
Veiligheid van AJJC medewerkers staat hoog op de agenda  

 

Justitiële jeugdwerkers (JJW) hebben te maken met problematieken die niet 
eenvoudig en zwaar van aard zijn. In de komende periode zal AJJC zich over 
haar veiligheidsprotocol buigen.  Het zal scherp gereviseerd worden. 
Tevens zal AJJC bij het Ministerie van Justitie informeren wat de status is 
van het beleidstuk omtrent: "Beleid van de Minister van Justitie inzake 
handelswijze bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke 
taak", gedateerd 1 maart 2016. 

Terugblik… 
 

 Esteline Hellemun is een nieuwe 
uitdaging aangegaan. AJJC wenst 
haar veel geluk en succes;  
 

 AJJC heeft in augustus diverse 
infosessies verzorgd o.a. aan AGO 
St. Paulus en ruim 90 docenten van 
Nilda Pinto SBO; 

 

 Het Veiligheidshuis, OM, JJIC, 
Brasami en MvJ organiseerden een 
een studiedag: ‘uitvoering PIJ-
maatregel’; 
 

 AJJC verzorgde een presentatie  
aan staf en personeel van DOS 
tijdens hun startconferentie. 
 

 Zeven jongeren hebben de TOP’S 
training succesvol afgerond. 

Wat komt… 
 

 AJJC gaat weer van start met een 
nieuwe ART- en weerbaarheidtraining 
(Rots & Water) voor de jongeren; 
 

 Kleding bazaar: binnenkort gaat AJJC 
weer een bazaar houden. Volg ons via 
onze FB-pagina Stichting AJJC 
 

 Fusie: AJJC heeft deelgenomen aan de 
gesprekken die door het Ministerie van 
Justitie zijn georganiseerd om te 
komen tot een visiedocument; 

 

 Mevr. E. Jongleen, manager 
Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond 
gaat workshops verzorgen aan 
Veiligheidshuis. 
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Highlights… 

 AJJC’s nieuwe aanwinst: mevr. Michelle Oldenboom-Adoptie is al 
een paar maanden in dienst bij AJJC. Als psycholoog bekleedt ze de 
titel als gedragsdeskundige. Zij is verantwoordelijk voor de 
kwaliteitsbewaking en verbetering; 

 Coördinator Taakstraffen: sinds kort wordt deze afdeling 
gecoördineerd door mevr. Maleachi Ostiana. Ze is thans bezig met 
het reviseren van alle werkprocessen om te garanderen dat deze 
afdeling optimaal blijft functioneren. Potentiële projectplaatsen 
kunnen zich bij haar aanmelden; 

 Stagiaires in huis: Vanaf 2 september 2019 zijn er zes stagiaires 
van start gegaan bij alle drie afdelingen van AJJC, om 
praktijkervaring op te bouwen. Een van deze stagiaires; Su-Ely 
Martina van University of the Dutch Caribbean (UDC) studeert 
Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en gaat zich voor de 
komende vier maanden bezig houden met het begeleiden van 
cliënten en zal AJJC ondersteunen met het project muziektherapie.  


