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Teambuilding AJJC

Terugblik…

De werker staat binnen AJJC ook centraal. Het bestuur van AJJC heeft
daarom een teambuilding activiteit in het hartje van Scharloo
georganiseerd. Sociale binding, vertrouwen, groepsdynamiek en
samenwerking stonden centraal, terwijl de groep in teamverband
‘bodyscrub’ hebben gemaakt. Ook hebben zij de buurt kunnen exploreren
en werd de dag met een gezamenlijk lunch afgesloten in Fleur de Marie.

Wat komt…

Highlights…



AJJC heeft haar Communicatie Team
uitgebreid. Kijk uit naar de komende
veranderingen!





De kledingwinkel van AJJC gaat
binnenkort een bazaar houden. Alle
jongeren die begeleid worden door
AJJC kunnen gratis shoppen. Volg onze
Facebook pagina ‘Stichting AJJC’ voor
meer informatie;



Binnenkort wordt het jaarverslag van
2017 van AJJC uitgebracht vol met
informatie en interessante
onderzoekscijfers. Te zijner tijd ook te
lezen via onze website.







Enkele jongeren van AJJC hebben
deelgenomen aan het project
Hóben On! Vervolgens heeft een
aantal deelgenomen aan de
tweede fase en deze met succes
afgerond;



De medewerkers van AJJC hebben
een voorlichting gekregen over
Restorative Justice en
Strafbemiddeling in het kader van
Herstelrecht, welke verzorgd werd
door mw. M. Janzen-Liberia
(orthopedagoog) en mw. T. Keller
(Parket Secretaris), beiden leden
van de Kerncommissie
Herstelrecht, waarvan AJJC sinds
2017 ook lid van is.

Vacature Project TOP C ‘Tur wowo riba bo’: In het kader van het
project TOP C ‘Tur wowo riba bo’ en Openbaar Ministerie zijn er
vacatures voor 5 nieuwe medewerkers (1 procesregisseur TOP C, 1
gezinscoach TOP C en 3 casusregisseurs TOP C) gepubliceerd. Voor
een uitgebreide functieomschrijving en profieleisen, wordt u
verzocht een kijkje te nemen op de Facebook pagina ‘Stichting
AJJC’;
Aanpassingen binnen Triage tafel Veiligheidshuis: Na onderzoek
naar de samenstelling van de opzet van de Triage tafel is
geconcludeerd dat de opzet afgebouwd moet worden. Er is een
onderscheid gemaakt tussen de partners die op reguliere basis
deelnemen en partners die incidenteel uitgenodigd worden;
Nazorg op Curaçao, zeer noodzakelijk?: Na de begeleidingsperiode
bij AJJC, vragen jongeren en ouders nog steeds aan verdere hulp.
AJJC ziet de noodzaak hiervoor, maar dit kost extra tijd, geld en dus
mankracht. Er moet worden gezocht naar alternatieven.
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