelijkheden.
Tijdens het interactieve einddebat kwam de passie over deze onderwerpen duidelijk naar voren. De conferentie werd afgesloten in een feestelijke stemming
door de rappers van AJJC, gevolgd door de entertainerband van JJIC.
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Enige opmerkingen en suggesties van meer dan 200 deelnemers:
De stof is zo interessant en graag wil men voor de volgende conferentie dat
er meer dagen worden gepland, zodatde gastsprekers meer toelichting kunnen geven op hun presentaties;
Voor de volgende conferentie minder grote groepen per workshop, opdat er
meer interactie kan zijn tussen de gastsprekers en de deelnemers;
Als laatste zorg ervoor dat er meer lokale en regionale gastsprekers uit de
praktijk worden uitgenodigd, zodat concrete afspraken gemaakt kunnen
worden.
Bedankt aan alle gastsprekers en deelnemers voor jullie bijdrage.
Een uitgebreid verslag en de video van deze conferentie kan worden gevonden op de website van Stichting AJJC.
https://ajjc.org/2017/08/19/video-conferentie-mei-2017/
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Deskundigheidsbevordering
Ook in 2017 heeft AJJC diverse opleidingsactiviteiten en inspirerende bijeenkomsten bijgewoond.
Basiskennis Verslavingszorg
januari/februari 2017
Uit onderzoek blijk dat een deel van
de cliënten van AJJC softdrugs
gebruikten sommige kampen met
ernstige verslavingsproblemen. Voor
het geven van adequate ondersteuning aan deze jongeren, heeft AJJC de
Fundashon pa Maneho di Adikshon
(FMA), bereid gevonden een basiscursus Verslavingszorg voor alle
medewerkers te verzorgen. Alle medewerkers hebben hun certificaat behaald.
Presentatie Urgentieprogramma Curaçao 2017 op 15 augustus 2017 te Buena
Vista
Een medewerker van AJJC was aanwezig tijdens de presentatie van het Urgentieprogramma dat is opgemaakt
door de overheid in de buurt Buena Vista. AJJC heeft
aangekondigd mee te zullen werken aan het realiseren
van de doelen die in dit programma zijn opgesteld.
Lezing over trauma bij jeugdigen en diens vertaling in
schooluitval, jeugdwerkeloosheid en jeugdcriminaliteitop 5 september 2017
Deze lezing werd georganiseerd door het Ministerie van Justitie en de gastspreker was dr. Martine Delfos, bio-psycholoog en autoriteit in omgaan met
tieners. Interessant was om te horen dat trauma de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit bevordert.
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FAJ en YAVE jubileumcongres “Jeugdzorg op Maat”
6, 7 en 8 6 september 2017
De medewerkers van AJJC hebben tijdens dit congres nogmaals de interessante lezing van dr. Martine Delfos kunnen volgen, die zoals altijd zeer herkenbaar en leerzaam was.
“Deregulation of Integrity” 22 september 2017
Deze was een integriteitconferentie die werd georganiseerd door de organisatie Leading with Integrity. Twee medewerkers van AJJC hebben hieraan
deelgenomen. De bedoeling is om het geleerde in het jaar 2018 in de praktijk
te brengen.
Symposium” Motivatie stimuleren bij jongeren”
27 tot en met 29 september 2017
Dit symposium werd georganiseerd door University of Curaçao mr. dr. Moises
da Costa Gomez en Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal. De informatie
was bedoeld voor het onderwijspersoneel, maar de medewerkers van AJJC
konden de informatie vertalen naar hun dagelijkse praktijk.
Abo mi mesi mi logronan 10 – 13 oktober 2017
Dit jaar werd het Koninkrijktoernooi
op Curaçao georganiseerd. De directeur van AJJC is op uitnodiging van
het Ministerie van Veiligheid & Justitie Nederland naar de laatste dag van
het toernooi geweest. De teams
waren compleet, behalve het team
van St. Maarten. Deze jongeren konden niet naar Curaçao komen i.v.m. de
orkaan Irma die enorme ravage op St. Maarten heeft veroorzaakt. Desondanks was de sfeer tijdens het toernooi gezellig en de deelnemende jongeren
hebben genoten van niet alleen de sportieve activiteiten, maar ook van de
vele activiteiten die werden georganiseerd.
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Training Agressieregulatie ART en De-escalatie 17 tot en met 27 oktober 2017

Deelnemers ART

AJJC heeft dankzij de financiële bijdrage van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie Nederland dit jaar wederom diverse trainingen op het gebied van
agressieregulatie en de-escalatie kunnen organiseren. Behalve de medewerkers van AJJC konden ook medewerkers van de Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK), Verslavingskliniek Brasami en Justitiële Jeugdinrichting
Curaçao (JJIC) deelnemen aan de trainingen gegeven door Stichting Goldstein. In totaal hebben 40 medewerkers van bovengenoemde organisaties
hieraan deelgenomen.
Een presentatie “Herstelgericht werken op school”op 19 oktober 2017
Deze presentatie werd gegeven door de heer J. Ruigrok van de organisatie
ECHO. Hij werd door het Openbare Ministerie uitgenodigd om een presentatie te houden over herstelrecht binnen scholen. De heer Ruigrok pleit voor
het toepassen van herstelrecht in scholen ten behoeve van het creëren van
een positief schoolklimaat.
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Congres “Kwaliteit maakt het verschil”.
Professionalisering van de Jeugdzorg 20 oktober 2017
Dit congres werd georganiseerd door Kinderoorden Brakkeput. De medewerkers van AJJC die hieraan hebben deelgenomen hebben het als zeer leerzaam ervaren.
Conferentie ”E mucha tin derechi., nos ta kumpli ku né?” 20 november 2017
Deze conferentie werd georganiseerd door Bos di Hubentut ter ere van de
viering van de Internationale dag van de Rechten van het Kind. De medewerkers van AJJC constateerden samen met andere organisaties dat Curaçao nog
vele knelpunten ervaart m.b.t. naleving van de Rechten van het Kind.
Weerbaarheidstraining Rots en Water 22 – 24 november 2017
Evenals vorig jaar heeft AJJC, ondanks de precaire financiële situatie gezorgd
dat er een medewerker van AJJC aan de weerbaarheidstraining Rots en Water
mee doet. De training heeft van 22 tot en met 24 november 2017 geduurd.
In het jaar 2017 hebben 26 jongeren de training Rots en Water bij AJJC gevolgd.
Lezing “Gendermainstreaming en Beleid” 24 november 2017
Deze lezing werd georganiseerd door het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn. De gastspreker professor dr. G. Wekker, sociaal en cultureel antropoloog heeft gesproken over de aandacht die er nodig is voor
genderbeleid binnen de overheid.
Vrijwilligers
Vorig jaar heeft AJJC vrijwilligers geworven. Op 4 december 2017 startte AJJC
met de eerste workshops voor de vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen rekenen op een workshop per maand variërend van sociale vaardigheden tot justitiële informatie.
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Minisymposium
Samenvatting Presentatie Caribbean Women& Crime
De directeur van AJJC was één van de sprekers tijdens het minisymposium
“Caribbean Women & Crime” op 16 oktober 2017. Het betrof een symposium
waarin het onderzoek “Interrelations of Poverty, Education, Family Factors &
Attachment among Dutch Caribbean Women”werd gepresenteerd.Het onderzoek is gedaan door:
l
dr. Katharina Joosen
l
dr. Anne-Marie Slotboom
l
Prof. dr. mr. Catrien Bijleveld
De conclusie uit dit onderzoek was:
l
De vrouwen geboren in de voormalige Antillen hebben meer zelf gerapporteerd crimineel gedrag, maar lopen ook meer risico op crimineel
gedrag in vergelijking met vrouwen uit Aruba.
l
Leeftijd, delinquente Peers en een gebrek aan zelfbeheersing, vergroten de kans voor criminaliteit onder vrouwen.
l
De ervaring van racisme doet de kans op delinquentie vergroten, alsook
de recidivekans.
l
Er is een negatieve impact van een strenge discipline door de biologische moeders versus een positieve impact van strenge discipline door
de biologische vaders.
De directeur van AJJC heeft ook tijdens dit minisymposium een presentatie
gehouden met als thema:
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de delinquente meisjes
hier en in Nederland?
De presentatie van de directeur van AJJC was een combinatie van de resultaten van het onderzoek van een stagiaire van AJJC, studente Tessa Groot,
alsook data verkregen uit de cijfers van het jaar 2014 tot 2017 van AJJC. Het
onderzoek uithet jaar 2017 van Tessa Groot, student Minor Jeugdzorg en
hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam heeft als titel: “Delinquente
meisjes. Vergelijkend onderzoek Nederland en Curaçao”.
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Cijfers AJJC(Curaçao)
Vrouwelijke verdachten van misdrijven in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar
oud Curaçao in vergelijking met de totale groep delinquente jongeren.
2014 1% 2015 13% 2016 8% 2017 14%

3

Op Curaçao zijn de meeste meisjes in aanraking met politie/justitie gekomen
in verband met het plegen van een vermogensdelict, gevolgd door mishandeling. Bij een derde van de meisjes constateerde AJJC een combinatie van
gedragsproblemen en agressieregulatie problemen.De helft van de geïnterviewde meisjes is meer dan één keer in aanraking gekomen met politie en/of
justitie4. Uit de literatuur blijkt dat eerder delinquent gedrag bij meisjes een
voorspeller is voor later delinquent gedrag bij vrouwen.
Delicten gepleegd door meisjes

Cijfers 2014-2017
Curaçao

Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland
Vanaf 2001 is er een sterke toename te zien van meisjes binnen criminaliteit.
Ten opzichte van 1996 is in 2007 het percentage meisjes dat door de politie
is aangehouden toegenomen met 99%. De meeste meisjes in Nederland zijn
aangehouden op verdenking van vermogensdelicten. Volgens de gegevens
uit 2008 zijn meisjes voornamelijk betrokken bij mishandeling, winkeldiefstal, vandalisme en het dragen van een wapen (Junger-Tas, Steketee & Moll,
2008).
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)Bron: Cijfers AJJC 2014 -2017
)Tessa Groot (2017)

3
4

2014 23% 2015 23% 2016 22%

5

Cijfers uit het onderzoek gedaan in Curaçao uit de populatie van AJJC betreffende de criminogene factoren
Individuele factoren
Intelligentieniveau onder gemiddelde
(Symptomen van)
persoonlijkheidsstoornis/psychiatri…
Gedragsproblemen
Traumatische ervaringen

Bij individuele factoren is het meest voorkomend, symptomen van een persoonlijkheidsstoornis of psychiatrische stoornis. Veelal zijn het symptomen
van borderline, het is echter bij geen van de meisjes officieel gediagnosticeerd.De meeste meisjes uit het onderzoek van Tessa Groot (2017) hebben
wel eens contact gehad met een psycholoog of maatschappelijk werker, dit
duidt op psychosociale problematiek. Internaliserende stoornissen die volgens de literatuur bij meisjes veel verband hebben met criminaliteit zijn
angststoornissen in de kindertijd, depressie en suïcidaliteit (Slotboom,
Wong, Swier & Van
der Broek, 2011). Het is echter niet duidelijk of deze stoor
nissen ook bij meisjes binnen AJJC voorkomen.
Gezinsfactoren
Gezinsfactoren
ƤűŽīĤīܑƬŨīĝŋƹīȀųĀųĝŐīŨīƬŐƹǁĀƹŐī
Opvoedingsstijl verwaarlozend
Slechte relatie met moeder
Slechte relatie met vader
Geen contact met vader
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)Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland

Uit literatuuronderzoek blijkt dat het opgroeien in een eenoudergezin meer invloed heeft op jongens dan op meisjes. Opvallend van de situatie op
Curaçao is dat de vader niet in beeld is bij ongeveer 40 procent van de gezinnen.
Dit is ook terug te zien in het cliëntenbestand van AJJC, het merendeel van de
delinquente meisjes binnen AJJC heeft geen contact met haar vader. Daarom
kan dit zeker als risicofactor worden gezien. Het gevolg hiervan is dat ook veel
meisjes opgroeien in armoede. Daarnaast heeft een groot deel van de meisjes
geen goede band met haar moeder. Dit is volgens de literatuur specifiek voor
meisjes een grote risicofactor voor delinquent gedrag. Uit het onderzoek
vanTessa Groot (2017) bleek dat slechts twee van de geïnterviewde meisjes goed
kan opschieten met beide ouders. Uit literatuuronderzoek blijkt dat jongens en
meisjes die een goede relatie hebben met hun ouder(s) minder gevoelig zijn
voor slechte invloeden van ‘foute vrienden’.
Omgevingsfactoren
Geen vriendinnen, alleen vrienden
Weinig vrienden
Oudere vrienden
Relatie met delinquente vriend
Relatie met meerderjarige man
Lid van een (meiden)gang
( id )
Delinquente vrienden
Delinquente moeder
Delinquente familieleden
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Opvallend bij bovenstaand tabel is dat er veel meisjes zijn met delinquente
vrienden. Uit de literatuur blijkt ook dat een hechte vriendschap met iemand
die delinquent is een grotere invloed heeft op meisjes dan op jongens.Daarnaast zijn meisjes daar gevoeliger voor op het moment dat de relatie met
het gezin minder goed is. Dit is ook terug te zien in het aantal meisjes met
delinquente vrienden binnen AJJC, dit blijkt ook uit het onderzoek van Tessa
Groot (2017) .Veel meisjes binnen het cliëntbestand van AJJC hebben delinquente vrienden. Wat je bij een aantal meiden ziet, is dat ze in een armoedige wijk wonen en daar in aanraking komen of lid zijn van een zogenoemde
meidengang. Deze ‘gang’ houdt zich bezig met diefstal, vernieling en pros-

titutie. Wel moet hierbij vermeld worden dat dit niet uniek is voor Curaçao,
ook in Nederland bestaan er ‘meidengangs’.
Vroeger werden meisjes vooral getolereerd in een jongensgroep, maar konden zij daar geen lid van worden. Als reactie daarop zijn er meidengangs ontstaan waarin meisjes hun eigen regels hanteren en hun agressie uitleven
(Roosen, Savenije, Kolman en Beunderman, 2001).
Daagbesteding
Geen vrijetijdsbesteding
Geen dagbesteding
Veel alleen thuis
Geen aansluiting op school
Spijbelt veel/niet gemotiveerd
Van school gestuurd/gaat niet meer

Bij veel meisjes ontbreekt de motivatie om naar school te gaan, het spijbelen
en/of niet gemotiveerd zijn scoort vrij hoog. Veel meisjes zijn ook van school
gestuurd als gevolg van spijbelen of het vertonen van probleemgedrag.
Conclusie
Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen Nederland en Curaçao
met betrekking tot de criminogene factoren van delinquente meisjes. Sommige factoren komen aanzienlijk veel voor binnen AJJC, waaronder het opgroeien zonder vader. Door de combinatie van verschillende factoren zoals
armoede en geen goede relatie met moeder vormt dit een grote risicofactor.
Daarnaast zijn er een aantal meisjes lid van een ‘meidengang’ waardoor ze
in aanraking komen met delinquente vrienden en beïnvloed worden tot
delinquent gedrag.
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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.
In 2017 heeft AJJC veel aan communicatieactiviteiten gedaan en op verschillende gebieden:

Kennismaking met nieuwe Minister van Justitie
Op 23 februari 2017 is de toenmalige Minister van Justitie mr. O.A. Martina
kennis komen maken met AJJC en de werkzaamheden die AJJC uitvoert. De
teamleden hebben hem en zijn delegatie een warme welkom gegeven,
waarna zij per afdeling een presentatie gaven over hun werkzaamheden.
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Op 31 augustus 2017 heeft AJJC een informatiesessie gehouden voor de
parlementsleden.
Tijdens deze bijeenkomst heeft AJJC informatie verschaft over haar werkzaamheden, en over uitdagingen en trends binnen de jeugdcriminaliteit.
Hustisia Seguridat i abo
Ook dit jaar is een medewerker van AJJC actief geweest binnen de redactiegroep van het Ministerie van Justitie, ‘Hustisia Seguridat 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
AJJC zal per januari 2018 als gevolg van de een aanzienbare verlaging van
onze subsidie, noodgedwongen voorlichtingen, trainingen en workshops aan
onze partners in rekening moeten brengen. Aangezien wij ons bewust zijn
dat onze partners zich in een soortgelijke financiële situatie bevinden, zal de
bijdrage minimaal zijn.
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Het aanbod is zowel voor professionals als voor jongeren en bestaat uit:
l
Preventie Jeugdcriminaliteit
l
Gedragsproblemen, onder meer pesten, negatieve beïnvloeding en
peer pressure.
n
Op 25 september 2017 heeft een medewerker van AJJC deelgenomen
aan een opvoedingsdebat in de wijk Seru Fortuna. Verschillende manieren van opvoeding hebbende revue gepasseerd en mensen waren enthousiast. Iedereen was open in het geven van hun mening.
n
Evenals vorig jaar hebben de medewerkers van AJJC voor het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheid diverse presentaties
over verschillende thema’s verzorgd.
Voorlichting op Scholen
In het kader van preventie geeft AJJC ieder jaar voorlichting op scholen. Een
greep uit onze voorlichtingen aan schoolgaande kinderen uit het jaar 2017
zijn:
n
Op 6, 7, 8en 10 februari 2017heeft AJJC de leerlingen van Juan Pablo
Duarte AGO m.b.t. de periode van Carnaval een workshop gegeven. Het
doel hiervan was om de leerlingen bewust te maken van de gevaren die
deze periode met zich mee kan brengen en ook hen voor te bereiden op
de risicosituaties die kunnen ontstaan.
n
Op 11 april 2017 heeft AJJC voorlichting gegeven aan de jongeren van de
wijk Otrobanda en
omstreken bij
buurtcentrum
Otrobanda. Doel van
deze bijeenkomst
was om de jongeren
bewust te maken
over seksualiteit, rijping (van kind naar
puber). Tevens om hun bewust/alert te maken om zichzelf te bescher62
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n

n

men en om te voorkomen dat ze seksueel misbruikt/mishandeld worden.
Op 15 augustus en 29 november 2017 vond de “informatieve bijeenkomst bachelor Social Work”plaats aan de UoC, waarin het curriculum
van de opleiding, de stage vereisten/mogelijkheden en de minors werden gepresenteerd. AJJC gaf tevens informatie over de werkzaamheden
van een ‘social worker’ binnen AJJC, de gedragscode die je als AJJC-er
dient te hebben, de nevenactiviteiten die AJJC uitvoert, het coördineren
van taakstraffen (leer- en werkstraf) en het monitoren van ET-cliënten.
Dit laatste was in het kader van werkveldverkenning voor toekomstige
BSW’ers, de studenten van bachelor of Social Work.
Op 17 augustus 2017 heeft AJJC voorlichting geven aan leerlingen van
Ancilla Domini VSBO met als doel deze te stimuleren en te motiveren om
aan een betere toekomst te werken. Tevens hun bewust te maken om te
voorkomen dat ze in aanraking komen met Justitie.
Op 18 augustus 2017 heeft AJJC informatie gegeven over de werkzaamheden van AJJC en preventie van criminaliteit alsook de gevolgen van
criminaliteit op een professionele honkbalcarrière van een jongere aan
de ouders van kinderen die sporten bij Baseball Academy Brievengat.
Op 18 augustus 2017 heeft AJJC informatie gegeven over de thema’s:
seksualiteit en criminaliteit aan 3e jaarsleerlingen van de Ancilla Domini
V.S.B.O., alsook informatie omtrent grensoverschrijdend gedrag m.b.t.
seksualiteit en justitiële gevolgen daarvan.
Op 22 augustus 2017 heeft AJJC voorlichting verzorgd betreffende de
werkzaamheden van AJJC en Motivatie aan leerlingen van het Joseph
Civiles College te Barber.
Op 28 november 2017heeft AJJCaan leerlingen en docenten van SKAI
algemeen informatie gegeven over AJJC en de werkzaamheden van het
Veiligheidshuis.
Op 15 december 2017 werd informatie gegeven aan leerlingen van de
Gouverneur Lauffer VSBO over de thema Bullying.
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Radio- en TV-interviews
In het jaar 2017 heeft AJJC op diverse momenten gelegenheid gekregen om
informatie aan het breder publiek te geven. Onder meer;
l
Op 6 april en 19 mei 2017 heeft AJJC in een radioprogramma informatie
verstrekt over AJJC en Elektronisch Toezicht voor minderjarigen.
l
Tijdens een interview op 17 augustus 2017 bij radio Z86 tijdens het radioprogramma van Child First Foundation heeft AJJC een diepgaand gesprek
gehad over de geschiedenis en werkmethodes van AJJC, de strafuitvoering en bestrijding en preventie van jeugdcriminaliteit door AJJC.
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Jongerenactiviteiten
AJJC tracht iedere schoolvakantie sportieve, muzikale en/ofandere culturele
activiteiten te organiseren voor de groep jongeren die door de Stichting
wordt begeleid, waarbij behalve kennisvergroting, ook het vergroten van
sociale vaardigheden centraal staat.
In het jaar 2017 heeft AJJC diverse van dit soort activiteiten georganiseerd,
onder meer; haventour, kerstdiner, sportdag, skateboarden en theater voorstelling.
Figuur 1
Haventour Jongeren

Figuur 2
Dagje Skateboard
met de jongeren

Figuur 3
Bezoek theatervoorstelling
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Figuur 4
Beach volleybal

Figuur 5
Baseball
clinic

Figuur 6
Kerstversiering voor de jongeren
bij AJJC

AJJC heeft in 2017 weer een bijzondere kerstactiviteit voor haar cliënten verzorgd. Deze werd in het gebouw van AJJC gehouden en het accent werd gelegd op het vergroten van de motivatie van onze jongeren. De jongeren
waren zeer onder de indruk van de gastsprekers: Eldrion Regina, Alton Paas
en Quillan Henson, die ieder hun levenservaringen openhartig deelden.
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Herstelrecht
Stichting AJJC werd sinds medio 2017 samen met de Ministerie van Justitie
door het Openbaar Ministerie benaderd om deel uit te maken van de kerncommissie Herstelrecht, die zij heeft aangesteld vanuit het werkplan 20172020 van het OM, met het streven naar Herstelrecht binnen en buiten het
Strafrecht.
Herstelrecht is een vorm van bemiddeling waarbij herstel van leed en schade
van de primaire betrokkenen (dader,
slachtoffer en elk hun sociaal netwerk)
op de voorgrond staat. Herstelrecht kan
worden bereikt door middel van Strafbemiddeling/Mediation en het methodiek Restorative Justice.
Strafbemiddeling of mediation is het bijeenbrengen van de verdachte en het
slachtoffer door middel van een gesprek begeleid door een mediator. Het
doel van het gesprek is de zelfredzaamheid van betrokkene te bevorderen,
eigen verantwoordelijkheid te dragen, leren van elkaars fouten, voorkomen
van recidive en het aanbieden van excuses (herstel relatie). Een bemiddelingsgesprek vindt plaats waar kleine vergrijpen hebben plaatsgevonden, zoals
burenruzies, vechtpartijen, bedreigingen, beledigingen en vernielingen.
De Restorative Justice (RJ) heeft een wat bredere aanpak met betrekking tot
herstelgesprekken. De RJ-methode betreft een bemiddelingsproces waarin
centraal staat het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor toegebracht
leed aan het slachtoffer en de betrokkenen, het bespreken van de impact van
dit leed, en het nemen van verantwoordelijkheid voor het herstel van de
relatie tussen dader, slachtoffer en betrokkenen. De RJ-methode kan
gebruikt worden voor zowel kleine als grotere vergrijpen.
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Bij zowel de mediation als bij de RJ-methode dienen alle partijen bereid te
zijn het gesprek met elkaar aan te gaan. De bemiddeling is geheel vrijwillig
en in alle gevallen dient de verdachte een bekennende verdachte zijn. Het
grootste verschil tussen de twee aanpakken is dat bij de RJ-methode niet
alleen de verdachte en het slachtoffer aan bod komen, maar ook directe en
indirecte betrokkenen zoals familieleden, getuigen en anderen. Ook wordt
er veel nadruk gelegd op de gevoelens en emoties die zich hebben afgespeeld ten tijde van de gebeurtenis en de consequenties daarvan.
AJJC ziet het belang van Herstelrecht in het kader van Jeugdreclassering en
HALT (resocialisatie en preventie). Herstelrecht is een ideale tool ter preventie van jeugdcriminaliteit. Jongeren leren wat de gevolgen van hun daden op
een ander heeft. Het gaat hier dan niet alleen om de gevolgen bij het slachtoffer,
maar ook bij de naasten van het slachtoffer en de familie van de verdachte/dader
zelf. Tevens leert de jongere eigen verantwoordelijkheid dragen, empathie hebben voor anderen en krijgen de benadeelden de kans om enige soort straf op te
leggen bij de dader. Herstellen van de relatie in gevallen waar jongeren bij betrokken zijn, zijn ook erg van belang. De
jongere dient terug te gaan in zijn eigen
omgeving en de kans om de tegenpartij
weer tegen te komen is groot. In dergelijk
gevallen is het noodzakelijk dat alles uitgepraat is en dat er geen gevoelens van
wrok achterwege blijft.
Gezien de enorme voordelen die herstelrecht op jongeren binnen Justitie kan
hebben, achtte AJJC het noodzakelijk zeer betrokken te zijn bij de kerncommissie.
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Het doel van de kerncommissie is gericht op beleidsmonitoring, organisatiemonitoring en kwaliteitsmonitoring van Herstelrecht op Curaçao.Sinds
juni 2017 heeft de kerncommissie aan een werkplan gewerkt, kennisgemaakt

en enorm veel informatie vergaard van een Strafbemiddelaar uit Nederland,
de heer Wiel Erens. Tevens heeft de kerncommissie ook verschillende lezingen georganiseerd voor de verschillende ketenpartners en met name de
nieuwe aangestelde buurtregisseurs van KPC en de agenten met taakaccent
jeugd. In november 2017 heeft de kerncommissie een extensieve media
‘roadshow’ gehouden en een succesvolle Restorative Justice week georganiseerd, getiteld “Inspiring Innovation, naar een herstelgerichte samenleving”.
Tevens heeft zij RJ-sessies bij het funderend onderwijsgeorganiseerd. De
kerncommissie heeft het jaar 2017 afgerond met een positieve terugblik en
kijkt naar 2018 waar meer aandacht besteed zal worden aan herstelrecht en
jeugdigen.
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Onderzoeken/ Stageplek
voor studenten
AJJC biedt ieder jaar ruimte aan stagiair(e)s, omdat zij een bijdrage wil leveren aan de studie en de toekomst van de studenten. Onder begeleiding van
onze werkers doen de studenten waardevolle leerervaring op. Tegelijkertijd
bieden de stagiair(e)s AJJC ook veel door hun nieuwe inzichten, enthousiasme en de onderzoeksresultaten.
In 2017 hebben een groot aantal stagiaires van deze ruimte gebruik gemaakt:
u
Renilde Limbeek en Anne-Linde Laseur volgen de Christelijke Hogeschool
te Ede, richting Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Zij hebben van
januari tot en met mei 2017 een onderzoeksopdracht bij AJJC uitgevoerd.
De onderzoeksvraag luidde: ‘Welke werkwijze en medewerker profielen worden er gehanteerd bij begeleid kamerbewoning (BKB) met als doelgroep 14 tot
18-jarige risico- en jeugdreclasseringjongeren in Bonaire, Aruba, Curaçao en
Nederland?’. Teneinde dit onderzoek te kunnen uitvoeren, hebben de studenten behalve de medewerkers van AJJC ook medewerkers van woonvoorzieningen in Nederland, Bonaire, Aruba en Curaçao geïnterviewd. Er
is gebleken dat de problematiek van de jongeren erg complex is en dat
deze problematiek voortkomt uit diverse criminogene factoren. Zo dragen onder andere de ouders, huisvesting, vrienden, omgeving en financiën bij aan de problematiek van de jongeren.
De conclusie luidde dat:
H
Een medewerker van het BKB stressbestendig moet zijn, affiniteit
met de doelgroep moet hebben, flexibel moet zijn en een positieve
benadering moet hebben (beloningsgericht). Ook bleek uit de interviews dat de werker binnen een BKB hbo geschoold moet zijn of dat
deze een mbo-diploma moet hebben met minimaal 5 jaar ervaring
in soortgelijke functies.
H
Een tweede vereiste is dat de werkers ook een agressieregulatie training, weerbaarheidstraining, sociale vaardigheidstraining en
TOP’s!-training moeten hebben gevolgd.
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u

Fleur Bongers studeert Bachelor Pedagogiek bij de Fontys Hogeschool in
Eindhoven. Zij heeft van februari tot juli 2017 praktijkstage gelopen bij
AJJC. Na een introductieperiode kon zij aanvangen met de taken die aan
haar zijn toebedeeld onder meer:
H
Casuïstiek besprekingen: het bijwonen, voorzitten en notuleren van
de besprekingen.
H
Jongerenactiviteiten: het begeleiden en leiden van jongeren
H
Risicoplan van aanpak (RiskPlan) en begeleiding cliënt; het ondersteunen van (mede) opvoeders; het coördineren en afstemmen van
de zorg aan de cliënt en het opzetten en uitvoeren van een pedagogisch plan, alsook het onderhouden van een pedagogische relatie.
H
Verkort plan van aanpak (VPA) + begeleiding eigen cliënt (VPA)
H
Begeleiding + huisbezoeken jongeren samen met andere jeugdwerker.

u

De student Esmée van Grol volgt de opleiding HBO-Rechten aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, locatie Arnhem. Het door haar
gedane onderzoek heeft als titel:“Een onderzoek naar de mogelijkheid om
de gedragsbeïnvloedende maatregel(GBM) op Curaçao uitvoerbaar te maken”.
Stageperiode: 6 februari 2017 – 9 juni 2017. Het huidige probleem op
Curaçao is dat de GBM niet uitvoerbaar is. AJJC wil door middel van dit
onderzoek de mogelijkheid onderzoeken of de maatregel in de toekomst
op Curaçao juridisch gezien uitvoerbaar zou kunnen zijn en wat daarvoor
nodig is. In het onderzoek heeft de volgende vraag centraal gestaan: Wat
zijn de gevolgen van het inwerking treden van de gedragsbeïnvloedende
maatregel op Curaçao voor de werkwijze van de organisatie na vergelijking met de Nederlandse wetgeving omtrent de gedragsbeïnvloedende
maatregel? De student heeft hiervoor het Nederlandse jeugdstrafrecht
en de GBM bestudeerd. In Nederland werden een drietal knelpunten ontdekt.
1. Er is veel onbekendheid en onervarenheid met de GBM.
2. De GBM heeft een beperkte doelgroep.
3. De zwaarte van de vervangende jeugddetentie. Teneinde antwoord
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te kunnen geven op haar centrale vraag heeft de student ook het
Curaçaose jeugdstrafrecht bestudeerd. Het wettelijk kader van de
GBM bestaat uit de artikelen 1:177 t/m 1:179 Wetboek van Strafrecht.
De maatregel is op Curaçao niet uitvoerbaar en er was dus ook nog
geen praktijksituatie om te onderzoeken. Wel heeft zij de huidige
werkzaamheden van AJJC geanalyseerd en de toekomstige werkzaamheden in combinatie met de GBM onderzocht. Er werd een
vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse en Curaçaose wetgeving
om de tekortkomingen van de Curaçaose wetgeving te bepalen. Er zijn
vijf verschillen ontdekt, die opgelost dienen te worden, voordat de
GBM uitgevoerd kan worden, welke door middel van wetswijzigingen
dienen te gebeuren. Esmée constateert dat dit voor AJJC extra werkzaamheden zal kunnen opleveren in de zin van het voordragen van
deze wetswijzigingen. Daarnaast is AJJC ook belast met het voordragen van een landsbesluit dat verdere invulling geeft aan de artikelen
1:177 t/m 1:179 CSr. AJJC is tevens de trekker van deze implementatie.
Naast het voordragen van het landsbesluit en de wetswijzigingen, zal
AJJC ook moeten zorgen dat de knelpunten omtrent de GBM in Nederland op Curaçao kunnen worden voorkomen. Zij concludeert dat deze
maatregel extra werk zal opleveren niet alleen voor AJJC, maar voor
iedereen, echter zij verwacht dat dit wel een zeer belangrijk resultaat
zal opleveren namelijk: het terugdringen van recidive onder de criminele jeugdigen op Curaçao. Het onderzoeksverslag van Esmée van Grolzal als een bron van informatie dienen voor verdere diepgaand
onderzoek en signalering aan het Ministerie van Justitie Curaçao.
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u

Lieke Mooren, student psychomotorische therapie en bewegingsagogie
aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle heeft van 13 februari tot 8 juni
2017 praktijkstage gelopen bij AJJC. Zij heeft Psychomotorische Therapie
en weerbaarheidstraining kunnen verzorgen aan de cliënten van AJJC.

u

Jeannike – mar Soleana, student aan de University of the Dutch Caribbean, richting Hogere Beroepsonderwijs Rechten heeft vanaf 6 februari

2017 een onderzoeksopdracht gedaan bij het Veiligheidshuis Curaçao. Hij
kon door middel van zijn onderzoek het Veiligheidshuis ondersteunen.
Zijn opdracht luidde: “Wat moet een privacy convenant voor het Veiligheidshuis bevatten?”. In het jaar 2018 zal hij zijn onderzoek afronden.
u

Milou Steenbergen, is een masterstudente Forensische Orthopedagogiek
aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft een onderzoek bij AJJC
gedaan van februari tot juli 2017. Het betrof:“Een kwalitatief onderzoek
naar de beïnvloedende factoren bij de implementatie van een risicotaxatie
instrument voor jeugdige delinquenten in een cultuurspecifieke context”. Het
onderzoek richtte zich op de factoren die de implementatieprocessen van
een risicotaxatie instrument voor jeugdige delinquenten kunnen beïnvloeden. Hierbij is aan de hand van de literatuur over de implementatie
van zorgvernieuwingen gekeken naar veertig beïnvloedende factoren die
betrekking hebben op vier aspecten, namelijk: de organisatie waar het
instrument geïmplementeerd wordt, de (sociaal-politieke) omgeving, de
toekomstige gebruikers en het instrument zelf. Data zijn verzameld aan
de hand van observaties binnen AJJC en interviews met acht verschillende
ketenpartners binnen de jeugdstrafrechtketen van Curaçao. Uit het onderzoek is gebleken dat van de veertig factoren er vijftien naar voren
komen die specifiek van belang zijn bij de implementatie van een risicotaxatie instrument in de Curaçaose context. Hierin bleken de factoren met
betrekking tot de toekomstige gebruiker en het instrument zelf een groot
aandeel te hebben. Ondanks dat het huidige onderzoek in een cultuurspecifieke context heeft plaatsgevonden, geeft het de eerste handvaten
voor een succesvolle implementatie van een risicotaxatie instrument voor
de inschatting van het recidiverisico van jeugdige delinquenten.

u

Anne van de Riet is een student Master Applied Communication Science
– specialisatie Health & Society bij Wageningen University en heeft van
april tot juli 2017 een onderzoek bij AJJC uitgevoerd. Aanleiding tot dit
onderzoek is de vraag vanuit AJJC, op welke manier voeding in de toekomst
een rol kan spelen in de preventie of het terugdringen van crimineel gedrag bij
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Curaçaose jongeren. Zij deed een verkennend onderzoek, waarin de focus
op het inzichtelijk maken van het voedingsgedrag van jongeren ligt, teneinde op basis van deze bevindingen AJJC te adviseren hoe het voedingsgedrag in de toekomst kan worden bevorderd. Er is gebruik gemaakt van
meerdere methoden: Met behulp van een eigen gemaakte vragenlijst zijn
voedingsgewoonten, voedingsinname en determinanten hiervan inzichtelijk gemaakt. Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat zowel jongeren als ouders ongezond voedingsgedrag vertonen: veel fastfood en
suikerhoudende dranken en weinig groenten en fruit. Aanvullend blijkt
dat de ouders en de jongeren gezond eten belangrijk vinden en graag gezonder zouden eten. Echter, zij blijken kennis en vaardigheden te missen
om dit daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Op basis van de resultaten uit de vragenlijst, observaties en interviews zijn aanknopingspunten gevonden en heeft de student aanbevelingen geformuleerd om het
voedingsgedrag te kunnen bevorderen: AJJC moet zowel trainingen organiseren voor de jongeren als ouders om kennis en vaardigheden te ontwikkelen als hun eigen voedingsaanbod bij activiteiten aanpassen.
Daarnaast moet AJJC bewustzijn creëren bij het Ministerie van Justitie
voor de rol van voeding in sociaal gedrag. Indien dit is bewerkstelligd,
moet het Ministerie van Justitie samenwerken met andere gerelateerde
ministeries om een gezondere omgeving te creëren op Curaçao. Anne van
de Riet concludeerde haar onderzoek door op te merken dat het bevorderen van het voedingsgedrag tijdens adolescentie impact heeft op zowel
de gezondheid als en het sociale gedrag van jongeren gedurende de rest
van hun leven. Op deze manier worden niet alleen de jongeren geholpen,
maar Curaçao in zijn geheel.
u
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Anouk Dral studeert W.O. psychologie Kind en Jeugd bij de Universiteit
te Utrecht. Zij heeft haar onderzoek verricht van 4 september 2017 tot 19
januari 2018 bij AJJC. Anouk heeft het volgende onderzoek verricht: “Een
onderzoek naar de recidivisten van Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg
Curaçao met betrekking tot delict geschiedenis en criminogene factoren”.
Zij concludeerde dat ruim 20 procent van de cliënten van AJJC recidiveren,

hetzij tijdens begeleiding bij AJJC, hetzij als deze worden overgedragen
naar de UO Reclassering. Ze plegen allemaal een volgend delict wat heel
veel overeenkomt met hun eerst gepleegde delict. Daarnaast kan gesteld
worden dat bijna alle recidivisten pas recidiveren in het tweede jaar van
de begeleiding. Kijkend naar de criminogene factoren kan gesteld worden
dat de recidivisten verschillende dingen in overeenkomst hebben die de
kans op recidiveren vergroten, namelijk een negatieve thuissituatie (eenoudergezin & afwezigheid vaderfiguur), drugsgebruik en deviante vrienden.
u

Samantha Plekker, student HBO Rechten Windesheim te Zwolle heeft
van 4 september 2017 tot 19 januari 2018 een onderzoeksopdracht uitgevoerd bij AJJC. Haar probleemstelling luidde: “Wat zou de meest efficiënte
procedure zijn voor de samenwerkende partijen rondom Halt met betrekking
tot jongeren die een Halt-waardig delict hebben begaan, gelet op de huidige
processen?”.
De student heeft een interview gehouden met: de directeur van AJJC, de
procesregisseur van het Veiligheidshuis, de Programmamanager sporten schoolveiligheid van Halt Nederland, een lid van het management
KPC, de jeugdofficier van justitie, de leerplichtambtenaar en als laatste
een beleidsmedewerker Ministerie van Justitie Zij concludeerde dat de
huidige processen van de samenwerkende partijen rondom Halt, nog niet
voldoen aan de maatstaven voor de implementatie van Halt. Zo zijn er
nog geen leeropdrachten en werkplekken om de Halt-afdoening te kunnen volbrengen. Daarnaast zijn de registraties ook niet bij alle samenwerkende partijen even goed geregeld. Uit haar onderzoek is bovendien
gebleken dat de afhandeling van een gering delict per casus verschilt. Ook
heeft de student geconstateerd tijdens de interviews dat de verschillende
partijen niet op de hoogte zijn van elkaars processen. Er bleek wel voldoende contact te zijn tussen de verschillende partners, dit uitgezonderd
van de afdeling Leerplicht. Dit contact neemt plaats voornamelijk tijdens
de verschillende casus overleggen tussen de partijen. Zij constateerde
dat iedere partij wel duidelijk lijkt te weten wat er nog moet gebeuren
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voor de implementatie van Halt op Curaçao. Zij kon echter geen efficiënte
procedure voor Halt formuleren, omdat zij meent dat er nog teveel missende componenten zijn, tentijde van haar onderzoek om een concrete
procedure op papier te kunnen zetten.
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u

Riangelo Libania, SBO Administratie student is in oktober 2017 gestart
met zijn stage bij AJJC, afdeling Administratie.

u

Silava Birim, student Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft van 2 oktober 2017 en zal tot 19 januari 2018 stage
lopen bij AJJC. Zij heeft de volgende taken toebedeeld gekregen: het fungeren als co trainer bij de weerbaarheidstraining samen met nog twee
gecertificeerde trainers en contacten onderhouden met de scholen i.v.m.
de voortgang van de cliënten van AJJC.

u

Felicia Thewissen, Anouk Bartholomé, Laura Peters, Sanne Westheim en
Deniece Kees, Forensisch orthopedagogisch studenten bij Fontys Hogeschool te Eindhoven hebben zich opgegeven om vanuit Nederland een
onderzoek voor AJJC te doen. Zij zijn in januari 2017 hiermee gestart. Er
is onderzoek gedaan naar de verschillen in jeugdreclassering tussen Curaçao
en Nederland. Er zijn verschillende aspecten onderzocht middels literatuur- en praktijkonderzoek. Curaçao. Zij constateerden dat er duidelijke
verschillen in de uitvoering van taakstraffen in Curaçao en Nederland zijn.
Het verschilt voornamelijk in het gebruik van methodieken. In Curaçao
wordt motiverende gespreksvoering ingezet, terwijl in Nederland naast
motiverende gespreksvoering, ook de methode voor het verhogen van de
pedagogische waarde wordt ingezet. Daarnaast zet Nederland rode en
gele kaarten in om aan te geven dat de jongere beter zijn taakstraf moet
uitvoeren, terwijl Curaçao gebruik maakt van waarschuwingsbrieven en
waarschuwingsgesprekken. Daarbij houdt Curaçao geen rekening met
het individu, maar wordt er namens één uitgangspunt gewerkt, namelijk
het volbrengen van de taakstraf. Wel houdt Curaçao rekening met het individu met betrekking tot de werkplekken voor het uitvoeren van een

taakstraf. In tegenstelling tot Curaçao houdt Nederland wel rekening met
het individu, zoals een jongere met een licht verstandelijke beperking,
en wordt er maatwerk geleverd. Voor het werven van projectplaatsen onderhoudt Curaçao alleen zakelijke contacten, terwijl Nederland naast
zakelijke contacten, ook spontaan en op informele wijze gesprekken aangaat, om zo tot een samenwerking te komen.Tot slot zijn er in Nederland
meer werknemers die de taken omtrent taakstraffen uitvoeren, in Curaçao
is dat er namelijk maar één. Zowel in Curaçao als in Nederland zijner weinig
financiële middelen beschikbaar voor het werven van projectplaatsen. De
studenten hebben in hun scriptie ook een aantal aanbevelingen gedaan. De
aanbevelingen hebben betrekking op de methodieken, het werven van
projectplaatsen en het behouden ervan en het motiveren van de jongeren.
Welke onderzoeken zitten in de pipeline voor 2018?
Z
Liselotte Smits en Willemijn van den Dungen,Hogeschool Utrecht zullen
onderzoek doen. Hun probleemstelling luidt:In hoeverre sluit een effectieve
zelfhulpgroep aan op de behoefte van ouders/opvoeders van criminele jongeren
binnen het aanbod van het AJJC?.
Z
Sanne Oud,Fontys Hogeschool richting Pedagogiek gaat een beleidsaanbeveling schrijven voor de taakstraffen binnen AJJC.
Z
Demi Buitenhuis, student HBO Sociaal Juridische Dienstverlening zal
onderzoeken:Inhoeverre kan de ZSM-werkwijze worden toegepast binnen het
Veiligheidshuis van AJJC, gekeken naar de wet- en regelgeving in Curaçao.
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“Danki speshal” aan alle organisaties
die tijdens 2017 donaties of giften aan
AJJC hebben gegeven.

Gepensioneerden ISLA
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Misa Resurekshon I Bida

In het bijzonder de donateursvan de AJJC conferentie 2017

En…….tot slot

Twee dankwoorden van onze samenwerkende partners:
“Ik jullie nu alvast enorm bedanken en een compliment maken voor jullie enorme
inzet en harde werk als AJJC in de casus van de jongere. Het blijft een complexe en
trieste casus (LVB) maar jullie hebben vanuit jullie eigen taakopvatting, en ook als
samenwerkingspartner met onze jeugdzorgwerkers, werkelijk alles gedaan wat jullie konden doen voor deze jongen. Curaçao en het Ministerie van Justitie mag trots
zijn op jullie professionaliteit en inzet voor kwetsbare jongeren( burgers van Curaçao)
op het moment dat dit het aller hardste nodig is en sommige anderen zich daardoor
laten afschrikken/ hulp afwijzen en/of ‘kennelijke muren’ in de weg staan. Geweldig
zo goed als de communicatie per mail en persoonlijk met jullie steeds is gegaan en
hoe betrouwbaar en snel en goed actief jullie zijn geweest ( en nog)”.
I write to you to congratulate you and the entire team on the hosting of a very successful conference. My stay in Curacao was very well spent. I particularly enjoyed the
wide range of topics that were covered by the panelists as well as the interactiveness
of the audience. I was also impressed with my visits to the juvenile facilities, the work
that you are doing with the youth in Curacao, including the young rapper, client of
AJJC. The only downside of the conference was the absence of at risk youth at the
conference. I trust that this is the start of an enduring relationship between the AJJC
and myself. I certainly will be returning to your beautiful island either for work or
vacation. Thanks for a wonderful conference experience and I stand ready to assist
the government of Curacao in any capacity.
Best regards,
Dr. Wendell C. Wallace
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Financiële verantwoording:
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Contact
Pater Eeuwensweg 50
Tel. 461-4552 / 520-1940
Fax. 461-2252

