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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC).
AJJC is opgericht op 3 december 2013 met de opdracht om zowel de Jeugdreclassering uit te voeren, de Haltafdoening te realiseren en een Veiligheidshuis voor Curaçao op te zetten.
De Jeugdreclassering en het Veiligheidshuis zijn anno 2018 niet meer weg te denken uit de keten van justitiële
jeugdzorg. Door de taken en werkzaamheden op het gebied betreffende preventie die AJJC als enige in deze
keten uitoefent, is de impact op het voorkomen van jeugdcriminaliteit aanmerkelijk. In 2018 zijn ook concrete
stappen gezet om de wettelijke- en operationele basis voor de Halt afdoening te realiseren. Daarnaast is in 2018
de basis gelegd voor het Top-C project ‘Tur wowo riba bo’, waarin AJJC een prominente rol zal gaan spelen.
Wij als bestuur van AJJC realiseren ons dat wij niets zijn zonder onze directeur, onze ketenmanager, onze
veiligheidshuis medewerker, onze jeugdwerkers, onze administratieve medewerkers en onze stagiaires. Wat wij
bereikt hebben voor de jongeren hebben wij aan hen te danken. Met dit jaarverslag krijgt u een beeld van alles
wat zij in 2018 hebben gedaan voor onze jongeren tussen 12 en 18 jaar die met politie en vaak ook met justitie
in aanraking zijn gekomen. Voor veel van deze jongeren betekenen zij ‘the difference’!
Het bestuur van AJJC.
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Ons Logo

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.

Het emoticon gezichtje links heeft een boze of sombere gezichtsuitdrukking die 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.

Visie

Strategie

Missie

2. De stichting AJJC en haar organisatie

Jeugd
reclassering:

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).

Het is onze missie om pedagogische interventie aan de zorg- en risicojongeren te 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 te weeg te brengen.

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 4
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.

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.

Bestrijding & Preventie
Jeugdcriminaliteit
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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.

Ministerie Van Justitie

Kabinet Ministerie

Parket Procureur-Generaal

Beheerraad Gemeenschappelijke
Hof van Justitie
Secretaris-Generaal
Raad voor de
Rechtshandaving

Gemeenschappelijke
Voorziening Politie

Bureau Kustwacht en Militaire
zaken

Openbaar Ministerie

Ministeriële Staf

Opleidinginstituut Rechtshandhaving
Veiligheidszorg

Sector Rechtshandhaving
Openbare Orde en Veiligheid

Interpol

Landsrecherche

Beleidsorganisatie

Sector Justitiele Zorg Executie en
Resocialisatie

Korps Politie Curaçao

Voogdijraad

Toelatingsorganisatie

Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou

Controle & Beveiliging

Justitiele Jeugdinrichting

Brandweer Curaçao

Reclassering

Leden Managmentteam
Uitvoeringsorganisaties per sector
Bovensectorale uitvoeringsorganisaties
Uitvoeringsorganisaties buiten Ministerie

Bureau Slachtofferhulp
Gezinsvoogdij Instelling
Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg
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Het personeel
Kostenplaats +
Organisatieonderdeel
AJJC heeft een subsidie
van naf. 1.140,000
ontvangen.

Aan het einde van het jaar 2018 was het personeel als volgt samengesteld:

Formatie

Ontwikkelingen

17 De werkelijke bezetting
per 31 december 2018

•
•
•
•
•
•

23 (bezetting conform
wenselijkheidbegroting)
17-23

Functie

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 thema: TOP C.

Directeur
Ketenmanager Veiligheidshuis
Medewerker Veiligheidshuis
Gedragsdeskundige Vacature
Justitieel jeugdwerker/Coördinator Taakstraffen
Justitieel jeugdwerker

Totaal= 6 onderbezet

Bezetting per 31 december 2018.

Functie
Directeur
Ketenmanager Veiligheidshuis
Medewerker Veiligheidshuis
Veiligheidshuis Procesregisseurs
Management Ondersteuning
Administratieve kracht
Gedragsdeskundige
Coördinator Taakstraffen/ET
Haltwerkers
Jeugdreclasseringwerkers

Formatie

Feitelijk

1
1
1
2
1
1
1
1
4
10

1
1
1
0
1
1(tijdelijke kracht)
1
1
0
10

Team en Bestuur AJJC 2018

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e secretaris
Lid
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A. Richardson
C. de Witt Hamer
R. Hanson
N. Pieter
(vacant)

Office Manager
Administratie

Naam
M. Francisca MBA
V. Narcisio
A. Quandus
E. Hellemun
J. de Jonker
L. Croes
J. Martina-Augusta
T. Betorina
F. Hortencia-Perez Torres
A. Torres
V. Perez
M. Bregieta
M. Vrutaal
M. Ostiana
R. Juliana
J. Paulo

Nieuwkomers

Vertrekkers

Mevrouw M. Ostiana is per 7 mei 2018 als tijdelijke
kracht in dienst genomen als vervanging van mevrouw
J. J. Martina-Augusta i.v.m. zwangerschapsverlof.

De Gedragsdeskundige, M. Eekhof en justitieel
jeugdwerker, D. Clemencia hebben begin 2018 hun
ontslag aangevraagd en gekregen. In april 2018 heeft
mr. Jennifer Josefa aangekondigd dat zij als bestuurslid
aftreedt.
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3. Beleid en kwaliteit
•
•
•
•

Ook in 2018 werd de nodige aandacht gegeven aan het verhogen van de kwaliteit van de producten van
AJJC. Daarvoor werden de volgende specifieke activiteiten ontplooid:
Op 3 januari heeft Gilian Martina een workshop aan onze jongeren gegeven met als thema: “Put your
dreams to the test”.
Van 5 tot en met 9 maart 2018 hebben twee jeugdwerkers aan “The first Caribbean Spring school on
International Children’s Rights” deelgenomen.
Werkbezoek Parlement Aruba, mevrouw Sue- Ann Ras, op 13 september 2018.

•

In september 2018 heeft AJJC een Samenwerkingsprotocol LVB Platform getekend tussen:
• Federatie Antilliaanse Jeugdzorg
• Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao
• Justitiële Jeugdinrichting Curaçao
• Kinderoorden Brakkeput
• Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal
• Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao
• Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg
• Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curaçao
• Stichting Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur

•

In het kader van de viering van Dia di Outonomia die op 10 oktober 2018 heeft plaatsgevonden, heeft de
regering van Curaçao een “Marshe di informashon” georganiseerd voor de bevolking van Curaçao. AJJC
heeft hieraan deelgenomen.

Jaar
2018
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•

Het Functieboek AJJC is afgerond. Begin 2016 is er een start gemaakt door Balance Consultancy Group met
het beschrijven van 12 functies voor AJJC. Vervolgens zijn de functies gebaseerd op Fuwasys gewaardeerd.
De functies zijn organiek beschreven, dus de inhoud is afgeleid van de organisatiedoelstellingen.

•

Stagiaires 2018. Evenals voorgaande jaren heeft AJJC als stageplaats gefungeerd voor zowel stagiaires
uit Nederland als vanuit Curaçao. Hierbij gaat een dankwoord uit aan al deze toekomstige professionals
voor hun energie en nieuwe ideeën.
• Sanne Oud, student forensische pedagogiek, heeft een beleidsaanbeveling geschreven voor
de taakstraffen binnen AJJC.
• Liselotte Smits en Willemijn van den Dungen, studenten SPH en MWD hebben een onderzoek
uitgevoerd met als titel: Zelfhulpgroepen voor ouders van criminele jongeren onder begeleiding
van het AJJC. Een onderzoek naar de behoefte van ouders van criminele jongeren na afronding
van de oudertraining.
• Demi Buitenhuis, student Sociaal Juridische Dienstverlening, heeft onderzoek gedaan binnen
het Veiligheidshuis betreffende de samenwerking ZSM met het Veiligheidshuis.
• Shanté Bito, student MBO administratief Juridisch.
• Chendeline Mathilda, student SPH.
• Kimberly Soethout, student HBO Rechten
• Danceny Francinet, student Social Work
• Jenèvre Gumbs, student Social Work
• Mignonne Curiel, student Social Work
• Justin Wirokarto, student aan de Haagse Hogeschool heeft een onderzoeksproject verricht
in opdracht van de WSG gericht op justitiële Antilliaanse jongeren op Curaçao (AJJC) en in
Nederland (WSJR).
• Jihane Benali, Lamyae Ouladhmidou, Andrea Ruggiero, Loreen Wijnhoud, Jochebel Simmons,
studenten SPH, hebben onderzoek gedaan naar mogelijke aansluiting tussen Veiligheidshuis,
het Hof en Rechtbank; de waarborging van Top C binnen het Veiligheidshuis in vergelijking
met het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en Veiligheid en Actiecentrum Amsterdam; de
succesfactoren van de PIJ maatregel in vergelijking met Hartelborgt Spijkenisse en JJIC; de rol
van buurtregisseur binnen het Veiligheidshuis ten aanzien van de sociale wijkteams aanpak
en de rechten van het kind ten aanzien van de richtlijnen voor de sleutelpartners binnen het
Veiligheidshuis.
• Maj-britt Olsthoorn, student master Forensische Criminologie, heeft onderzocht of de invulling
en benadering tijdens de trainingen binnen AJJC zouden moeten verschillen voor jongeren
van 12-15 jaar en 16-18 jaar.

•

Vrijwilligers: AJJC heeft sedert 2017 een aantal vrijwilligers geworven. Deze vrijwilligers worden ingezet als
ondersteuning bij het Plan van Aanpak van de cliënten. Eind 2018 heeft AJJC samen met de vrijwilligers
hun inzet geëvalueerd. Er zijn uit deze bijeenkomst een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, welke
door AJJC zullen worden aangepakt. AJJC wil hierbij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en inspiratie
en hoopt op hen te kunnen rekenen in de komende jaren.
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Jongeren activiteiten: In 2018 heeft AJJC diverse activiteiten georganiseerd voor de cliënten. De jongeren
activiteiten vinden altijd in de vakantie plaatsvindt. Het heeft als doel om de jongeren op een leuke, maar wel
educatieve manier bezig te houden, want vele van deze jongeren hebben geen nuttige vrijetijdsbesteding.
Er waren twee jongeren activiteiten die in de herfstvakantie hebben plaatsgevonden. Op 9 oktober 2018
vond een bootcamp bij de Marine Kazerne plaats en op 11 oktober 2018 een basketbaltraining. Eind
van het jaar heeft AJJC de traditionele kerstactiviteit voor de cliënten gehouden, waar de cliënten behalve
een hapje ook verschillende optredens van inspirerende personen kregen. De kerstactiviteit werd mogelijk
gemaakt door de enorme inzet van stagiaires, een ex-cliënt en medewerkers met hun kinderen, die een
carwash hielden.

•

Kerstpakketten voor cliënten: De organisaties die in het jaar 2018 de cliënten verblijden met een
voedselpakket alsook met een speciaal kerstpakket, worden hierbij namens alle cliënten en werknemers
van AJJC hartelijk bedankt.

•

TOP C tekenen projectovereenkomst: Op initiatief van het Openbare Ministerie heeft de Stuurgroep Top
C een projectvoorstel bij het Criminaliteitsfonds van het Ministerie van Justitie Curaçao ingediend, welke
werd geaccordeerd. Op 24 april 2018 vond de ondertekening plaats van de projectovereenkomst.

Jaar
2018
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4. 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.
Elektronische Toezicht voor minderjarige verdachten en daders is een onderdeel van de Jeugdreclassering.
Er zijn jongeren die slachtoffers zijn van de omstandigheden waarin ze opgegroeid.
Daarnaast zijn er jongeren die kwetsbaar zijn voor negatieve invloeden van derden en andere factoren die hierbij
een rol kunnen spelen.
Deze voornoemde omstandigheden spelen in sommige gevallen een zodanige rol dat dit als resultaat heeft
dat de jongere een delict kan begaan. De Jeugdreclassering door AJJC bestaat sedert 2014 en heeft zeker
bewezen dat het onmisbaar is op het eiland.
Jeugdreclassering focust zich niet alleen op de straf, maar zoekt altijd een balans tussen zorg en straf.
De jongere heeft een delict gepleegd, dus dient hierdoor een sanctie te krijgen doch heeft hij/zij ook het recht om
hulp te krijgen indien nodig. De maatschappij ziet meestal het delict dat de jongere heeft gepleegd, maar niet
de omstandigheden waaronder de jongere het delict heeft gepleegd.
Jeugdreclassering bestaat juist om aandacht te besteden aan deze omstandigheden, zogenoemde risicofactoren,
en de jongere dusdanig te begeleiden dat hij niet meer in contact komt met Justitie.
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4.2 Trends

4.1 Producten en cijfers

AJJC vraagt zich af of zij voorzichtig kan stellen dat het beter gaat met de Curaçaose jongeren. Uit de cijfers van
AJJC blijkt dat in het jaar 2018 minder jongeren werden aangemeld die een delict hebben gepleegd en daaroor
zijn veroordeeld.
Vanaf 2014 heeft AJJC veel aandacht besteed aan preventie van jeugdcriminaliteit, door risicojongeren te
begeleiden en risicogedrag aan te pakken. Tevens heeft AJJC nadruk gelegd op een professionele aanpak
en begeleiding van (First)offenders met als doel om recidive te voorkomen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of
bovengenoemde stelling klopt en in hoeverre dit is bewerkstelligd door de inspanningen van AJJC.

Sexe 2017
Jaar
Aantal binnengekomen nieuwe cliënten

2014

2015

2016

2017

2018

106

193

211

208

145

2016/2017

2018

392 zaken in behandeling

440 zaken in behandeling

Het aantal nieuwe cliënten gezien bovenstaande tabellen die in het jaar 2018 zijn binnengekomen, is gedaald in
vergelijking met de voorgaande jaren, doch de zaken die bij AJJC in behandeling waren in 2018, zijn toegenomen.
Gezien de twee jaar proeftijd waarin de cliënt in gedwongen kader begeleiding wordt. Dit geldt alleen voor de
jeugdreclasseringszaken.

Productie/Producten/Diensten/Interventies
PVA (norm 24 uur per zaak)
VPA (norm 6 uur per zaak)
Briefrapport (norm 4 uur per zaak)
Gratierapport (norm 4 uur per zaak)
Toezicht en Begeleiding (norm 73 uur per zaak)
Hulp en Steun (norm 73 uur per zaak)
Taakstraffen (coördinatie ½ fte.)
ET (norm 43 uur per zaak)
Afloopbericht en preselectie ET rapporten (norm 9 uur per zaak)
Groepstrainingen t.b.v. cliënten (60 uur per training x 2 werkers )
Groepstrainingen t.b.v. ouders/verzorgers (94 uur per training)
Voorwaardelijke Invrijheidstelling (norm 41 uur per zaak)
Preventievoorlichtingen (norm 11 uur per voorlichting)
Risicojongere PVA (norm 20 uur per zaak)
Risicojongere begeleiding (norm 37 uur per zaak)
Bemiddeling (norm 15 uur per zaak)
Aanmeldingen( norm 1 uur per zaak)
Totaal aantal prestaties

2014 2015 2016 2017
21
41
68
82
17
53
69
74
6
14
28
17
1
0
41
50
33
33
43
85
77
81
32
36
43
63
2
9
10
14
31
1
3
3
4
0
3
3
0
1
1
2
2
18
34
17
17
16
17
14
4
14
16
38
57
0
13
5
0
212

375

411

479

2018
46
54
16
0
43
82
50
15
10
6
0
2
28
2
30
0
5
386

Sexe 2018

De meest voorkomende delicten die de cliënten van AJJC van verdacht worden is evenals 2017 diefstal met of
zonder geweld (en wapen). Er is vaak een samenhang met drugs (marihuana) gebruik. De oorzaak van delinquent
gedrag ligt veelal in de slechte economische situatie van het gezin gepaard met gebrek aan sociale vaardigheden
en weerbaarheid.

Delicten 2017

Delicten 2018
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4.3 Mijlpalen van 2018 en ambities voor 2019

5. HALT

Mijlpalen

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 activiteiten geweest in het afgelopen jaar.

AJJC is verantwoordelijk voor de 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. integrale aanpak op het gebied van veiligheid.
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 2018 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.

5.1 Het Landsbesluit
Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen (LB ham), aangaande de uitvoering van HALT op Curaçao is
sinds 2016 in concept klaar. Dit LB ham werd in september 2017 naar de Raad van Advies gestuurd. Ondanks
veel aandringen voor een spoedbehandeling bij de Raad van Advies, werd het verzoek tot spoedbehandeling
door de Ministerraad niet gehonoreerd. 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.

Ambities

»» Er zal meer worden ingezet op preventie activiteiten ter voorkoming van jeugdcriminaliteit.
»» Samenwerking met samenwerkende partners wordt geïntensiveerd met als doel een naadloze afstemming van
de aanpak aan de jongere en diens systeem.
»» Gezamenlijk visiedocument fusie AJJC met andere justitiële stichtingen.
»» Innovatieve projecten die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de begeleiding aan de jongere, met
als bedoeling de ontwikkeling van de jongere op een positieve manier beïnvloeden. Een van deze projecten
is het muziektherapie project.

5.2 HALT binnen Stichting AJJC
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. Stichting AJJC dient leeropdrachten voor de jongeren van HALT op Curaçao te
ontwikkelen. Deze moeten in relatie staan tot de andere opdrachten die (verplicht) in het Halt-afdoenings proces
voorkomen. De andere opdrachten houden o.a. in een intakegesprek, evaluatiegesprekken en excuses aanbieden.
Voor het kristalliseren van het project HALT, heeft AJJC 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. Tot nu toe 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.

20

Jaar
Verslag

AJJC

Jaar
2018

6. Analyse Risicojongeren

5.3 Financiën
In december 2016 heeft Stichting AJJC een
projectplan bij de Ministerie van Justitie ingediend voor
het opzetten en implementeren van HALT op Curaçao.
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.

5.4 Conclusie
Gezien HALT nieuw voor Curaçao is, is het noodzakelijk
inzicht te krijgen in de procedures van instanties in
Nederland die HALT uitvoeren en overdrachten doen.
Dit kan Curaçao veel tijd en geld besparen. Tevens
heeft AJJC baat bij goede samenwerking contacten
en materialen die evidence based zijn. Hiervoor
is financiering benodigd. Daarnaast is een goede
samenwerking tussen de lokale instanties die bij moeten

dragen aan HALT-werken van zeer groot belang, wil
Curaçao aan preventie jeugdcriminaliteit werken en de
wetgeving naar behoren uitvoeren.
Zonder financiën en optimale samenwerking wordt
de HALT afdoening, ondanks de noodzaak voor haar
bestaan, bemoeilijkt.

5.5 Voortgang en planning 2019
Om HALT afdoening te realiseren, zal aan de volgende
punten gewerkt moeten worden:
• Samenwerkingsprotocol tussen desbetreffende
ministeries;
• Financiering van het projectplan HALT door de
Minister van Justitie;
• Afronding van het Landsbesluit;
• Samenwerkingsovereenkomst sluiten tussen de
samenwerkende instanties binnen de Ministerie van
Justitie met betrekking tot HALT.
• Samenwerkingsovereenkomst afronden Stichting
HALT NL en AJJC
• Het voortdurend verzorgen van
deskundigheidsbevordering HALT aan AJJC en de
betrokken partners.
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De dossiers van de risicojongeren van het jaar 2018 zijn geanalyseerd en gekoppeld aan de potentiële
risicofactoren. Het betreft hier 15 jongeren die in begeleiding zijn geweest bij AJJC. Deze jongeren hebben geen
delict gepleegd, maar vertonen risicogedrag. Er zijn criminogene factoren aanwezig in het leven van deze jongeren,
waardoor zij het risico lopen af te glijden naar de criminaliteit. Deze jongeren worden vrijwillig aangemeld, dit kan
zowel via ouders, als via school/een betrokken instelling, als via de jongere zelf verlopen.
De analyse is onderverdeeld in een aantal domeinen, namelijk: de jongere, de familie, school, economische situatie
en het verblijf. Deze domeinen zijn op zich ook onderverdeeld in verschillende risicofactoren. Per risicofactor is
bestudeerd of deze factor aanwezig of afwezig is bij de jongere. De resultaten uit het analyse geven een beeld van
de soort en de mate van aanwezigheid van bepaalde risicofactoren bij de risicojongeren van AJJC.
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6.2 Familie

6.1 De Jongere
Zwakke Sociale Vaardigheden of vroeg antisociaal
gedrag
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Emotionele en psychische Problemen

Aanwezig

Ontwikkelingsachterstand leerstoornissen

Gebrekking Taalvaardigheid

Afwezig

Uit het onderzoek is gebleken dat slechts een enkele ouder van de jongeren drugs gebruikt.
Daarnaast is het wel duidelijk dat een groot deel van de jongeren in een ongunstige
opvoedingsmethode opgroeit, u kunt hierbij denken aan instabiliteit, maar ook verwaarlozing of
mishandeling.

6.3 School
Zwakke Sociale Vaardigheden of vroeg antisociaal
gedrag

Alcohol en drugsgebruik

Emotionele en psychische Problemen

Alcohol en drugsgebruik

Uit bovenstaande diagram blijkt dat een aantal jongeren school voortijdig heeft verlaten. Een wat
groter aantal, spijbelt regelmatig. Het grootste deel, presteert onvoldoende op school.
Uit voorgaande diagrammen blijkt dat bijna iedere factor bij ongeveer de helft van de jongeren aanwezig is.
Alcohol- en drugsgebruik en een gebrekkige taalvaardigheid komen bij de minste jongeren voor. Emotionele en
psychische problemen staat daar sterk tegenover, er is slechts één jongere bij wie deze risicofactor afwezig is.
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6.4 Economische situatie

7. Veiligheidshuis verbinden en binding

Het grootste deel van de ouders van deze jongeren heeft een baan, het inkomen is niet altijd
even hoog, maar vaak genoeg om van te kunnen leven. Een derde van de jongeren heeft zelf een
bijbaan en kan hierdoor voor een klein deel mee voorzien in de kosten.

7.1 Binding met Aruba en Bonaire

Aanwezig

Het Veiligheidshuis werkt continu aan samenwerken en
versterken van partners.Vanaf 2015 is Veiligheidshuis
Bonaire al een feit geworden en het onderhouden
van contact met Veiligheidshuis Curaçao was van
zelfsprekend.
Met aandacht voor deskundigheidsbevordering,
registratiesysteem opzetten en knelpunten bespreken
om ook op langere termijn verzekerd te zijn van
duurzaamheid.

Afwezig

In het eerste kwartaal van 2018 is Aruba de opvolger
en zocht naar steun en samenwerking van onder meer

6.5 Verblijf

Veiligheidshuis Bonaire en Veiligheidshuis Curaçao bij
het opzetten. In grote lijnen is de uitkomst positief, na
een dienstbezoek van de procesmanager, mevrouw
Bernice Schulte aan het Veiligheidshuis Curaçao. Tijdens
het bezoek werd informatie gedeeld om gezamenlijk bij
te dragen aan de start van Veiligheidshuis Aruba.
Voor Aruba, Bonaire en Curaçao is dit een hoogtepunt
van positieve samenwerking: Veiligheidhuizen steken
de koppen bij elkaar binnen de Caribische context.
Er werd met elkaar afgesproken dat de procesmanagers
op structurele wijze zullen samenkomen;
de eerstvolgende keer op Curaçao in het jaar 2019.

7.2 Verbinding met reflectie

Een derde van de jongeren verblijft onder toezicht. Omdat het hier niet gaat om jongeren die
een delict hebben gepleegd, moet u hierbij denken aan een ondertoezichtstelling of een
uithuisplaatsing.

6.6 Risicofactoren
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Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna iedere risicofactor bij ongeveer de helft van de jongeren
aanwezig is. Alcohol- en drugsgebruik en een gebrekkige taalvaardigheid komen bij de minste
jongeren voor. Emotionele en psychische problemen staat daar sterk tegenover, er is slechts één
jongere bij wie deze risicofactor afwezig is.

Binnen het Veiligheidshuis vindt er informatieuitwisseling
plaats: organisaties ontmoeten elkaar en botsing van
logica vindt continu plaats. De behoefte om gezamenlijk
te reflecteren op casussen die al eerder besproken zijn,
is een vereiste aan het worden. In het tweede kwartaal
van 2018 heeft het Veiligheidshuis geëxperimenteerd
met het reflecteren op ieders rol en stilgestaan bij de
aanpak van betrokken partijen. Er werd een specifieke
casus naar voren gebracht, waarin de mogelijkheden
beperkt waren en de kinderrechter niet instemde met
het verzoek van uithuisplaatsing. Terwijl de partners die
betrokken waren de veiligheid van het kind op nummer 1
hadden en de stok achter de deur noodzakelijk achten.
Gedurende reflectiebijeenkomst zijn de volgende
leerpunten en best practices naar voren gekomen;
Communicatielijnen onderling versterken.
De neuzen in dezelfde richting houden; samen opstaan,
vallen en doorgaan.

Betere afstemming met elkaar en niet langs elkaar
heen werken. Te allen tijde zorgen dat 1 plan, 1 gezin
en 1 regiehouder. Dit duidt op effectieve wijze van
hulpverlening door samen te werken.
Kennisnemen van elkaars krachten en beperkingen.
Op basis van deze leerpunten en best practices kan
er geconcludeerd worden dat de behoefte om samen
te groeien essentieel is. Het reflecteren is de beste
vitamine om de partners hierin te stimuleren. De
reflectiebijeenkomst is een middel om leervraagstukken
vanuit de casuïstiek en de keten te beantwoorden.
De partners, die deel hebben genomen aan deze
bijeenkomst, waren Openbaar Ministerie (OM),
Voogdijraad, Gezinsvoogdij instelling (GVI) en
Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC). In 2019
zet het Veiligheidshuis dit voort en verduurzaamd dit
binnen het reguliere proces.
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7.3 Verbinding met cockpit- en ZSM-werkwijze
Het Veiligheidshuis wil in de toekomst graag de ZSMwerkwijze gaan toepassen, zoals bekend in Nederland
bij verschillende veiligheidshuizen. Om deze mogelijke
toepassing te onderzoeken, is een vierdejaars
afstudeerstudent Sociaal Juridische Dienstverlening,
Demi Buitenhuis naar Curaçao gekomen. Zij is dit
onderzoek in samenwerking met onder andere het
Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond gestart. In een
later stadium heeft zij Korps Politie Curaçao, Openbare
Ministerie Curaçao en Triple A Attorneys (advocaten
kantoor) hierin opgenomen.
ZSM staat voor ‘Zorgvulding, Snel en op Maat’. Aan de
ZSM-tafel worden eenvoudige misdrijven behandeld
met verschillende ketenpartners. Deze ketenpartners
werken nauw samen om veel voorkomende criminaliteit
snel en betekenisvol af te doen. Deze afdoening vindt
plaats binnen een periode van 6 uur tot en met 7
dagen.
Zowel in de cockpit- als in de ZSM- werkwijze is
behoefte om zo spoedig mogelijk te komen tot
een afdoeningsbeslissing van alle aanhoudingen.
De twee grootste verschillen is dat in de
ZSM-werkwijze alle relevante informatie die nodig is
voor een afdoeningsbeslissing zo spoedig mogelijk
door betreffende ketenpartners beschikbaar wordt
gesteld. Ten tweede is de cockpit- werkwijze gericht op
VVC- zaken (VVC: veelvoorkomende criminaliteit).
Hierdoor heeft het Veiligheidshuis zich de taak in 2018
toegeëigend om zorg te dragen voor het verzamelen
van relevante informatie voor alle minderjarigen zaken
die binnen komen in de cockpit. In samenwerking
met het Openbaar Ministerie en KPC is dit tot stand
gekomen.

Sinds eind 2018 ziet het als volgt uit in de praktijk;
Alle minderjarigen zaken die binnenstromen in de
cockpit komen via de toeleidingskanaal van het
Veiligheidshuis binnen. De hulpofficier stuurt de nodige
informatie vanuit de cockpit per casus door naar
de Veiligheidshuis-medewerker en eventueel moet
aanvullende informatie worden uitgezocht vanuit de
politie (i.v.m. strafrechtelijke proces/ onderzoek).
Gedurende het casusoverleg beoordeelt de Officier
van Justitie of een zaak geschikt is voor de rechter,
snelrecht, sepot of op de tafel van Veiligheidshuis blijft,
vervolgens buigen de ketenpartners zich samen over
de zaak. Zij verzamelen en beoordelen informatie over
de zaak, de dader en het slachtoffer(s). Op basis van
die informatie wordt er per zaak naar een passende
afdoening en aanpak gezocht in het casusoverleg.
Dit geldt niet voor alle zaken. Sommige zaken zijn
zwaarder, hebben meer tijd nodig of is er weinig
informatie van bekend. Denk hierbij aan mogelijke
psychosociale problematiek, of dat de bewijsvoering
nog niet voldoende is. De ketenpartners krijgen dan de
taak om uit te zoeken wat er aan de hand is. Via het
casusoverleg kan een goede selectie en doorverwijzing
van complexe (straf)zaken. Na de cockpit te hebben
doorlopen, wordt er aansluiting met het Veiligheidshuis
gezocht om zorg te verbinden met de straf.
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7.4 Verbinding met expertise bijeenkomsten
Het Veiligheidshuis heeft zich vanaf maart van 2018 ingezet voor deskundigheidsbevordering van ketenpartners
binnen het Veiligheidshuis. Het was een enorme klus om met 9 verschillende organisatie (partners) uit diverse
domeinen een training met een bijzondere methode van aanpak voor de complexe doelgroep van het Veiligheidhuis
te organiseren. Deze, op maat ontwikkelde workshop genaamd “Mentaliserend coachen”, werd gegeven door de
heer drs. Peter Bleumer, psychotherapeut, psycholoog, bedrijfstrainer en opleider in Nederland.

De doelstelling van deze training was: empowerment van de ketenpartners en het vergroten van zelfreflectie in de
interacties met de doelgroep alsook henzelf.

7.5 Verbinding met nieuwe partners
De beste basis voor innovatie is samenwerking. Daarom is het Veiligheidshuis continu op zoek naar
aansluiting met bestaande organisaties om verder te bouwen en samen op te trekken. Het jaar 2018 stond
in het teken van sneller en intelligenter innovaties te realiseren door nieuwe samenwerkingsverbanden aan
te boren. Ook in dit jaarverslag kan het Veiligheidshuis weer een melding maken van het toetreden van
vijftien nieuwe partners:
St. Kinderbescherming
Jeugd en Zedenzaken
Casa Manita
Centrum van Arbeid
Guia Eduka Forma
KinderoordenBrakkeput
St. New Creation
Unidat di Bario
New Song College
Jeugdgezondheidszorg
SEDA
Techno Future
Fundashon Union di Hubentut (Funditut)
Huisartsen Vereniging
St. Equine
Het Veiligheidshuis is trots om de bovengenoemde organisatie te verwelkomen als nieuwe partners.
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7.6 Verbinding met de mens achter de casus
In 2018 heeft de mens achter de casus een grotere rol gekregen binnen het Veiligheidshuis en er is geïnvesteerd
in onderzoeken en werkafspraken met ketenpartners met het oog voor het welzijn op microniveau.
In 2018 heeft het Veiligheidshuis samenwerkingsafspraken gemaakt met het gemeenschappelijk hof van Justitie,
die een onafhankelijke rol heeft in het systeem, maar invloed heeft op de mens achter de casus. Vervolgens is het
Veiligheidshuis ook opzoek gegaan naar relevante organisaties, die zich verdiepen in de rechten van het kind,
particuliere gezinscoach die outreachend zijn naar gezinnen, om de verbinding met de mens achter de casus
in beeld te krijgen. Verder heeft het Veiligheidshuis in sommige gevallen direct contact opgezocht met de mens
zelf door in gesprek te gaan over het integrale plan. In 2018 is er vanuit het Veiligheidshuis vijf onderzoeken
verricht in samenwerking met de ketenpartners, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Het gaat om
organisaties zoals: Centrum Familie en Jeugd, JJIC, AJJC, KPC, OM, Voogdijraad, Gezinscoach en Talensa Child
rights advocacy & solutions. Deze organisaties hebben indirect of rechtstreeks contact met een casus. Uit de
volgende onderzoeken heeft het Veiligheidshuis getracht om verbinding te maken met de mens achter de casus.
Om ervoor te zorgen dat het onderzoek echt leidt tot verbetering in de samenwerking, is het belangrijk dat er
draagvlak en eigenaarschap is bij de desbetreffende partners. Vanuit Veiligheidshuis is er per onderzoeksthema
aandacht besteedt aan;
•
De huidige ontwikkeling (speerpunten, politieke invloeden en gevolgen hiervan).
•
Urgentie (hier moeten we iets mee doen, de mens achter de casus)
•
Een verbeterwens (door)ontwikkelen, probleem oplossen, nieuwe input).
Op de volgende pagina’s zullen de resultaten en bevindingen van ieder onderzoek worden toegelicht aan de
hand van de drie genoemde punten:
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Onderzoeksthema

Effectief toepassen van PIJ maatregel

Onderzoeker

Andrea Ruggiero

Instituut

Hogeschool Amsterdam

Voor jeugdigen is de Plaatsing in een Inrichting voor Jongeren (PIJ- maatregel) de zwaarste maatregel in het
jeugdstrafrecht. Vanuit het justitiële casusoverleg binnen het Veiligheidshuis zijn de cijfers van een opgelegde
PIJ- maatregel per jaar laag vergeleken met andere strafmaatregelen. Desondanks zien de ketenpartners binnen
het Veiligheidshuis dat het aantal recidive onder de jongere die een PIJ- maatregel opgelegd krijgen hoog is.
De kans op recidive terugdringen wordt klein ingeschat in de meeste casussen. Hierdoor kan er geconcludeerd
worden dat er voor een effectievere toepassing van de PIJ er in eerste instantie naar de oorzaken van de recidive
gekeken moet worden.
Onderzoek laat zien dat jeugdigen met een PIJ-maatregel relatief vaker met problemen te maken hebben.
Ruim een derde tot de helft van de jeugdigen blijkt psychische problemen, licht verstandelijke beperking of een
verslavingsproblematiek te hebben. Naast kindfactoren kampen deze jeugdigen ook vaak met problemen op
gezinsniveau. Kenmerkend voor deze groepen is ook dat ongeveer twee derde van de jeugdigen een ouder (of
beide) heeft met een psychische problematiek (25%), licht verstandelijke beperking en er in een derde van de
gevallen een lage inkomens problematiek speelt (42%). Bij jeugdigen met een PIJ-maatregel geldt dat de kans
op een gunstige overgang naar volwassenheid klein is. Tot slot geldt bij deze jeugdigen dat de schoolloopbaan
vaak moeizaam verloopt. Uit cijfers blijkt dat deze jeugdigen een verleden hebben als voortijdig schoolverlaters.
Een verbetering om deze PIJ-maatregel effectiever te laten lopen kan volgens artikel 1:174 lid. 8 van het
jeugdstrafrecht door bij de opstelling van het plan van aanpak een verplichte tussentijdse evaluatie toe te
voegen. Gedurende het casusoverleg kan men hierop terugkomen als een monitoringsysteem en als stok
achter de deur.

Onderzoeksthema

Systeemgericht werken met multiprobleemgezinnen

Onderzoeker

Jihane Benali

Onderzoeksthema

Effectief aanpak van High Impact Crimes

Instituut

Hogeschool Amsterdam

Onderzoeker

Lamyae Oulad Hmidou

Instituut

Hogeschool Amsterdam

Over het algemeen zijn 80% van de minderjarigen die aangemeld worden bij het Veiligheidshuis, afkomstig uit
een gezin die diverse complexe problematiek ervaren. Hierdoor, maar ook ten gevolge van de toenemende Multi
probleemgezinnen, zal het aantal ketenpartners dat zich buigt over een casus steeds groter worden.
Vanuit het Veiligheidshuis merken wij dat de mens achter de casus voortdurend te kampen heeft met een wisseling
werking van probleem patronen zoals; meerdere negatieve levensgebeurtenissen, mishandeling of verwaarlozing,
verslaving- of psychische problematiek, loyaliteitsconflicten, hechtingsproblematiek, gebrekkig motivatie,
teleurstellende hulpverleningsgeschiedenis en huiselijk geweld.
Er is een regisseur ingezet per Multi probleem casus. Dit houdt in dat er één persoon verantwoordelijk is voor de
aanpak van de betreffende casus van het Multiprobleemgezin. Deze regisseur zorgt ervoor dat hij/zij in gesprek
gaat met alle professionals van de organisaties die betrokken zijn om samen het hulpverleningsplan compleet te
maken. In 2019 zal het Veiligheidshuis zich hard gaan maken om de ketenpartners te ondersteunen in de aanpak
van Multiprobleemgezinnen.

In Rotterdam, Amsterdam en Curaçao wordt er met specifieke aanpak voor de groep harde kern criminelen
gewerkt, waarbij een ieder een eigen aanpak hanteert met veel overeenkomsten. In Rotterdam is de HIT- aanpak,
Amsterdam de Top-600 aanpak en op Curaçao de Top C aanpak. Het grootste verschil tussen de drie aanpakken
zit hem in de waarborging en duurzaamheid.
In Amsterdam is deze aanpak gewaarborgd in het Actiecentrum Veiligheid & Zorg (AcVZ) en in Rotterdam is deze
aanpak in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond opgenomen. Ingaande van volgend jaar heeft Curaçao een
project voor de duur van twee jaar gefinancierd, waarvan het Openbaar Ministerie de trekker is.
Een verbeterwens is om in de komende periode in samenwerking met Openbaar Ministerie, UO Reclassering,
AJJC en Ministerie van Justitie te werken aan verdere verbetering van de integrale persoonsgerichte aanpak van
daders van High Impact Crimes binnen het Veiligheidshuis.
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Onderzoeksthema

Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind

Onderzoeker

Jochebel Simmons

Instituut

Hogeschool Amsterdam

Het Kinderrechtenverdrag is een opdracht aan iedereen in de samenleving. Niet alleen aan overheden, maar ook
aan ouders, onderwijzers, jeugdhulpverleners, rechters, politie, advocaten en aan kinderen en jongeren zelf. Een
ieder heeft de plicht om voor kinderen te zorgen.
Kinderen die een strafbaar feit hebben begaan, hebben recht op een behandeling die rekening houdt met hun
leeftijd. Het is belangrijk dat een kind na zijn straf weer goed verder kan leven. Ieder kind moet juridische bijstand
kunnen krijgen, juridische procedures en plaatsen in instellingen moet zoveel mogelijk worden vermeden. Bij
ieder kind dat van zijn vrijheid is beroofd, moet rekening worden gehouden met zijn behoeften en leeftijd. Een
verbeterwens is dat de ketenpartners zichzelf hard gaan maken en bewust naleving van kinderrechten in hun
dagelijkse uitvoering nastreven.

Onderzoeksthema

Buurtregisseur, wijk en samenleving

Onderzoeker

Loreen Wijnhoud

Instituut

Hogeschool Amsterdam

Een ingrijpende verandering in 2017 was de opkomst van buurtregisseurs binnen het Korps Politie Curaçao
(KPC).De invoering van buurtregisseurs zou moeten zorgen voor een herkenbare aanwezigheid, waardoor er
vertrouwen kan worden geschapen om zo de veiligheidsbeleving te verbeteren en informatie gestuurd in te grijpen
op basis van wat er leeft en zich afspeelt in de zorggebieden.
Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar bevinden zich in de adolescentieperiode. Het is een fase, waarin er op
allerlei gebieden geëxperimenteerd wordt en de wijk waarin de jongere opgroeit kan dergelijke problemen versterken.
De maatschappelijke problemen zoals: schoolverzuim, huiselijk geweld, armoede, slechte leefomgevingen, weinig
ontmoetingsplekken, weinig sport en recreatievoorzieningen (jeugd)werkloosheid en criminaliteit komen samen in
de wijk. Dit vergroot de kans op betrokkenheid in de wijk en bij criminele activiteiten.
Een verbeterwens is dat men met buurtregie netwerk aan de slag gaat. Dit is gericht op het behouden van en waar
nodig verbeteren en vergroten van fysieke, sociale veiligheid en leefbaarheid. Partners wisselen gegevens met
elkaar uit en delen hun expertises. Ook kunnen zij een beroep doen op het Veiligheidshuis als opschalingsmodel
voor complexere zaken.
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7.7 Binding met thema’s
De thema’s binnen het Veiligheidshuis vormen de sleutel voor de aanpak van criminaliteit op Curaçao. De thema’s
zijn nader geconcretiseerd in het casusoverleg en afstemming van de taken van de partners. Het casusoverleg
binnen het Veiligheidshuis heeft als doel om ten eerste delicten gepleegd door jongeren te voorkomen, de jongeren
adequaat aan te pakken en recidive terug te dringen.
Hierin ligt de noodzaak om de duurzaamheid van beide thema’s zowel het justitieel casusoverleg (JCO) en risico
jeugdoverleg (RJO) te blijven garanderen binnen de strafketen.

Justitieel casusoverleg
Het jaar 2018 stond voor Justitieel casusoverleg in het teken van veranderingen en groei.
De grootste bijdragen van dit casusoverleg is de afstemming van activiteiten om vorm en richting te geven aan
het strafrechtelijk proces.
Door de jaren heen is door betrokken partijen flink geïnvesteerd in het neerzetten van JCO om recidive terug te
kunnen dringen.
In 2019 zal vanuit JCO gewerkt worden aan de filtering van zaken met het oog op een verkorting van doorlooptijden
en snelle afhandeling in vergelijking met 2018.

Relevante feiten
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1. Bijna de helft van de partners, komen minstens wekelijks bijeen voor overleg,
activiteiten en interventies.

2. Alle partners 24 uur per dag bereikbaar zijn op hun mobiele telefoon voor acute

gevallen en meldingen. Ook in het weekend en op feestdagen bijvoorbeeld 31
december 2018.
3. Voor 75% het OM tijdens het JCO een afdoeningsbeslissing neemt of geeft het
aan in welke richting de beslissing zal uitvallen.
4. De jongeren in het jaaroverzicht van 2017 worden besproken in het JCO van
2018 en gaan mee naar 2019.
5. Gemiddeld duurt het JCO overleg anderhalf uur en worden per casusoverleg
minimaal 15 casussen besproken.
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Opvallende ontwikkelingen in 2018

Top drie gepleegde delicten door JCO- jongeren

Instroom JCO - jongeren

Delicten

Geslacht

2016

%

2017

%

2018

%

Jongens

57

92%

65

90%

49

94%

Meiden

5

8%

7

10%

3

6%

Totaal

62

100%

72

100%

52

100%

•

•
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Opvallend is dat de instroom van JCO casussen nog nooit zo laag is geweest. Dit betekent dat er
minder jongeren in aanraking zijn geweest met Justitie. Er kan echter niet geconcludeerd worden dat de
jeugdcriminaliteit gedaald is. Tenzij er een definitie gegeven wordt aan het begrip jeugdcriminaliteit en nader
onderzoek gedaan is.
Uit de voorgaande cijfers blijkt dat er wel degelijk verschillen zijn tussen jongenscriminaliteit en
meisjescriminaliteit. Ook in de groep van instroom JCO voerden de jongens de boventoon. Desondanks
zijn de 6% meiden die opgepakt zijn, aangehouden voor een ernstig delict en zitten gelijk veel dieper in de
criminaliteit dan de jongens, doordat hun gedrag heftiger is.

Leeftijd van JCO- jongeren

2016

%

2017

%

2018

%

Mishandeling

6

17%

10

24%

8

26%

Diefstal

17

49%

15

36%

11

37%

Diefstal met geweld

12

34%

17

40%

11

37%

Totaal

35

100%

42

100%

30

100%

•

Opvallend is dat het percentage mishandelingen in de afgelopen 3 jaar nog nooit zo hoog is geweest.
Ongeveer 63% van de JCO-jongeren plegen een gewelds gerelateerd delict. Vanuit het Veiligheidshuis is
een vicieuze cirkel te zien van verwaarlozing, geweld en mishandeling waarin de JCO jongeren terecht komen.

•

Opvallend is dat het percentage diefstal en diefstal met geweld gelijk zijn gebleven in 2018.

•

Ondanks de mindere instroom dan de jaren voorheen voerde de ernst van de delicten de boventoon.

Afdoeningbeslissingen
Afdoeningen

2016

%

2017

%

2018

%

Jeugdzitting

16

73%

17

52%

22

65%

Snelrecht

6

27%

16

48%

12

35%

Totaal

22

100%

33

100%

34

100%

Opvallende ontwikkelingen die door het Veiligheidshuis zijn gesignaleerd mbt de afdoeningbeslissingen in 2018:
Leeftijd

2016

%

2017

%

2018

%

12 jaar t/m 15 jaar

10

17%

17

24%

6

12%

16 jaar t/m 18 jaar

52

83%

55

76%

46

88%

Totaal

62

100%

72

100%

52

100%

•

Opvallend is dat de instroom van JCO casussen van jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar nog nooit
zo laag is geweest. Echter is de instroom JCO in die leeftijdcategorie ook nog nooit zo laag geweest.
Uit het onderzoek is gebleken dat de overgang van 15 jaar naar 16 jaar cruciaal is. Gezien de instroom van
de jongens hoger zijn dan de meiden, kan er verband worden gelegd met de ontwikkeling bij de jongens. De
jongens doen er wat langer over om volwassen te worden.

•

Opvallend is dat een jeugdzitting voor drie jaar op een rij het vaakst wordt toegepast dan snelrecht. Dit
betekent dat door de jaren heen heeft Justitie meer oog voor repressie dan preventie voor de jongeren die een
strafbaar feit hebben begaan. Het kan zijn dat men een tekort ervaart aan alternatieven en de samenleving
hierdoor meer baat heeft bij de harde hand van Justitie. Dit om het veiligheidsgevoel bij de burgers te
vergroten.
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Risicojongeren overleg

Leeftijd van RJO- jongeren

In dit overleg richt het Veiligheidshuis zich specifiek op de groep risicojongeren op Curaçao breed. Het risicojongeren
overleg is gebaseerd op vooraf gescreende meldingen van de politie en partners vanuit onderwijs, zorg, straf en
hulpverlening. Dit zijn jongeren, waarin er sprake is van complexe multi-problematiek, maatschappelijke uitval,
criminaliteit en stagnatie in de samenwerking tussen partners.

Relevante feiten

1. Bijna de helft van de partners heeft nooit eerder een risicojongere behandeld of

Leeftijd

2016

%

2017

%

2018

%

7 jaar t/m 15 jaar

26

54%

42

55%

27

47%

16 jaar t/m 18 jaar

22

46%

35

45%

20

53%

Totaal

48

100%

77

100%

47

100%

•

Gezien de verhouding tussen het aantal zaken en de leeftijd, is het opvallend dat de leeftijdscategorie 16
t/m 18 jaar het hoogst is in 2018.

•

In vergelijking tot de JCO- jongeren is de leeftijd bij RJO lager. Dit betekent dat de RJO jongeren op vroege
leeftijd al bloot worden gesteld aan bedreigende situaties.

•

Er ontstaan problemen in het functioneren van het kind vanaf 7 jaar oud en het kind vertoont vaak antisociale
gedragingen.

begeleid.

2. Alle risicojongeren waren slachtoffers of zijn nog steeds slachtoffers van het

gezinssysteem.
3. 50% van de risicojongeren heeft een lichtvergrijpend delict gepleegd, waarin
slachtoffer(s) weigert (weigeren) om aangifte te doen of de politie in te schakelen.
4. De risicojongeren van 2018 stellen zich steeds meer bloot aan sociale media
(Facebook, Instagram, Whatsapp) als uitlokking om crimineel gedrag te vertonen.
Denk hierbij aan het verspreiden van foto’s en videobeelden over o.a. vernieling,
seks of vechtpartijen.
5. De risicojongeren zijn steeds meer opzoek zijn naar hun status door zich aan te
sluiten bij een jeugdgroep en opereren in groepsverband om zich te versterken ten
opzichte van andere leeftijdsgenoten.

Top drie aanmelders
Aanmelders

Opvallende ontwikkelingen in 2018
Instroom RJO jongeren
Geslacht

2016

%

2017

%

2018

%

Jongens

39

81%

56

73%

42

89%

Meiden

9

19%

21

27%

5

11%

Totaal

48

100%

77

100%

47

100%

•
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Opvallend is dat de instroom RJO-jongeren, in de afgelopen drie jaar, nog nooit zo laag is geweest.
Uit onderzoek van de triagetafelis gebleken dat de aanmeldingen vanuit de zorg-, hulpverlenings- en
onderwijsketen gedaald is. Daarnaast blijft de verhouding van jongens ten opzichte van meisjes de afgelopen
drie jaar stijgen. De jongens externaliseren hun gedrag, waardoor de overlast veel groter is dan dat van de
meiden. De risicovolle meiden zijn onzichtbaar voor de buitenwereld, omdat zij hun gedrag internaliseren. Dit
maakt het moeilijk om hun risicofactoren tijdig aan te pakken.

2016

%

2017

%

2018

%

Stichting AJJC
Zorg-, onderwijs- en
hulpdomein
KPC

10

23%

8

12%

6

13%

13

31%

18

28%

6

13%

20

46%

39

60%

33

74%

Totaal

43

100%

65

100%

45

100%

•

Opvallend is, gezien het aantal aanmeldingen, dat de aanmelding vanuit de stichting AJJC en het zorg-,
onderwijs-, en hulp domein minder is geworden ten opzichte van 2016, terwijl er in totaal in 2018 meer
aanmeldingen zijn gedaan dan in 2016.

•

KPC voor het derde jaar op een rij, heeft de meeste aanmeldingen gedaan. Opvallend is dat de politie vaker
en eerder in contact komt met de risicojongeren dan andere partners binnen het Veiligheidshuis. Enerzijds kan
het zijn dat de problemen zich eerder voordoen op straat, scholen, wijken en rondhangplekken, waardoor de
politie de aangewezen persoon hiervoor is. Anderzijds kan dit betekenen dat de RJO in een te late stadium
worden ontdekt, waardoor de situatie waarin de jongeren verkeren al geëscaleerd is en zonder bemoeienis
van de politie niet meer te handhaven is.

•

Daarnaast valt op dat organisaties uit het zorg-, onderwijs-, en hulp domein ongeveer drie keer minder
aanmeldingen doen dan in 2016
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Top drie delicten gepleegd door RJO jongeren
Delicten

De samenwerking

2016

%

2017

%

2018

%

Bedreiging

8

38%

13

33%

9

50%

Diefstal

7

33%

18

46%

4

22%

Mishandeling

6

29%

8

21%

5

28%

Totaal

21

100%

39

100%

18

100%

•

Ondanks dat de RJO-jongeren in principe niet aangemeld worden, vanwege het plegen van een delict,
worden verschillende RJO-jongeren wel verdacht van het plegen van een of meerdere delicten. Voor het
Veiligheidshuis blijven ze echter, toch onder de categorie RJO-jongeren vallen, totdat zij vervolgd worden
voor dit delict.

•

Er is een verschil tussen zich bedreigd voelen en wat er in de wet als bedreiging staat omschreven. Een
bedreiging of intimidatie is strafbaar en de RJO jongeren maken zich voortdurend schuldig hieraan. Er is zelfs
een groei vast te stellen hierin van 17%.

•

Diefstal is sterk gedaald in 2018 ten opzichte van 2017.

•

Opvallend dat diefstal in verhouding het minst voorkomende delict is onder risicojongeren

Reikwijdte

2016

%

2017

%

2018

%

De casus of situatie overstijgt
de situatie grenzen. dfdf

8

10%

13

9%

21

25%

Het is een persoon of een
gezin uit een specifieke
groep/Top C

3

4%

2

1%

1

1%

Personen of gezinnen
beïnvloeden elkaar (negatief)

27

35%

71

49%

36

44%

Oorzaken problemen liggen
op meerdere leefgebieden

40

51%

58

41%

25

30%

Totaal

78

100%

144

100%

83

100%

•

•
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Opvallend is dat ‘de casus of situatie overstijgt de situatie grenzen’ de afgelopen drie jaar nog nooit zo hoog
is geweest. Dit betekent dat de ketenpartners steeds meer uitgedaagd worden in hun manier van aanpak en
de beperkte middelen.
Uit onderzoek is gebleken dat de personen of gezinnen elkaar negatief beïnvloeden in de meeste RJO
casussen. Daarbij rijst de vraag: Is het verstandig om de RJO jongere hulp te blijven bieden of moet het
gezinsysteem eerst geholpen worden?

2016

%

2017

%

2018

%

Interventies vanuit meerdere
organisatie of ketens nodig

25

49%

66

51%

43

44%

Verbinding tussen straf en
zorgpartners nodig

11

21%

23

18%

26

27%

Coördinatie en afstemming
tussen partners nodig
Totaal

15

30%

41

31%

28

29%

51

100%

130

100%

97

100%

•

Opvallend is dat het percentage betreffende de noodzaak van interventies vanuit meerdere organisaties of
ketens al voor het derde jaar op een rij het hoogst is. De behoefte om samen te werken wordt groter met de
tijd.

Aanpak
Er is dwang en drang nodig
Er is dwang en drang samen
met zorg nodig

2016
19

%
35%

2017
22

%
21%

2018
25

%
28%

21

60%

17

17%

7

8%

Er is een groepsgerichte
aanpak nodig

7

2%

34

33%

26

29%

Er is een bemiddelingsaanpak
nodig
Totaal

8

3%

30

29%

31

35%

55

100%

103

100%

89

100%

•

Opvallend is dat het percentage voor een bemiddelingsaanpak gedurende de afgelopen drie jaar nog nooit
zo hoog is geweest. Dit kan betekenen dat de ketenpartners wat milder zijn geworden in hun aanpak naar de
RJO jongeren toe.

•

Opvallend is dat de aanpak betreffende dwang en drang samen met zorg in 2016 het hoogst was en in
2018 het laagst. Dit is een levend bewijs dat de aanpak en de ketenpartners van het Veiligheidshuis meer
de nadruk leggen op preventie en de RJO jongeren afdoen met een bemiddeling om hun buiten Justitie te
houden.

Het problem

2016

%

2017

%

2018

%

Strafbare feiten

29

42%

56

36%

35

37%

Maatschappelijke onrust

22

32%

46

30%

39

42%

Overlast

18

26%

53

34%

20

21%

Totaal

69

100%

155

100%

94

100%

•

Er is in 2018 een stijgende lijn te zien in maatschappelijke onrust onder de risicojongeren. Het zijn vaak
minderjarigen met verward gedrag die een gevaar voor zichzelf worden.

•

Opvallend is dat het percentage overlast de afgelopen drie jaar het laagst is.

38

Jaar
Verslag

Interventies en producten

AJJC

Jaar
2018

2017

2018

Bescherming van het kind (maatregel)

29

56

Preventieve begeleiding

21

16

Rondetafel

13

10

Casusoverleg

21

18

Triagetafel

5

0

Tandenborstelgesprek

17

13

Adoptieagent

5

3

Dwang en drang

40

25

Plaatsing Brasami

0

0

Overdracht NL

5

0

Opvang en verblijf

5

3

Informatie en advies

46

55

Slachtoffer/ bemiddelingsaanpak

21

6

Totaal

228

205

•

De afgelopen twee jaar hebben er geen plaatsingen in Brasami plaatsgevonden.

•

Opvallend is dat het percentage van de interventie ‘bescherming van het kind (maatregel)’ het hoogst was
in 2018.
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8. Tot slot
In het eerste kwartaal van 2018 vierden wij vierjarig bestaan van Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg
Curaçao. Uiteraard willen wij de organisaties en vrijwilligers die bij hebben gedragen om het verschil te maken
bedanken. We hopen dat we ook in 2019 weer van jullie inzet en steun gebruik mogen maken.

“Just because my path is different doesn’t mean I am lost…”
Gerard W. Abrams
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9. Bijlagen Financiële verantwoording
Activa

Jaar
2018

Passiva
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Staat van baten en lasten over 2018 (Quote)

Jaar
2018
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