
Veiligheid bij AJJC blijft primordiaal  

 
 
 
 
 
 
 
 

Het BHV team van AJJC heeft hard gewerkt aan een protocol om onze, maar ook 

uw veiligheid te waarborgen. In dit protocol zijn verschillende regels en 

maatregels opgesteld die de kans op een eventuele besmetting minimaliseren. 

Een belangrijke maatregel is dat de AJJC alleen op afspraak werkt. Als u wilt 

langskomen, maak dan van te voren een afspraak, zo kunnen wij controle houden 

op de situatie. 

Zoals velen van u al weten, leven we in een moeilijk periode, ook financieel. AJJC 

heeft de opdracht gekregen om te bezuinigen. Als gevolg hiervan is bij AJJC een 

stijgende bezorgdheid voor de kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke taken 

die aan de Stichting zijn toebedeeld. 

 

Terugblik… 
 

 Sinds kort ontvangt AJJC weer partners 
en cliënten op kantoor. Ter 
voorkoming van besmettingsgevaar 
met COVID-19 zijn de regels 
aangescherpt.  
 

 De 4 onderzoeksstagiaires van 
Hogeschool Utrecht die eind maart 
2020 terug naar Nederland zijn 
gegaan, hebben hun 
onderzoeksresultaten aangaande “Het 
veiligheidsgevoel van de 
medewerkers”, gepresenteerd. AJJC 
zal de aanbevelingen implementeren.  

 

 De afdeling HALT had een overleg met 
Halt Nederland en Bonaire over de 
stand van zaken van HALT en de 
uitvoering van HALT tijdens de COVID-
19 periode. Deze overleggen zullen 
worden vervolgd. 

 
 Wat komt… 

 

 De ART en Weerbaarheidtraining Rots en 
Water gaan weer van start, maar 
rekeninghoudend met “het nieuwe 
normaal”. Alle trainers zijn geïnstrueerd in 
de veiligheidsmaatregelen en deze regels 
zullen duidelijk besproken worden met 
onze jongeren.  

 

 AJJC is druk bezig met het afronden van het 
jaarverslag 2019. Deze zal na afronding op 
de website van AJJC www.ajjc.org geplaatst 
worden. 

 

 In juni 2020 zullen wij afscheid nemen van 
onze stagiaires: Suheily Martina van UOC  
en Charlotte Kreuze van AVANS ‘s-
Hertogenbosch die vanaf september 2019 
stage liepen bij AJJC.  
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Highlights… 
 

 Deskundigheidsbevordering: In het kader hiervan heeft er afgelopen 
maand een virtuele bijscholingstraining plaatsgevonden van de ART 
training. Samen met drs. Peter Bleumer van ‘Working with Goldstein’ 
hebben de medewerkers van AJJC verschillende onderdelen van ART 
herhaald en hebben ze instructies gekregen hoe een individuele training 
uit te voeren.  

 

 DANKI!: AJJC wil Kimberly Voges bedanken voor haar bijdrage als 
stagiaire de afgelopen periode. Zij zal binnenkort afstuderen als master in 
gezinspedagogie bij de Universiteit Leiden. Wij wensen haar veel geluk en 
succes toe als beginnend professional.  

 

 We zijn op zoek: AJJC is op zoek naar nieuwe werkplekken voor haar 
werkstraffen. De werkplaats moet voldoen aan de volgende eisen:  
Een non-profit organisatie, een begeleider die affiniteit heeft met 
jongeren en indien mogelijk ook toegankelijk zijn op zaterdagen. Weet u 
een geschikte werkplek, neem dan contact met ons op emailadres: 
taakstraffen@ajjc.org.  
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