
‘Team AJJC doet aan mentaliserend coachen’ 
 

 
 

‘Mentaliserend coachen’ is een methode om zelfreflectie en inlevingsvermogen te 
bevorderen. Het gaat hierbij om denken en voelen. Het team van AJJC kreeg uitleg 
en handvatten om zelfreflectie, inlevingsvermogen en interactie-interpretatie van 
hen zelf alsook die van hun cliënten te bevorderen. 
Ook de partners van Veiligheidshuis hebben deze methodiek gevolgd tijdens een 
speciale bijeenkomst bij AJJC. 

Terugblik… 
 

 Directeur AJJC werd uitgenodigd 
door de Minister van Justitie, 
Veiligheid en Integratie van Aruba, 
voor het koninkrijkstoernooi 
‘Alleen jij bepaald wie je bent’. 
Weer een succes! 
 

 Tijdens het driedaagse symposium 
‘Prevenshon, Seguridat i Abo’,  
heeft AJJC educatieve tips gegeven 
op het gebied van communicatie 
met jongeren en deden mee aan 
het discussiepanel over bestrijding 
jeugdcriminaliteit. 
 

 Ketenpartners waren tevreden met 
de resultaten van het triage-
tafelonderzoek. 

Wat komt… 
 

 AJJC organiseert twee boeiende 
jongerenactiviteiten voor in de 
vakantieperiode van oktober. Een zal 
een bootcamp zijn bij de Marine 
Kazerne en een Basketbalkliniek. 

 
 

 Tijdens de serie van programma’s van 
“Ban sera konosí” van Ministerie van 
Justitie, zal AJJC een gedetailleerde 
presentatie geven over zijn 3 
afdelingen. 
 
 

 Het team van AJJC wordt binnenkort 
versterkt met een gedragsdeskundige. 
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Highlights… 
 

 Samenwerkingsprotocol LVB-platform: Het is een feit! Het doel is 
om gezamenlijk de kwaliteit van het leven van alle mensen met 
een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) te bevorderen. In totaal 
negen organisaties hebben het protocol ondertekend, waaronder 
AJJC. Samen vormen ze de stuurgroep. 
 

 Symposium RJ: Op 2 oktober 2018 heeft SEDA in samenwerking 
met de kerncommissie Herstelrecht een symposium georganiseerd 
met als hoofdspreker Edelachtbare Michelle Mayorga Agüero, een 
rechter uit Costa Rica, over de methodiek Restorative Justice (RJ) 
die in de wet geïmplementeerd is voor het herstelgericht werken 
ter preventie van criminaliteit onder jeugdigen. 

 

 Kennismaking stagiaires AJJC: Kimberley Soethout doet HBO 
Rechten aan Hogeschool van Amsterdam. Voor de komende vijf 
maanden zal zij onderzoek verrichten op het gebied van toepassing 
van Herstelrecht bij jongeren. 


