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Voorwoord

Dit is het zesde jaarverslag van de gecertificeerde en erkende stichting voor preventie en 
bestrijden van jeugdcriminaliteit, de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao. 
Vorig jaar stond het jaarverslag van AJJC in het teken van ‘the difference’ en daarmee de 
uitdagingen om het verschil te kunnen maken in het leven van de jongeren. ‘Het zijn de 
medewerkers van AJJC die het verschil maken’.
Hun ervaring, kennis en inzet maakt het jaar 2019 in menig opzicht een succesvol jaar voor 
AJJC. De medewerkers waren en zijn vanaf 2014 cruciaal bij het vormgeven en het uitvoeren 
van het beleid van AJJC. Allen hebben als motto: ‘De jongeren staan centraal.’ Mede dankzij hen 
heeft AJJC in 2019 haar eerste lustrum gevierd! 
De economie floreert niet, onrust en gevoelens van onveiligheid nemen toe, maar dat is niet 
terug te zien in het aantal minderjarigen, dat in aanraking komt met Justitie, integendeel; dat 
aantal daalt. Er zijn dit jaar steeds minder minderjarigen die afglijden naar de criminaliteit. 
Het feit dat AJJC intensief en effectief werkt op zowel het Preventieve front door zaken die 
vroeg worden gesignaleerd (Risicojongeren) aan te pakken of door te verwijzen naar passende 
hulp, alsook op het Repressieve front door de Jeugdreclassering op de juiste wijze uit te voeren, 
is een verklaring hiervoor. Andere oorzaken voor de daling zijn onder meer het feit dat AJJC 
intensief samenwerkt met andere partners, proactief werkt, maatwerk levert en indien nodig 
haar beleid bijstelt. Desalniettemin stellen we met z’n allen vast dat er nog veel ontbreekt.
Dit jaarverslag staat in het teken van ‘Het ontbrekende puzzelstuk!’ 

Na meer dan vijf jaar bouwen, ziet AJJC nog steeds een aantal ontbrekende puzzelstukken:

• Het aantal casussen is weliswaar afgenomen, maar de complexiteit is toegenomen; 

• Het tekort in het budget van de Stichting, alsook van haar partners is toegenomen;

• Weinig uitzicht/toekomstperspectief voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met 
Justitie op gebied van werk, onderwijs en huisvesting;

• Toename gebruik van geweld;

• Het ontbreken van (sociale en/of pedagogische) vaardigheden onder jongeren en hun 
opvoeders;

• Het ontbreken van gratis of betaalbare nuttige vrijetijdsactiviteiten voor jongeren.

Ons doel is om in het komend jaar met zijn allen de puzzelaar te zijn en te trachten de afbeelding 
van deze puzzel op een juiste wijze te vormen met als doel te komen tot een meer effectieve en 
integrale aanpak van de jeugdcriminaliteit. 
Alleen komen wij niet veel verder, maar samen komen wij heel ver!

AJJC heeft de volgende trainingen in 
portefeuille:
ART ,Rots en Water ,Triple P ,TOP’s en 
DAPPER.

Jeugdreclassering met al zijn facetten
Veiligheidshuis met al zijn facetten
Het HALT project is door crimefonds 
aangeboden aan het groeiakkoord. 
Restorative Justice wordt toegepast in het 
werk van AJJC.

Succesvolle conferenties 
 / workshops / Bewustwordingscampagne:
2014: “It takes a village to raise a child”
2016: Workshops met als facilitator de 
gedragsdeskundige drs. J. Petri, een ervaren 
Kinder-& Jeugd psycholoog NIP en sociaal 
psycholoog, thans een gepensioneerde 
van de Raad van de Kinderbescherming 
in Nederland alsook schrijver van diverse 
boeken en wetenschappelijke artikelen.

Diverse samenwerkende partners:
Ministerie van Justitie en Veiligheid Nederland
Abo mi mes i mi logronan
Onderwijsinstellingen
Justitie Curaçao, Aruba, BES en Nederland Hulp- en 
zorginstellingen lokaal en internationaal

Elektronisch Toezicht voor minderjarigen
Preventie Jeugdcriminaliteit door begeleiding 
te bieden aan risicojongeren  en verzorgen van 
voorlichtingen,  trainingen en workshops.
TOP C: Financieel beheer en  samenwerking 

2017:
Conferentie: “Het probleem is van niemand. 
De    oplossing is van ons allemaal”

2018:
Workshops: Mentaliserend coachen en 
ART met als facilitator drs. Peter Bleumer, 
psychotherapeut, psycholoog, bedrijfstrainer 
en opleider in Nederland.

2019:
Ouders, jongeren en professionals bewust 
gemaakt van geweld binnen de opvoeding 
met de bewustwordingscampagne ‘Bo ke mi 
komprondé òf sintié?’

Jaren operationeel

5

Vakantieactiviteiten
Kledingwinkel
MozART
Muziektherapie
Computerhoek

Kerstpakketten
Voedselpakketten
Schoolspullen
Vrijwilligers

(Wetenschappelijke) Onderzoeken
Stagiaires
Rapporten Raad voor de Rechtshandhaving

Data Jeugdcriminaliteit op 
Curaçao

Sedert 2014  zes Jaarverslagen 
uitgebracht

Gecertificeerde 
Jeugdreclasseringswerkers

Gecertificeerde trainers diverse 
leerstraffen
Functieboek
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Inleiding Ons Logo

De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao(AJJC) is opgericht op 3 december 2013 met als 
opdracht: Het realiseren van Halt en Jeugdreclassering met alle producten beschreven en vastgesteld in de 
Ministeriële Beschikking d.d. 20 december 2013 no.2013/073786 en het opzetten van een Veiligheidshuis.

Het emoticon gezichtje links heeft een boze of sombere gezichtsuitdrukking die door tussenkomst van AJJC 
verandert in een blijde, ‘cool’ figuur. De drie ovalen symboliseren de drie entiteiten die onder AJJC vallen: 
HALT/ GPS, Jeugdreclassering en Veiligheidshuis.

Diagnose en Advies, Hulp en steun, toezicht (elektronisch) en begeleiding alsook 
taakstraffen en nazorg. (M.B.art.3, lid d; IVRK, 1990; Wetboek van Strafvordering; 
art. 1:18 Wetboek van Strafrecht; Aanwijzing/brief Hoofdofficier van Justitie 
d.d. 5 mei 2014; Reclasseringsbesluit 1953 en aangepaste Reclasseringsbesluit 
(gedateerd 25 mei 2020).

Jeugd reclassering:

Begeleidingsgesprekken voeren met jeugdigen en ouders, begeleidingsplannen 
opstellen en begeleidingen uitvoeren, doorverwijzen en/of monitoren en 
evalueren, alsook rapporteren naar OM (M.B. art. 3, lid e; Aanwijzing Openbaar 
Ministerie Halt-afdoening Curaçao (LB Ham aanwijzing van haltfeiten in 
concept).

Halt-afdoening: 

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).

Veiligheidshuis:

Het is onze missie om pedagogische interventie aan de zorg- en risicojongeren te bieden in een strafrechtelijke 
omgeving om te voorkomen dat ze uitvallen uit geboden trajecten of afglijden in de criminaliteit. Alsmede 
het resocialiseren van minderjarige wetsovertreders, teneinde blijvende positieve gedragsverandering 
teweeg te brengen.

Onze Missie

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.

Onze Visie

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 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 met elkaar te 
verbinden onder het dak van het Veiligheidshuis.

Onze Strategie

Bestrijding & Preventie 
Jeugdcriminaliteit
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Gemeenschappelijke 
Voorziening Politie

Raad voor de  
Rechtshandaving

Openbaar Ministerie

Beheerraad Gemeenschappelijke 
Hof van Justitie

Ministerie Van Justitie

Kabinet Ministerie

Ministeriële Staf

 Secretaris-Generaal                           

LandsrechercheInterpol

Sector Rechtshandhaving 
Openbare Orde en Veiligheid

Beleidsorganisatie
Sector Justitiele Zorg Executie en 

Resocialisatie

VoogdijraadKorps Politie Curaçao

Sentro di Detenshon i Korekshon 
Kòrsou

Toelatingsorganisatie

Justitiele JeugdinrichtingControle & Beveiliging

ReclasseringBrandweer Curaçao

Bureau Slachtofferhulp

Gezinsvoogdij Instelling

Stichting Ambulante Justitiële 
Jeugdzorg

Opleidinginstituut Rechtshandhaving 
Veiligheidszorg

Bureau Kustwacht en Militaire  
zaken

Parket Procureur-Generaal

Leden Managmentteam

Bovensectorale uitvoeringsorganisaties

Uitvoeringsorganisaties buiten Ministerie

Uitvoeringsorganisaties per sector

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. 

De Plaats van AJJC binnen Justitie  
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Kostenplaats + 
Organisatieonderdeel

Formatie Ontwikkelingen

• AJJC heeft een subsidie 
van NAf 1,088,321.40 
ontvangen.

• 17 (de werkelijke bezetting 
per 31 december 2019 

• 25 (bezetting conform        
   wenselijkheid begroting)
  
 17-25

• HALT LBham is nog steeds in ontwikkeling. 
• Projectplan HALT is door SG Justitie bij
   Sociale Ontwikkelings Agenda SOAC 
   2019-2021 ingediend.
• Pilot HALT.
• Privacy convenant in ontwikkeling.
• Bewustwordingscampagne “ Corrigerende
   tik” gevoerd.
• Verduurzaming AJJC binnen de justitiële
   keten.

• Totaal= 8 onderbezet

Kerngetallen 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Formatie fte’s 13 14 15 16 16 17

Vast dienstverband 0 0 0 9 9 10

Tijdelijk dienstverband 8 9 11 3 4 4

Ter beschikking gesteld aan AJJC 5 5 4 4 3 3

Ter beschikking gesteld door AJJC 0 0 0 0 0 1

Verhouding man-vrouw 2/11 3/11 2/13 2/14 2/14 3/14

Ziekteverzuim 47 dgn 109 dgn 174 dgn 327 dgn 420 dgn 363 dgn

Personeel en Bestuur

De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao nam eind 
2019 afscheid van het pand aan de Pater Euwensweg 50. 

Onze “HERO’s”

De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao was gedurende 6 jaar hier gehuisvest. Het team neemt 
met dubbel gevoel afscheid van dit pand, waar zij met veel liefde voor de jongeren en plezier in hun werk 
hebben gewerkt. De huurkosten waren voor AJJC financieel niet meer te bolwerken. Vanaf begin 2020 zal 
AJJC gehuisvest zijn in het St. Martinusgebouw aan het Molenplein.

De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao is in projectvorm gefaseerd gestart in december 
2013. In februari 2014 zijn de eerste medewerkers aangetrokken, waaronder ook 5 ambtenaren die ter 
beschikking waren gesteld van de stichting. Deze ambtenaren waren afkomstig uit de UO Reclassering, UO 
Voogdijraad en de Beleidsorganisatie van het Ministerie van Justitie. Kort daarop is één van deze ambtenaren 
met pensioen gegaan. Het verloop van de medewerkers is gedurende de afgelopen jaren redelijk stabiel 
gebleven. Ieder jaar vertrok gemiddeld een medewerker. De ontstane vacatures werden na het volgen van 
een zorgvuldige werving en selectie procedure opgevuld. 

De Formatie werd gedurende de jaren aangepast aan de opdrachten / de vraag vanuit het Ministerie van 
Justitie en de samenleving. De toename werd verantwoord in de begrotingen, echter de wensen van de 
Stichting werden niet mogelijk gemaakt, vanwege het uitblijven van financiën hiervoor. 

De stijging van het verzuim de afgelopen jaren is voornamelijk te wijten aan een toename van het langdurig 
verzuim van met name een jeugdwerker i.v.m. niet arbeidsgerelateerde klachten.

De volgende tabel bevat de belangrijkste cijfers m.b.t. het personeel.



De bezetting per 31 december 2019 Vertrekkers

Nieuwkomers

Het bestuur

Fusie
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In 2019 heeft AJJC aangegeven, dat de totale formatie 25 fte’s zou moeten zijn. Er waren echter 14 
fte’s in dienst bij de stichting, waarvan 1 ter beschikking gesteld aan het project TOP C en 1 langdurig 
arbeidsongeschikt. In totaal waren het 17 fte’s.

E. Hellemun heeft per 1 augustus 2019 ontslag gevraagd en gekregen. Zij was een van de pioniers van AJJC. 
Het personeel en bestuur wensen haar succes met haar verdere carrière.

M. Doornbos is per 1 november 2019 bij AJJC gestart als justitieel jeugdwerker. 

Directeur             M. Francisca MBA
Ketenmanager Veiligheidshuis:           V. Narcisio
Medewerker Veiligheidshuis:           A. Quandus
Gedragsdeskundige            M. Oldenboom
Justitieel Jeugdwerker/Coördinator ET          J. de Jonker
Justitieel jeugdwerker/Coördinator Taakstraffen        M. Ostiana

Justitieel Jeugdwerkers:           L. Croes; 
              J. Martina-Augusta;
              T. Betorina;
              F. Hortencia-Perez Torres; 
              V. Perez; 
              M. Bregieta; 
              M. Vrutaal; 
              M. Doornbos

Office Manager:            R. Juliana
Administratie:             J. Paulo
Ter beschikking gesteld aan project TOP C         A. Torres

Functie Formatie Feitelijk

Directeur 1 1

Ketenmanager Veiligheidshuis 1 1

Medewerker Veiligheidshuis 1 1

Veiligheidshuis Procesregisseurs 2 0

Office Manager 1 1

Administratieve kracht 1 1 (tijdelijke kracht)

Gedragsdeskundige 1 1

Coördinator Taakstraffen/ET 1 1 ( 2x 0,5 fte)

Communicatiemedewerker 1 0

Haltwerkers 4 0

Jeugdreclasseringswerkers 11 10 (1 is tbs aan TopC)

Het bestuur kwam in 2019 met uitzondering 
van de maanden maart en november 
maandelijks bij elkaar. 
Behalve de reguliere agendapunten 
zoals; Financiën, Operationele zaken en 
Personeelszaken werd er veelvoudig 
vergaderd over een nieuwe huisvesting, 
strategische onderwerpen, alsook over de 
fusie. 
Het bestuur was gedurende het jaar 2019 
ook betrokken bij overleggen die door het 
Ministerie van Justitie werden georganiseerd. 

De samenstelling van het bestuur was in het 
verslagjaar als volgt:

Op 9 januari 2019 besloot de Raad van Ministers om 
een commissie in te stellen onder leiding van Stichting 
Overheidsaccountantsbureau om samen met de 
directeuren van AJJC, Gezinsvoogdij Instelling 
(GVI) en Stichting Slachtofferhulp Curaçao (SSHC) 
de mogelijkheid van een fusie te onderzoeken met 
als doel efficiëntie en kostenbesparing. In een later 
stadium is er ook besloten om het Centraal Meldpunt 
Kindermishandeling (CMK) erbij te betrekken. AJJC 
heeft aangegeven positief te staan ten opzichte van 
een fusie met deze organisaties. 

Voorzitter: A. Richardson

Secretaris: C. de Witt Hamer

Penningmeester: R. Hanson

2e secretaris: N. Pieter

Lid (vacant)



Impact van AJJC op de Curaçaose 
samenleving.

Presentatie de heer Ghatim Kabbara

Presentatie van drs. A. B. de Lima-Heyn

Drs. De Lima-Heyns concludeerde haar presentatie met een aantal aandachtspunten voor de hulpverlening 
aan jongeren:

• Toezicht en aanwezigheid; 
• Opletten op negatieve groepsvorming; 
• Goede band aangaan met jongeren; 
• Ingrijpen bij vernieling/ verloedering/ delinquentie/ druggebruik; 
• Signaleren en ingrijpen op spijbelen, negatieve groepsvorming, verwaarlozing en kindermishandeling; 
• Social media bullying.

Dit onderzoek ligt in het verlengde van de doelstelling van AJJC om te voorkomen dat jongeren uitvallen uit 
geboden trajecten of afglijden in de criminaliteit. AJJC herkent en onderschrijft het belang van dit onderzoek 
voor het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de hulpverlening aan de jongeren. Vele van de 
resultaten en aandachtspunten zijn reeds door AJJC opgepakt en toegepast. Zo is door het Veiligheidshuis 
dit jaar het thema mishandeling opgepakt door een bewustwordingscampagne te organiseren. Daarnaast 
is de begeleiding van AJJC erop gericht om de jongere in de verschillende leefgebieden te ondersteunen 
en weerbaarder te maken. In dit kader biedt AJJC sedert 2016 een weerbaarheidstraining genaamd Rots 
en Water aan de jongeren. Deze training is een psychofysieke evidence-based training. De training maakt 
het mogelijk om de jongeren te ondersteunen om sociale competenties te ontwikkelen alsook de jongeren 
te leren pesten te voorkomen en aan te pakken. Tevens richt de training zich op het vergroten van de 
weerbaarheid en voorkomen en aanpakken van seksueel geweld.

Samenwerking met project TOP C

Samenwerking met SIGE
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Unleashing your inner superhero!

De heer Kabbara, marketing consultant, business coach en spreker heeft op 15 november 2019 een 
inspirerende toespraak verzorgd aan het team van AJJC. Hij gaf te kennen dat de werkers van AJJC te 
vergelijken zijn met superhelden “As we rise to the challenges”. De heer Kabbara heeft het team geprezen 
voor haar visie, werkzaamheden en haar invloed op de maatschappij. 

AJJC is sedert 2015 een samenwerkingsverband aangegaan met drs. A. B. de Lima-Heyns, waarbij zij in het 
kader van haar PhD studie met een longitudinaal onderzoek “The Curaçao Longitudinal Study on Juvenile 
Resilience and Delinquency”, geanonimiseerde data krijgt van AJJC. Mw. De Lima-Heyns heeft gedurende 
een paar jaar een grote groep schoolgaande kinderen onderzocht en gevolgd. Haar onderzoeksvraag 
luidt: “Wat zijn de preventieve, beschermende en risicofactoren van delinquent gedrag onder jeugdige 
delinquenten en wat is de interactie tussen deze factoren?”. Op 6 mei 2019 heeft zij een presentatie 
gehouden van haar resultaten tot dan. Uit deze resultaten is onder meer duidelijk te zien dat er een positieve 
relatie is tussen weerbaarheid en probleemgedrag. Tevens bleek uit haar resultaten dat er samenhang is 
tussen mishandeling en delinquentie. 

De Top C-aanpak richt zich op een groep jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 24 jaar die High 
Impact delicten hebben gepleegd. De regisseurs streven ernaar te zorgen voor een intensieve aanpak van 
deze jongeren en een voortvarende afhandeling van uitgezette interventies en gemaakte afspraken. Het 
project wordt gefinancierd vanuit de Criminaliteitsfonds. Het betreft een samenwerkingsproject tussen 
het Ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie, AJJC en UO Reclassering, die in gezamenlijkheid 
verantwoordelijk zijn voor de goede voortgang van het project. AJJC is verantwoordelijkheid voor de 
financiële administratie en heeft de regisseurs, gezinscoach en de procescoördinator in dienst genomen en 
ter beschikking gesteld aan het project. TOP C is reeds in werking voor de meerderjarige doelgroep, doch 
voor de minderjarigen moeten er nog afstemmingsafspraken worden gemaakt tussen het project TOP C en 
AJJC.

SIGE heeft in 2019 het vijf jarig bestaan van SMAT gevierd. In het kader hiervan organiseerde SIGE een 
conferentie met als thema: “Aserkamentu Multidisiplinario- Kiko ta funshoná”. Tijdens deze conferentie heeft 
AJJC twee workshops gegeven; De weerbaarheidstraining Rots en Water alsook de Agressieregulatietraining 
ART. De trainers hebben lovende kritieken gekregen voor hun presentaties.



Voorlichtings - en preventieactiviteiten Muziektherapie

Vakantieactiviteiten
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Preventie van jeugdcriminaliteit is één van de taken van AJJC. Onderzoek heeft aangetoond dat er twee 
soorten delinquenten zijn: Degenen bij wie antisociaal gedrag vanaf de vroege kinderjaren begint en degenen 
bij wie dit samenvalt met het begin van de adolescentie. AJJC meent dat preventie in beide gevallen de kans 
biedt om in te grijpen ter voorkoming van delinquent gedrag. Gedurende het afgelopen jaar heeft AJJC 
evenals de voorgaande jaren daarom diverse preventieve activiteiten uitgevoerd gericht op scholen alsook 
op de gemeenschap. 

• In januari 2019 heeft AJJC voorlichting gegeven aan leerlingen van een FO school met als doel 
bewustwording van de gevolgen van pesten;

• In februari 2019 heeft AJJC op diverse VO scholen workshops gegeven met als thema: “Sendé, Gosa 
Sigur”. Het betreft een voorlichting over de consequenties van het gebruiken van drugs en alcohol 
tijdens de carnavalsactiviteiten; 

• In april 2019 heeft AJJC meegewerkt aan het programma van werkveldoriëntatie bij een VO school;

• In mei 2019 heeft AJJC een workshop op een naschoolse opvang verzorgd met als thema: “Social Media”. 
Deze workshop heeft als doel om kinderen van groep 6 tot en met 8 FO bewust te maken van de gevaren 
van Social Media;

• In augustus 2019 heeft AJJC op drie VO scholen workshops gegeven voor docenten en leerlingen met 
als thema’s: “Konsientisashon di nos hobenan”; “Mi ta un studiante ehemplar” en “E mucha di mi, ey ki 
falta e?” “Hóben konsiente, ta komport’é desente”;

• Marshe di Seguridat, Prevenshon i Abo werd op 2 en 3 november 2019 georganiseerd. AJJC heeft 
hieraan deelgenomen en heeft op 2 november 2019 voorlichting gegeven over de werkzaamheden van 
de stichting;

• In december 2019 werd AJJC benaderd voor een workshop aan de studenten van het Opleidingsinstituut 
Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV) over de werkzaamheden van AJJC. De workshop verliep 
plezierig en de studenten vonden de informatie zeer interessant;

• AJJC heeft verschillende verzoeken gekregen om trainingen extern te geven aan andere organisaties. 
Er werden zes trainingen gegeven aan diverse organisaties, bovendien kregen zeven leerlingen van SGO 
VSBO een training op maat gericht op assertief zijn/nee leren zeggen. 

Bestrijding & Preventie 
Jeugdcriminaliteit

 “Musika pa prevenshon Curaçao” 11-2019 t/m 12-2019: AJJC heeft dankzij gelden van een sponsor een 
project kunnen organiseren voor de jongeren van AJJC. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking 
met Klinika Capriles, Yudaboyu en werd uitgevoerd door mevrouw Imke Jansen, muziektherapeut. 
“Musika pa prevenshon” is een muziek therapeutisch pilotproject. De muziektherapeut heeft binnen het 
project onderzocht of muziektherapie aan jongeren van AJJC positief en effectief kan bijdragen aan het 
overkoepelende doel van AJJC, verminderen van de jeugdcriminaliteit (recidive) op Curaçao. Twaalf 
jongeren die hulp, begeleiding en/of ondersteuning ontvangen vanuit AJJC werden aangemeld voor het 
project. De jongeren vallen onder de Jeugdreclassering of onder de zogenoemde ‘risicojongeren’. Zij waren 
onderverdeeld in twee therapiegroepen: de ene groep werkte aan het verbeteren van impulsregulatie, de 
andere groep werkte aan het verbeteren van emotieregulatie. 

De muziektherapeute concludeerde dat het verbeteren van emotie- en impulsregulatievaardigheden binnen 
muziektherapie, mits het project op langere termijn wordt aangeboden, een bijdrage zal leveren aan het 
verminderen van het recidiverisico. Zij stelde dat muziektherapie een positieve en effectieve bijdrage kan 
leveren aan de begeleiding/ behandeling van de jongeren bij AJJC. Naast het effect op de jongeren zelf, kan 
dit project bijdragen aan het observeren van jongeren in een andere context en aan het diagnostisch beeld. 
Tijdens de sessies van muziektherapie zijn de jongeren in staat geweest zich open te stellen, meer te delen, 
(gedrags-) inzichtelijk te werken, emoties te tonen en in gesprek te gaan over wat er speelt in het dagelijks 
leven of in hun hoofd. Vanwege het te korte tijdsbestek was er geen mogelijkheid voor een duidelijke meting 
in gedragsverandering op het gebied van impuls- en emotieregulatie, maar wellicht zou dit in de toekomst, 
mits het project op langere termijn wordt aangeboden, gemeten kunnen worden. 

AJJC tracht iedere schoolvakantie sportieve, muzikale en/of andere culturele activiteiten te organiseren 
voor de groep jongeren die door de Stichting wordt begeleid, waarbij behalve kennisvergroting, ook het 
vergroten van sociale vaardigheden centraal staat. 
In 2019 heeft AJJC dankzij de ondersteuning van de stagiaires twee jongerenactiviteiten georganiseerd:

Een Bootcamp. 
In samenwerking met de Curaçaose Militie werd er ook dit jaar een bootcamp 
georganiseerd. De doelstelling voor het organiseren van een bootcamp was:
De jongeren een leuke dag bezorgen door het bieden van een ontspannende 
activiteit, waarbij er wordt gewerkt aan de competenties: discipline, structuur en 
samenwerking. In totaal hebben 12 jongeren hieraan meegedaan. Na een intensieve 
training die werd verzorgd door de militie konden de jongeren genieten van een 
heerlijke BBQ. De jongeren hebben genoten.

Een Kookwedstrijd. 
De doelstelling voor het organiseren van een kookwedstrijd was behalve het 
bieden van een ontspannende activiteit aan de jongeren ook hen kennis en ervaring 
te laten opdoen met verschillende vaardigheden, zoals; gezond, maar goedkoop 
eten bereiden, samen werken, verantwoordelijkheden en beslissingen nemen. De 
jongeren hebben actief meegedaan aan de activiteit. Ze waren erg enthousiast.

AJJC wil de volgende sponsors bedanken voor hun 
donaties. De jongerenactiviteiten waren dit jaar een 
succes en zonder jullie donaties was dit niet mogelijk.



Preventieve aanpak Gangproblematiek 

Veiligheid op scholen

Oudertraining en ouderpraatgroep

Stagiaires en onderzoekstudenten
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In het jaar 2019 heeft AJJC geparticipeerd aan brainstormsessies georganiseerd door het 
Ministerie van Justitie aangaande de gangproblematiek op Curaçao. Het Ministerie van Justitie 
is voornemens een preventief plan van aanpak op te stellen om de problematiek van gangvorming 
op Curaçao tegen te gaan. AJJC heeft tijdens deze sessies gebruik gemaakt van de informatie 
die Dr. Wallace docent in Criminology and Criminal Justice aan The University of the West 
Indies, St. Augustine, heeft verstrekt tijdens de conferentie die AJJC heeft georganiseerd in het 
jaar 2017 met als titel: “E PROBLEMA NO TA DI NOS NIUN. E SOLUSHON TA DI NOS TUR!” 
De bespreking van dit thema zal in het jaar 2020 worden voortgezet. AJJC beseft dat het deel 
uitmaken van een gang destructieve gevolgen kan hebben voor de jongere zelf alsook voor de 
maatschappij in zijn geheel en is ervan overtuigd dat preventie hiervan noodzakelijk is. 

Veiligheid op scholen blijft een prioriteit: In het kader van veiligheid op scholen, heeft AJJC twee scholen 
geassisteerd, die in het jaar 2019 het moeilijk hadden betreffende ongewenst gedrag van leerlingen. AJJC 
heeft bij één van deze scholen een verkorte weerbaarheidstraining Rots & Water gegeven, toegespitst op 
het omgaan tegen groepsdruk en het voorkomen van criminele activiteiten. Op de andere school heeft AJJC 
de leerlingenraad ondersteund door hen sociaal- communicatieve competenties bij te brengen.

AJJC biedt vanaf het eerste kwartaal van het jaar 2015 oudercursussen aan ouders van de jongeren die 
in begeleiding zitten. Het bieden van oudercursussen heeft als doel om de risicofactoren in het kader 
van opvoeding te verminderen door de opvoedvaardigheden van de ouders van de cliënten te verbreden 
en door ouders bewust te maken van het belang van opvoeden. Tijdens de evaluatiegesprekken van de 
oudercursussen gaven de ouders te kennen dat zij veel behoefte hebben aan een praatgroep, waar zij hun 
ervaringen en zorgen met betrekking tot de opvoeding met elkaar kunnen delen en ook advies en tips aan 
elkaar kunnen geven en krijgen. 
Op 28 november 2019 startte AJJC met een pilot ouderpraatgroep en organiseerde een 
informatiebijeenkomst, waarin aan de deelnemende ouders is medegedeeld dat een zelfhulpgroep zal 
worden opgericht. De deelnemende ouders reageerden positief hierop en bespraken hoe zij de praatgroep 
zouden willen vormgeven.

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid vindt AJJC het belangrijk toekomstige beroepskrachten 
de gelegenheid te geven praktijkervaring op te doen of onderzoek uit te voeren. In 2019 heeft AJJC de 
volgende stagiaires/studenten begeleid:

• Marlisa Kok, student HBO Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans en Fontys Nederland; Zij heeft 
AJJC ondersteund met HALTactiviteiten, onder meer het organiseren van de training HALT.

• Suheily O Martina, student Bachelor Social Work aan de University of Curaçao Dr. Moises Da Costa 
Gomez; Zij heeft 10 maanden praktijkstage gelopen in de afdeling Jeugdreclassering alsook heeft zij 
onder begeleiding van haar stagebegeleider oudertrainingen verzorgd. 

• Su-Ely Martina, student Sociaal Juridisch Dienstverlening aan de The University of the Dutch Caribbean 
Curacao; Zij heeft 720 uren praktijkstage gelopen in de afdeling Jeugdreclassering en heeft haar 
stagebeleider ondersteund met het Muziektherapie Project.

• Kimberly van Uytrecht, student HBO Sociaal Juridisch Dienstverlening aan The University of the Dutch 
Caribbean; Zij heeft eveneens 720 uren praktijkstage gelopen in de afdeling Jeugdreclassering en heeft 
haar stagebegeleider ondersteund op gebied van Elektronisch Toezicht.

• Charlotte Kreuze, student Social Work Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch; Zij heeft 10 maanden 
praktijkstage gelopen bij AJJC in diverse afdelingen. Zij heeft onder meer AJJC ondersteund in het 
Communicatieteam en het organiseren van de Jongerenactiviteiten. 

• Nikki Droste, student HBO Sociaal Juridische dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam; 
Zij heeft onderzoek gedaan binnen de afdeling Veiligheidshuis. Haar onderzoek ging over de huidige 
aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling op Curaçao en in Nederland. 

• Indira Hooi, student HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam; 
Haar onderzoek ging over risico- en probleemgedrag van 12 minners op Curaçao. 

• Kimberly Voges, student Master opleiding Forensische Gezinspedagogiek Universiteit Leiden; Zij 
heeft praktijkstage gelopen bij AJJC en heeft de gedragsdeskundige ondersteund bij de casuïstiek- 
en intervisie bijeenkomsten. Tevens heeft zij een presentatie gegeven aan de teamleden aangaande 
gezinsgesprekken.



Jeugdreclassering Methodiek Jeugdreclassering

Elektronisch Toezicht (ET) onder de 
loep
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De afdeling Jeugdreclassering van AJJC werkt met jongeren van 12 tot 18 jaar oud in een gedwongen 
strafrechtelijke context. De Jeugdreclassering komt reeds vanaf de aanvang van het justitiële contact van 
de jongere met deze in contact. 

De Jeugdreclassering focust zich niet alleen op de straf, maar zoekt altijd een balans tussen hulpverlening 
en straf. De jongere heeft een delict gepleegd, dus dient hierdoor een sanctie te krijgen, maar heeft 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. 

De Jeugdreclassering biedt niet alleen de jongere begeleiding, maar ook de ouders. Een gezonde sfeer thuis 
helpt de jongere ook om gemotiveerd te blijven voor positieve veranderingen in zijn leven.

De Jeugdreclassering heeft twee hoofdproducten:
1. Diagnose en Advies;  
2. Toezicht en Executie

Onder het hoofdproduct Diagnose en Advies vallen de volgende producten:
1. Verkort Plan van Aanpakrapport VPVA-rapport (IVS-rapport);
2. Plan-van-aanpak rapport: PVA-rapport;
3. Evaluatie (eind evaluatie) PVA;
4. Aanvullend rapport;
5. Terugmeldingrapport;
6. Aanmelding;
7. Briefrapport (milieurapport); 
8. Preselectie;
9. Afloopbericht;
10. Voorwaardelijke Invrijheidstellingrapport;
11. Gratierapport.

Onder het hoofdproduct Toezicht en Executie:
1. Toezicht en Begeleiding (voor de zitting);
2. Hulp & Steun (na de zitting);
3. Taakstraffen: Leerstraffen en Werkstraffen;
4. Elektronisch Toezicht (monitor);
5. Voorwaardelijk Invrijheidstelling (monitor);
6. Nazorg.

Het Handboek methode Jeugdreclassering (JR) is verplicht 
voor alle medewerkers van AJJC. Het handboek biedt 
een eenduidige, evidence-based methode die zorgt 
voor een maatschappelijk en politiek draagvlak voor de 
Jeugdreclassering. Bovendien geeft deze methode justitieel 
jeugdwerkers gereedschap in handen om effectief te werken 
en biedt de jongere die delicten pleegt vertrouwen en 
uitdaging. 

Van 10 tot en met 13 september 2019 hebben drie 
medewerkers van AJJC deelgenomen aan de training 
Handboek JR die door Stichting Reclassering Caribische 
Nederland op Bonaire werd georganiseerd. Dit is mede 
mogelijk gemaakt door de financiering vanuit het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid Nederland. De drie medewerkers 
van AJJC hebben de training als zeer intensief, leerzaam en 
nuttig ervaren. 

Elektronische Toezicht voor minderjarige verdachten en 
daders is een onderdeel van de Jeugdreclassering. Sinds 
januari 2016 heeft het land Curaçao 50 GPS enkelbanden in 
haar bezit en zijn deze operationeel. Van januari 2016 tot en 
met eind 2019 heeft AJJC in totaal 44 jongeren gekoppeld 
aan het ET en begeleid. De efficiëntie en effectiviteit zijn 
onderzocht en met positieve bevindingen opgenomen in het 
jaarverslag 2017. AJJC kwam tot de conclusie dat er voordeel 
uit het ET te halen is op zowel economisch als (ped)agogisch 
gebied. 

Het ET op Curaçao heeft in het jaar 2019 echter enkele 
tegenvallers gekend. De ET apparatuur weigert sinds het 
eerste kwartaal van het jaar 2019 dienst en moet voortdurend 
ter reparatie vervangen worden. Het betreft hierbij in het 
bijzonder de enkelbanden en de opladers. Concluderend kan 
worden gezegd dat er hierdoor een tekort aan apparatuur 
is ontstaan. Van de jongeren die met Justitie in aanraking 
kwamen in 2019 en waarvan AJJC deze in voorarrest in het 
kader van de jeugdreclasseringstaak Diagnose en Advies 
heeft bezocht en een Verkort Plan van Aanpakrapport 
heeft uitgebracht, waren er vijftien geschikt bevonden voor 
het doorlopen van een ET programma. 
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AJJC heeft interviews afgelegd om te toetsen wat voor effect de ontwikkelingen met betrekking tot de 
defecte ET apparatuur heeft. Naar aanleiding van de afgelegde interviews volgt hieronder een opsomming 
van de verkregen informatie: 

• De Officier van Justitie kaart aan om de deelname aan het ET programma in de rapporten van AJJC 
vooralsnog als advies op te nemen. In een Schorsing Voorlopige Hechtenis of Vonnis zal de deelname 
aan het ET programma vervolgens als ‘het verplicht volgen van de aanwijzing vanuit Stichting AJJC’ 
opgenomen moeten worden, waardoor overwogen kan worden om het middel - indien dit gedurende 
het traject geïndiceerd is - vooralsnog in te zetten; 

• De jongeren die in de wacht staan om gekoppeld te worden aan het ET programma staan hier niet om 
te popelen;

• De ouders die inzien dat hun kinderen structuur aangeleerd moeten krijgen, ervaren de vertraging tot 
koppeling ET als minder prettig, omdat de problemen rondom hun kind en aan het thuisfront langer in 
stand blijven. Deze ouders willen zo snel mogelijk een oplossing zien;

• De ET deelnemers die problemen ervaren met defecte opladers en enkelbanden uitten hun bezorgdheid 
en stress over de mogelijke consequenties die dit op hun betrekking zou kunnen hebben. Zij voelen alsof 
zij hun onschuld keer op keer moeten bewijzen, daar zij voortdurend gebeld worden over foutmeldingen. 
Achteraf blijkt het dan om een defecte oplader en/of enkelband te gaan; 

• De justitieel jeugdwerkers ervaren gestreste deelnemers en ouders tijdens telefonische contacten 
over de ET meldingen. Daarnaast worden de problemen rondom de apparatuur als vervelend voor de 
begeleiding ervaren op momenten dat het middel niet honderd procent blijkt te werken. 

In 2019 bleek de uitvoering van Elektronisch Toezicht vele 
problemen te hebben:
• KPC had te kort aan dienstwagens en personeel;
• Defecte apparatuur;
• Te kort aan apparatuur;
• Gebrekkige coördinatie ET;
• Lange wachtlijsten.

Concluderend kan worden gesteld dat binnen AJJC het 
Elektronisch Toezicht als een belangrijk pedagogisch 
gereedschap kan worden gebruikt ter ondersteuning van 
de begeleiding en de doelen die bij de deelnemers behaald 
moeten worden. Het gereedschap behoort wel optimaal te 
functioneren voor het boeken van de juiste resultaten. Het 
ET staat inmiddels onder de loep. 
We gaan op weg naar beter!

Al deze vijftien jongeren hebben in het kader van Schorsing 
uit Voorlopige Hechtenis een positief advies gekregen. 
Tien jongeren werden uiteindelijk aangemeld en gekoppeld 
aan ET. Hierdoor konden ze onder begeleiding van AJJC 
in het kader van de Voorlopige Hechtenis vooralsnog naar 
school en binnen het gedwongen kader deel uitmaken 
van de samenleving. De laatste koppeling vond plaats in 
november 2019. Door het tekort aan apparatuur zijn twee 
jongeren in overleg met de Rechter-commissaris vroegtijdig 
ontkoppeld van het ET programma, omdat voorrang werd 
gegeven aan deelnemers, waarbij de noodzaak tot controle 
en het aanleren van structuur hoger bleek. De laatste vijf 
beschikkingen, waarin het ET opgenomen is, staan door het 
tekort aan goed functionerend apparatuur in de wacht. De 
ontwikkelingen rondom de defecte ET apparatuur biedt 
ruimte bij deelnemers voor wantrouwen en het lik-op-stuk 
beleid dat AJJC hanteert, verliest door de vertraging tot 
koppeling aan het ET helaas zijn kracht. Dit betekent dat de 
ET deelnemers, diens ouders, de justitiële jeugdwerkers en 
overige ketenpartners knelpunten ervaren. 



Taakstraffen

Aanmeldingen in 2019 voor taakstraffen

Uitgevoerde Taakstraffen in 2019

Werkstraf

De volgende redenen lagen ten grondslag aan de negatieve 
afloopberichten van werkstraf: 

Voorbeelden van werkzaamheden bij projectplaatsen zijn:

Samenwerking projectplaatsen in 2019

Projectplaatsen voor het uitvoeren van werkstraf
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Wanneer een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd, kan de Rechter of de Officier van Justitie een 
taakstraf opleggen. Deze taakstraf kan bestaan uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie van beide. 
De coördinatie van Taakstraffen binnen AJJC impliceert dat de coördinator de acquisitie van projectplaatsen 
verzorgt, contacten onderhoudt met de projectplaatsen, de jongeren plaatst die een werkstraf of leerstraf 
opgelegd hebben gekregen op een geschikte werkplaats of leerstraf, rekening houdend met zijn/haar 
achtergrond. Zij controleert of de projectplaats de uren van de jongeren noteert en doorgeeft en evalueert 
het verloop van de straf middels een rapportage aan het Openbare Ministerie. 

Voor Taakstraffen werd er in 2019 een totaal van 32 jongeren aangemeld. Van dit aantal werden 14 jongeren 
die een delict hebben gepleegd (JR jongeren) en 18 jongeren die als risicojongeren (Risc jongeren) werden 
gecategoriseerd en door AJJC worden begeleid, aangemeld. Daarnaast heeft AJJC ook jongeren begeleid 
die in 2018 waren aangemeld, maar die nog geen taakstraf hebben kunnen uitvoeren.

De 32 jongeren werden aangemeld voor verschillende vormen van taakstraffen, een totaal van 47 
verschillende taakstraffen, bestaande uit: leerstraffen en werkstraffen. 

Aantal JR aanmelding Taakstraffen 2019

Aantal RISK aanmelding Taakstraffen 2019

Leerstraffen

Taakstraffen 2019. ART TOP’S Rots en Water DAPPER Werkstraf

Aantal aanmelding in 2019. 14 6 19 1 6

Totaal 46

NIET uitgevoerde 
Taakstraffen  van 2019.

ART TOP’S Rots en Water DAPPER Werkstraf

Aantal 6 0 7 1 2

Totaal NIET uitgevoerde 
Taakstraffen van 2019.

16

In 2019 heeft AJJC in totaal 13 jongeren een werkstraf aangeboden, waarvan twee jongeren een negatief 
afloopbericht hebben gekregen. De rest heeft het positief afgerond. Twee jongeren hebben een ART 
en TOP’S leerstraf opgelegd gekregen, maar door hun lage intellectuele capaciteit werd, na overleg en 
goedkeuring van de behandelde Officier van Justitie hun leerstraf in een werkstraf omgezet.

1. Ongemotiveerdheid van de jongeren of uitstelgedrag om werkstraf uit te voeren;
2. Gezondheidsklachten en spoedvertrek naar Nederland.

• schoonmaken en onderhouden van verzorgingshuizen, scholen, Kerken, sportverenigingen, buurthuizen 
etc.;

• helpen in de keuken bij diverse non-profit instellingen;
• assisteren bij het voeden van dieren en het schoonmaken van dierverblijfplaatsen;
• onderhouden van tuinen en openbare ruimtes. 

In 2019 heeft AJJC met diverse organisaties samengewerkt die als projectplaatsen fungeerden voor het 
uitvoeren van een werkstraf.
1. Fatima College;
2. SKN Kringloopwinkel Curaçao;
3. Curaçao Zoo;
4. Verpleeghuis Betesda Curaçao;
5. Stichting Hamiëd;
6. JJIC;
7. AJJC;
8. Sentro Desaroyo Israel Leito;
9. Ministerie van Justitie;
10. Wijkorganisatie Maripampoen.



Voordelen van Taakstraf: 

Leerstraffen 2019:

De volgende redenen lagen ten grondslag aan de negatieve 
afloopberichten van leerstraffen: 

Niet uitgevoerde taakstraffen in 2019

Oorzaken voor het niet kunnen uitvoeren van taakstraffen in het 
jaar 2019:

Totaal aantal taakstraffen gecoördineerd in 2019

Knelpunten Taakstraf
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• De jongere hoeft niet naar de Jeugdgevangenis;
• De jongere kan tijdens het uitvoeren van de taakstraf gewoon naar school of werk blijven gaan;
• De jongere leert een nieuwe vaardigheid, waardoor er gedragsverandering optreedt;
• De jongere krijgt werkervaring;
• De jongere doet wat terug voor het leed of de schade die hij heeft veroorzaakt en draagt zodoende 

positief bij aan de gemeenschap.

In 2019 heeft AJJC een totaal van 4 trainingen gegeven:

In 2019 zijn er aan 54 jongeren training gegeven, waarvan 16 Risc-jongeren en 38 JR-jongeren. Van de 
54 jongeren die een leerstraf hebben gevolgd, hebben in totaal 36 jongeren de training met een positief 
afloopbericht afgerond en hebben 11 jongeren een negatief afloopbericht gekregen. 

1. De jongere heeft de maximaal toegestane afwezigheid van de training overtreden;
2. No Show, de jongere is niet komen opdagen.

Van de 47 aanmeldingen voor de verschillende Taakstraffen in 2019 is het AJJC niet gelukt om 16 van de 47 
taakstraffen uit te voeren in het jaar 2019.

Agressieregulatietraining ART  40 uren. 2 keer

TOP’s training met als doel de jongere te leren om positief te denken en de 
juiste keuzes maken 40 uren.

1 keer

Weerbaarheidstraining Rots en Water 18 uren. 1 keer

Dapper training herstelgerichte benadering 10 uren. Geen training gegeven in 
2019

1. Zittingsdata van jongere (vaak aan het eind van het jaar of de jongere werd veroordeeld, nadat de 
trainingen zijn begonnen);

2. Volle groep (te veel aanmeldingen voor zelfde leerstraf);
3. Termijn voor het uitvoeren van taakstraf is verstreken (vaak te maken met motivatie of uitstelgedrag van 

jongere);
4. Vonnis niet op tijd binnen bij AJJC (groep is meestal dan al vol of al gestart).

AJJC heeft 67 Taakstraf zaken in 2019 gecoördineerd, bestaande uit 54 leerstraffen en 13 werkstraffen.

Gebrek aan tijd voor controle en begeleiding bij werkstraf.

De Taakstraf coördinator is zelf ook Justitieel Jeugdwerker. Dit is vooral bij een werkstraf van 
toepassing, daar de Taakstraf Coördinator niet altijd persoonlijk langs de projectplaatsen kan gaan en 
meestal telefonisch contact houdt met de projectplaatsen en de jongeren. De taakstraf coördinator 
heeft doorgaans wel wekelijks contact met de projectplaats om te controleren hoe de werkstraf 
verloopt en/of de jongere zich aan afspraken houdt.

Veel vraag naar leerstraffen.

Voornamelijk bij de leerstraffen komt AJJC bij een toenemende vraag al snel in de problemen, waardoor 
er wachtlijsten kunnen ontstaan. Het meeste aanbod dat binnenkomt, is voor de weerbaarheidstraining 
Rots en Water en ART. Ieder jaar zijn er vele aanmeldingen van zowel JR als RISK jongeren. AJJC geeft 
de JR jongeren die een vonnis of een Beschikking hebben voorrang, pas hierna komen de RISK jongeren 
aan de beurt. Soms eindigt de begeleiding van de RISK jongere, zonder dat deze de leerstraf heeft 
kunnen volgen.

Ontbreken van een sanctie op het niet naar behoren verrichten van de taakstraf, geen lik op stuk 
beleid.

Bij een vroegtijdig afgebroken taakstraf of als de taakstraf niet of niet naar behoren is verricht, wordt 
niet in alle gevallen een vervangende hechtenis opgelegd. Doordat dit niet consequent en snel gebeurt, 
heeft het een negatieve invloed op de motivatie en houding van de jongeren, die een taakstraf moeten 
verrichten. Daders van strafbare feiten mogen niet alleen hun straf niet ontlopen, het ontbreken van 
een sanctie geeft de jongeren bovendien de indruk dat ze de taakstraf niet serieus hoeven te nemen.

Lange tijd tussen veroordeling en uitvoering.

Vonnissen komen te laat bij AJJC binnen, waardoor de jongere pas maanden nadat de straf is 
uitgesproken wordt opgeroepen en dit kan demotiverend op de jongere werken. Om dit te voorkomen, 
roept de taakstrafcoördinator in afwachting van het vonnis de jongere op.



Wat kan beter?

Producten en cijfers
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Motivatie van jongeren.

Is een belangrijke factor bij het wel of niet voltooien van de taakstraf. Andere factoren die een rol 
spelen zijn: de leefsituatie, gezin, relaties, werk, financiële situatie, school etc. Vooral bij werkstraf is 
merkbaar dat jongeren die geen werk hebben of waarvan hun financiële situatie niet optimaal is, weinig 
gemotiveerd zijn om “gratis” een werkstraf uit te voeren. Als ze tijdens het uitvoeren van de werkstraf 
een “job” krijgen, kiezen ze ervoor om te gaan werken i.p.v. de werkstraf te doen. Ook de jongeren die 
vinden dat ze onterecht een taakstraf opgelegd hebben gekregen, zijn vaak niet gemotiveerd om de 
taakstraf uit te voeren.

Lage intellectuele capaciteit.

AJJC heeft ook ervaring met jongeren die soms wel gemotiveerd zijn om de werkstraf uit te voeren, 
maar door hun lage IQ hebben ze veel meer begeleiding nodig en kunnen soms bepaalde informatie 
niet begrijpen. Deze jongeren moeten op specifieke werkplaatsen geplaatst worden, waar zij deze extra 
aandacht krijgen. Voor wat betreft de leerstraffen ondervinden deze jongeren soms ook problemen. Het 
is dit jaar voorgevallen dat AJJC een verzoek bij O.M. moest indienen om in deze gevallen de leerstraf 
om te zetten in een werkstraf.

Minder wachttijd tussen de veroordeling en de uitvoering van de taakstraf.

Hiervoor moet AJJC de vonnissen van de jongeren zo snel mogelijk ontvangen om de jongere binnen de 
termijn de taakstraf aan te kunnen bieden.

Meer trainers.

Thans zijn niet alle justitieel jeugdwerkers gecertificeerd om de trainingen te kunnen verzorgen. AJJC 
zou alle justitieel jeugdwerkers de trainingen moeten laten verzorgen.

Meer projectplaatsen op Bandariba en Bandabou.

Voor werkstraffen is AJJC bezig met het werven van nieuwe projectplaatsen in de verschillende 
buurten op Curaçao. Op het moment heeft AJJC verschillende projectplaatsen die centraal gelegen zijn. 
AJJC heeft behoefte aan meer projectplaatsen in Bandabou en Bandariba.

In het jaar 2019 zijn in totaal bij AJJC 175 nieuwe cliënten binnengekomen. 30% van de cliënten waren 
Risicojongeren, dit in vergelijking met 10% in 2018. Deze groei van Risicojongeren en een daling van 
Jeugdreclasseringjongeren is enigszins te danken aan de preventieve werkzaamheden van AJJC. Anderzijds 
is de bekendheid en het vertrouwen in AJJC gegroeid in de loop der jaren, waardoor de samenleving in een 
vroeg stadium jongeren, dat risicogedrag vertonen, naar AJJC verwijzen voor begeleiding. 

De productie van 2019 toont een verschuiving 
van repressief naar preventief. Dit betekent 
dat voor het repressieve product Maatregel 
Hulp en Steun, een daling van 37% heeft 
plaatsgevonden en het preventief product 
Risicojongere Begeleiding met meer dan 50% is 
gestegen. Dit komt overeen met de groei van de 
Risicojongeren binnen AJJC.

Productie:  Producten/diensten/interventies 2017 2018 2019

PVA (norm 24 uur per zaak) 82 46 47

VPA (norm 6 uur per zaak) 74 54 49

Briefrapport (norm 4 uur per zaak) 17 16 7

Gratierapport (norm 4 uur per zaak) 0 0 0

Toezicht en Begeleiding (norm 73 uur per zaak) 33 43 18

Hulp en Steun (norm 73 uur per zaak) 81 82 52

Taakstraffen (coördinatie ½ fte.) 63 50 67

ET (norm 43 uur per zaak) 14 15 10

Afloopbericht en preselectie ET rapporten (norm 9 uur per zaak) 31 10 64

Groepstrainingen t.b.v. cliënten (60 uur per training x 2 werkers ) 4 6 6

Groepstrainingen t.b.v. ouders/verzorgers (94 uur per training) 0 0 1

Voorwaardelijke Invrijheidstelling (norm 41 uur per zaak) 2 2 1

Preventievoorlichtingen (norm 11 uur per voorlichting) 17 28 45

Risicojongere PVA (norm 20 uur per zaak) 4 2 12

Risicojongere begeleiding (norm 37 uur per zaak) 57 30 61

Bemiddeling (norm 15 uur per zaak) 0 0 1

Aanmeldingen( norm 1 uur per zaak) 5 3

Totaal aantal prestaties 479 386 444
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De verdeling tussen jongens en meisjes in de cliënten van AJJC was dit jaar evenals voorgaande jaren stabiel 
gebleven. Het merendeel van de cliënten zijn jongens.

Het grootste deel van de cliënten die in 2019 via de justitiekanalen met AJJC in contact kwam, werd 
verdacht van een geweldsdelict. Hieronder wordt verstaan: Levensdelicten, zoals moord en doodslag, dood 
en lichamelijk letsel door schuld, bedreiging, mishandeling, diefstal met geweld, afpersing en vernieling. 
Slechts een deel van deze cliënten is daadwerkelijk ook veroordeeld voor dit delict.

Trends

Sexe 2014 - 2019 Sexe 219

Delicten 2014 - 2019 Delicten 2019

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Uit de cijfers van de jaren 2014 tot 2019 blijkt dat de problemen die een rol speelden ten tijde van het 
contact met AJJC voornamelijk gedragsproblemen waren, welke de participatie op school ten nadele 
beïnvloedde, alsook gebrek aan weerbaarheid van de jongeren. De rol van de ouders c.q. opvoeders bleek 

uit de cijfers ook van cruciaal belang te zijn 
als beschermende factor. 

Problematiek

Top 10 problematiek  2014 - 2019

Top 10 problematiek 2019

Gedragsproblemen

Schoolverzuim

Agressief

Negatief Beinvloedbaar

Gezag Autoriteit

Drugsgebruik

Sociale Vaardigheden

Impulsief

Psychologisch / Psychiatrisch

Inkomen

Gedragsproblemen

Schoolverzuim

Agressief

Negatief Beinvloedbaar

Gezag Autoriteit

Drugsgebruik

Sociale Vaardigheden

Impulsief

Psychologisch / Psychiatrisch

Inkomen

15%

14%

14%

12%

11%

10%

9%

6%

5%

4%

16%

14%

14%

11%

11%

11%

8%

5%

5%

5%

In 2019 bleek dat er in vergelijking met de 
andere jaren meer zaken, waarin sprake 

was van huiselijk geweld, zijn aangemeld bij AJJC. Het Veiligheidshuis heeft als gevolg hiervan dit jaar 
aandacht besteed aan dit thema.
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Onder de afdeling GPS vallen de risicojongeren. Het doel van GPS is om jongeren van 12-18 jaar oud te 
begeleiden, opdat zij niet in het criminele circuit belanden. De aanpak van GPS is gericht op het voorkomen 
van delict gedrag en het heropvoeden van jongeren. Deze jongeren hebben problemen op tenminste twee 
van de leefgebieden school/werk, gezin en vrije tijd enerzijds en gedragstoornissen anderzijds, en daarmee 
samenhangend vertonen ze risicogedrag waarvan verondersteld wordt dat zij door middel van interventie 
het risicogedrag kunnen beheersen en weer een positief toekomstperspectief hebben. De Risicojongeren 
worden verwezen naar de AJJC door de politie, de school en zorg- en hulpverlenende instellingen.

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 per 2012, zijn er verschillende activiteiten geweest in het 
afgelopen jaar. 

Het concept Landsbesluit, houdende algemene maatregelen (ham), aangaande de uitvoering van HALT op 
Curaçao werd in september 2017 naar de Raad van Advies gestuurd. In 2018 heeft de Raad van Advies dit 
concept LB ham teruggestuurd met vragen en aanpassingen die moeten worden gedaan. Het Ministerie 
van Algemene Zaken, afdeling Wetgeving en Juridische Zaken heeft dit opgepakt en heeft het LB ham na 
overleg met de expertmeeting groep (Ministerie van Justitie, Hof, UO Reclassering, Openbaar Ministerie 
en AJJC) aangepast. Aangezien het LB ham ook refereert naar het landsbesluit Reclassering, werd aan de 
expertmeeting groep gevraagd om ook dit landsbesluit te reviseren.
Pas na de positieve afhandeling van het concept LB ham door de Raad van Advies zal het landsbesluit 
goedgekeurd kunnen worden voor uitvoering. 

Guia supervishon i prevenshon (gps) / halt 

Het landsbesluit

AJJC heeft, ondanks dat de financiering nog niet is toegekend, niet stilgezeten. 
De volgende activiteiten zijn in 2019 in het kader van HALT ondernomen:

• AJJC was zeer nauw betrokken bij de besprekingen t.b.v. het ontwerpen van het beleid 
Schoolveiligheidsplan Curaçao. In dit plan zijn de taken van HALT met betrekking tot schoolveiligheid 
opgenomen;

• AJJC was ook betrokken bij de besprekingen omtrent de nieuwe Leerplichtlandsverordening van het 
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport;

• AJJC heeft het werkproces en de werkprocedures van HALT ontworpen en in het Registratiesysteem 
REACT laten verwerken;

• AJJC heeft een groep leerlingen die probleemgedrag vertonen op school getraind in het omgaan met 
groepsdruk; 

• AJJC heeft na een conflictincident op een school een leerlingenraad ondersteund in conflicthantering 
en bemiddeling. Tevens heeft AJJC de schoolleiding geadviseerd om de leerlingenraad te incorporeren 
in het schoolbeleid en dit jaarlijks uit te voeren. AJJC is van mening dat de leerlingenraad met de nodige 
kennis en ondersteuning een goede aanwinst voor de school kan zijn. Tevens zal een leerlingenraad 
bijdragen aan het verbeteren van de communicatie naar de leerlingen toe. Een goede en tijdige 
communicatie kan zorgen voor begrip, duidelijkheid, betrokkenheid en rust. 

Mocht een school geen leerlingenraad hebben, maar graag een raad willen opzetten, de raad enige 
ondersteuning willen bieden of dat de verstandhouding tussen school en de huidige leerlingenraad niet 
wenselijk is, kan GPS/Halt als onafhankelijke partij ondersteuning en kortdurende begeleiding bieden aan 
de school en aan de leerlingenraad. Deze ondersteuning kan betekenen dat de Jeugdwerker van GPS/Halt 
de school kan helpen met het opzetten van de leerlingenraad, de leerlingenraad helpen en ondersteunen 
en schooldirectie kennis laten maken met het doel en werkwijze van de leerlingenraad, maar ook werken 
aan het bevorderen van de communicatie tussen schooldirectie en leerlingenraad. Zowel de schooldirectie 
als de leerlingenraad, kunnen een beroep doen op de hulp van en ondersteuning van GPS/Halt. Mocht de 
leerlingenraad AJJC benaderen voor ondersteuning door GPS/Halt, dan zal deze met toestemming van de 
schooldirectie kunnen plaatsvinden.

In gevallen, waar conflicten ontstaan, waar de directie en de leerlingenraad er niet samen uit kunnen komen, 
kan GPS/Halt ingeschakeld worden om te bemiddelen. Dreigt het conflict uit te lopen of is het conflict 
uitgelopen tot een incident, dan kan ook hier GPS/Halt ingeschakeld worden om ondersteuning te bieden. 
Indien er sprake is van strafbare feiten, dan dient de school ook KPC in te schakelen. AJJC kan ook op eigen 
initiatief de school in deze benaderen voor het bieden van ondersteuning en begeleiding.

Rol van gps/halt bij leerlingenraden 

Bijzonderheden
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Duur van ondersteuning
De ondersteuning en/of begeleiding aan de leerlingenraad moet niet te lang duren en richt zich daarom op 
een totaal van vijf uren. AJJC gaat ervan uit dat de raadsleden weten wat het doel en het resultaat van de 
leerlingenraad is. Daarvan uitgaande, zal AJJC alleen tijd moeten besteden voor het aanleren van bepaalde 
vaardigheden en technieken, zoals:

• Sociale vaardigheden;
• Conflicthantering;
• Debatteren en dialogeren;
• Vergadertechnieken.

Mocht blijken dat er meer tijd nodig is voor de ondersteuning, dan zal GPS/HALT nog drie extra uren kunnen 
inlassen. AJJC zal eventueel doorverwijzen, indien dit geïndiceerd is.

Van 11 tot en met 15 maart 2019 heeft AJJC een training HALT georganiseerd voor relevante stakeholders 
en de training werd gegeven door Stichting HALT Nederland. De training werd gefinancierd door het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid Nederland.
Aanwezig van Stichting HALT Nederland waren: de directeur mevrouw J. ten Hoope, beleidsadviseur C. van 
der Diesen en haltmedewerker R. van der Tol.

De genodigden waren:

• Voogdijraad CN;
• Openbaar Ministerie;
• Korps Politie Curaçao;
• Leerplicht Unit Min. OWCS;
• School Maatschappelijke werkers van de verschillende Schoolbesturen;
• Kerncommissie Herstelrecht;
• Ministerie van Onderwijs;
• Ministerie van Justitie;
• Stichting HALT Nederland.

De training was erop gericht om de deelnemers op een interactieve manier de taken en processen van HALT 
te laten leren kennen. Alsook om samen tot afspraken te komen voor het operationaliseren van HALT op 
Curaçao.

Wat kwam er aan bod?

• Juridisch kader in Nederland en op Curaçao;
• Hoe ziet een HALT-interventie er in de praktijk uit?;
• Hoe kunnen de werkprocessen van de verschillende actoren voor wat betreft HALT op elkaar worden 

afgestemd?;
• HALT en school;
• HALT en het Veiligheidshuis.

Training halt 

Tevens zijn er suggesties gedaan voor de implementatie van HALT op Curaçao:

• Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld;
• Ouderbetrokkenheid;
• Schadebemiddeling bij minderbedeelde daders;
• Bedenk per organisatie de actiepunten die nodig zijn voor implementatie van HALT;
• Capaciteit, wetgeving, werkprocessen, draagvlak en politieke betrokkenheid. 

Op 15 maart 2019 vond de officiële ondertekening plaats van een samenwerkingsovereenkomst tussen 
Stichting HALT Nederland en AJJC. Deze houdt het volgende in:

• De Halt-interventie in verbondenheid samen verder te ontwikkelen;
• Elkaar op de hoogte te stellen van innovatie en doorontwikkeling en de daartoe beschikbare instrumenten 

te delen;
• Elkaar bijstand te verlenen waar nodig om de huidige Halt-interventie en nieuwe elementen daarin te 

implementeren in de praktijk;
• Elkaar op de hoogte te houden van relevante mediaberichtgeving m.b.t. de Halt-interventie;
• Elkaar te informeren over relevante wetgevingstrajecten en waar nodig van advies te zullen dienen.



Veranderend gezicht

Bereikbaarheid en vindbaar 
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Veiligheidshuis in beeld!

Het veranderende gezicht van het Veiligheidshuis Curaçao is gericht op het 
uitstralen van herkenbaarheid en het ontwikkelen van een eigen identiteit voor 
de partners en de samenleving. 
De partners zien de meerwaarde van vijf ketens die dienen als schakels waar 
zij deel van uitmaken. De ketens bestaan uit: zorg, justitie, sociaal, overheid en 
onderwijs. 
Veiligheidshuis zorgt voor verbindingen tussen vijf ketens en gaat uit van een 
cyclisch principe: wanneer iets met één keten gebeurd, heeft dat effect op de 
andere ketens. Er is meestal niet één keten aan te wijzen die verantwoordelijk is 
voor het verrichte werk binnen het Veiligheidshuis. De krachten van de ketens 
worden zichtbaarder onder een dak waar de nazorg, repressie, preventie, 
proactieve werkzaamheden en preparatie zorgen voor de fundering in het huis. 
Samenwerking met ander partners zal meer het credo gaan worden in 2020! 

De ontwikkelingen binnen het Veiligheidshuis zijn meetbaar doordat alle partners 
samen met verschillende processen in één en hetzelfde registratiesysteem 
kunnen werken. 
Veiligheidshuis gaat het registratiesysteem Toolkit Vis2 gebruiken. Dit 
registratiesysteem wordt ook gebruikt bij Veiligheidshuis Groningen, 
Veiligheidshuis Bonaire en Veiligheidshuis Aruba. 
In samenwerking met mevr. Angela Oude Voshaar, consultant van Topicus zijn er 
trainingen op maat gegeven aan de ketenpartners en personeel van TopC. Het 
Veiligheidshuis zal kritisch blijven kijken naar de positie, de rol en het gebruik 
maken van het registratiesysteem. In de eerste fase zal de medewerker van het 
Veiligheidshuis aan de slag gaan, met het invoeren van gegevens vanaf 2014 tot 
heden. Terwijl de partners hun gebruikersnaam, wachtwoord, handleiding en 
training vanuit Topicus krijgen. In totaal hebben 21 ketenpartners deelgenomen 
aan de training. Vanaf nu kunnen de partners vanuit hun eigen werk- en 
thuisomgeving inloggen en informatie delen. 

Het registratiesysteem omvat:

• de identificatiegegevens en foto van de natuurlijke persoon en zijn netwerk;
• het adres en de wijk gekoppeld aan de politiedistricten (regio-indeling);
• inzicht in de partners die betrokken zijn bij de natuurlijke persoon;
• het plan van aanpak, actiepunten, leefgebieden, kenmerken en kleurcodes; 
• in totaal zijn er drie thema’s; Justitieel casusoverleg (JCO), TopC (top40) en Risicojeugd overleg (RJO); 
• elke thema heeft zijn eigen inrichting en de ketenpartners hebben geen toegang tot alle thema’s; 
• het tijdstip van bespreken en agenderen in het casusoverleg; 
• meldingen van deadlines, mailberichten, informatie en casus; 
• management informatie.

Sinds medio juli 2019 heeft het Veiligheidshuis besloten om samen met het Openbaar Ministerie (OM), 
de Jeugdreclassering, JJIC, Stichting Brasami en Ministerie van Justitie (kerngroep), de PIJ - maatregel 
tegen het licht te houden. Er is hier gekeken naar de juridische aspecten betreffende PIJ - maatregel en de 
uitvoering daarvan. 
Wij kunnen trots zijn op alle kennis en ervaringen die we als partners in huis hebben. Tot nu toe hebben 
wij een kerngroep opgericht, een evaluatiebijeenkomst en een studiedag georganiseerd, waarin personen 
met diverse expertise waren uitgenodigd met aandacht voor de volgende punten: de rechten van het kind, 
lichtverstandelijke beperking, jeugdstrafrecht, wetenschappelijke onderzoeken, methodes en de nazorg. 
Gedurende de studiedag werden zowel JJIC als Brasami in gelegenheid gesteld om de huidige uitvoering 
van de PIJmaatregel te presenteren. Hieruit zijn enkele knelpunten naar voren gekomen. Tevens zijn er 
vervolgafspraken gemaakt met betrekking tot nader onderzoek. Het samen denken, bij elkaar komen, praten 
is het begin en zal vervolgd worden in 2020.

De cockpit functioneert onder verantwoordelijkheid van het OM en de politie. Een snelle afdoening voor 
minderjarige arrestanten van veelvoorkomende delicten die dagelijks operationeel is. Het Veiligheidshuis 
verzamelt bestaande informatie bij partners over de instroom bij de cockpit en zet dit op de agenda. 
Het Veiligheidshuis en de cockpit raken elkaar waar het gaat om de complexere zaken waar minderjarigen bij 
betrokken zijn. Dit zijn zaken waarbij straf alleen ontoereikend is om de kwestie goed aan te pakken. Vanuit 
het Veiligheidshuis wordt verder gekeken naar de persoon of diens omgeving, groeps- of wijkprobleem, 
meervoudige problematiek en wordt de zaak in het casusoverleg gedeeld. Dat is de plek waar straf en zorg 
op een goede manier verbonden kunnen worden. De partners bekijken of deze minderjarigen aanvullende/
alternatieve interventies nodig hebben. Er kwamen 51 minderjarigen binnen bij het Veiligheidshuis vanuit 
de cockpit in 2019. 

Vuurwerk Valsheid in 
schriften/ID

Opium vernieling Verdachte situatie Opstandige kindNiet volgen van 
ambtelijk bevel

Mishandeling Poging tot diefstal Overtreding 
wapenordening

Hit and Run 
aanrijdingen

Door samen vrij te denken aan PIJ - maatregel

Het om in de cockpit en in het veiligheidshuis

Relevante kengetallen over de instroom vanuit cockpit.

Reden aanhouding

50 jongens, 1 meisjes Tussen 15 jaar en 18 jaar oud4 Bekend
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Samenwerking naar de toekomst toe

Meer actievere samenwerking

Op 23 september 2019 vond de officiële ondertekening plaats van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam - 
Rijnmond en het Veiligheidshuis Curaçao. 

De stad Rotterdam heeft een hechte band met Curaçao en meer dan 20.000 
Curaçaoënaars wonen in Rotterdam. Wij zijn met Zorg- en Veiligheidshuis 
Rotterdam - Rijnmond een mooie samenwerking aangegaan. Hierdoor is het 
voor de partners vanaf nu mogelijk om via het platform kennis uit te wisselen, 
lezingen te geven en casusoverleggen te voeren. 

Het investeren in contact tussen partners staat op nummer één bij het Veiligheidshuis. In samenwerking 
met de jeugdofficier is er een bezoek afgelegd aan JJIC en Brasami. De focus ligt primair op het delen van 
kennis en het initiëren van vernieuwing. 

De medewerker van het Veiligheidshuis heeft een bezoek afgelegd aan de administratieve afdeling binnen 
het Openbaar Ministerie voor betere samenwerking en afstemming van. 
In 2019 heeft zowel de ketenmanager van het Veiligheidshuis als de medewerker van het Veiligheidshuis 
aandacht besteed aan het project TopC. Met als doel om de verbinding te maken met het project TopC. 

Gezien de samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam - Rijnmond was een werkbezoek aan 
Veiligheidshuis Curaçao en zijn partners onontbeerlijk. Er werd een vol programma gerealiseerd inclusief 
het bijwonen van een casusoverleg. Een dank aan JJIC, SDKK en KPC voor hun bijdrage hieraan. 

Sinds kort heeft het team van SIGE zich uitgebreid met jongerencoachen. Zij hebben een bezoek afgelegd 
aan het Veiligheidshuis om kennis te maken met de werkwijze voor nauwere samenwerking. 
Verder heeft de ketenmanager van het Veiligheidshuis steeds meer een actievere rol opgenomen in het 
contact met de cockpit. Samenwerking binnen de muren van het Veiligheidshuis Curaçao biedt daartoe 
uiteenlopende mogelijkheden. 

Bewustwordingscampagne

Overige activiteiten bewustwordingscampagne 

Focusgroep september 2019

In september 2019 gaf de klankbordgroep bestaande uit Ministerie van 
SOAW, Ministerie van GMN, Nationaal Plan, Ministerie van OWCS, 
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, UoC en de samenwerkende 
partners van het Veiligheidshuis, de aftrap aan de bewustwordingscampagne 
“Bo ke pa mi kompronde of sinti’e”, Koregimi NO kibra’ mi. Met het doel om 
een dialoog aan te gaan met opvoeders, professionals en jongeren, zodat 
zij bewust worden van de gevolgen van het slaan van kinderen en de grens 
tussen een corrigerende tik en kindermishandeling. Deze campagne werd 
gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid Nederland. 
Tijdens de lancering van deze campagne zijn enkele videofragmenten 
betreffende de campagne uitgezonden. Daarnaast heeft er een debat 
plaats gevonden met het publiek, professionals en opvoeders. 

Tijdens de lancering van de campagne is er een enquête afgenomen bij de 62 aanwezigen. Hieruit blijkt 
dat 80% van de aanwezigen werd geslagen in hun kindertijd en 60% van de aanwezigen zelf ook weleens 
geweld in de opvoeding gebruikt. Daarnaast hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden met 
opvoeders uit verschillende klassen, zoals grootouders of (alleenstaande) moeders. Uit deze gesprekken 
valt te concluderen dat men het lastig vindt om het gesprek aan te gaan over kindermishandeling of wat 
men kan doen om iemand bij te staan die geweld binnen de opvoeding ervaart. Zodoende is geweld binnen 
de opvoeding genormaliseerd en wordt het toepassen van geweld (on)bewust overgedragen aan hun eigen 
kinderen. 
Het Veiligheidshuis wil daarom met deze bewustwordingscampagne het onderwerp op de agenda van 
de gehele samenleving plaatsen. Hierdoor hebben wij vanuit Veiligheidshuis meerdere activiteiten 
georganiseerd rondom het onderwerp. 

Een drietal thema’s rondom geweld binnen de opvoeding werden geleid 
door de gedragsdeskundige van AJJC samen met een psycholoog. Deze 
bijeenkomst werd gehouden in een woning te Mahuma om een huiselijk 
sfeer te creëren. De aanwezigen werden nadrukkelijk betrokken bij het 
bedenken van scenario’s voor het oplossen van de problematiek. Hier 
hebben zij tevens de ruimte gekregen om persoonlijke ervaringen te delen. 
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Mediatour oktober 2019

Billboard november 2019

De bewustwordingscampagne werd gedragen door de klankbordgroep die bestond uit twaalf 
ketenpartners van het Veiligheidshuis. Zij bezochten diverse televisieprogramma’s en radioprogramma’s 
om ontwikkelingen rondom het thema huiselijk geweld en kindermishandeling te bespreken. Een en ander 
gezien de ontwikkelingen rondom het thema huiselijk geweld en kindermishandeling werden besproken. 
Tevens waren de collega’s van vele ketenpartners betrokken om informatie te delen aan het publiek. 

Vanaf november 2019 t/m april 2020 zorgen deze billboards van de bewustwordingscampagne  voor een 
zeer groot bereik in een korte periode. Hierdoor nam de slagkracht van de bewustwordingscampagne alleen 
maar toe. De twee billboards zijn de buitenreclamereuzen van de bewustwordingscampagne. De locaties 
van de billboards zijn met zorg gekozen met als doel zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ze zijn dan ook te 
vinden langs belangrijke doorgaande wegen en drukke verkeersaders. Mede dankzij de bijdrage van onze 
sponsor Ministerie Justitie en Veiligheid Nederland werd dit mogelijk gemaakt. 

Jongeren debatavond november 2019

Uitdaging complexe multi problematiek

Op 18 november 2019 heeft er een debat plaatsgevonden in de openbare bibliotheek te Punda. Veel van 
de jongeren van JJIC waren aanwezig, net zoals: professionals, gezinnen en opvoeders. Tevens was een 
storyteller, de heer Archell Thompson aanwezig die sprak over zijn ervaringen met betrekking tot geweld 
binnen de opvoeding. 

Kindermishandeling en Huiselijk geweld zijn op Curaçao een structureel probleem. Het Veiligheidshuis heeft 
gedurende de jaren regelmatig te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Opmerkelijk is dat de 
afgelopen jaren op Curaçao diverse initiatieven zijn genomen om dit probleem aan te pakken, maar velen zijn 
niet doorgezet. Het is een uitdaging voor de samenwerkende partners om in samenwerking met justitiële 
en civiele partners in het Veiligheidshuis deze problematiek aan te pakken. In 2019 werd in opdracht van 
het Veiligheidshuis onderzoek gedaan door een student van de Hogeschool Amsterdam naar de relatie 
tussen de werkwijze van Veilig Thuis en de ketenpartners die te maken hebben met kindermishandeling en 
huiselijk geweld. Hierin heeft stichting Slachtofferhulp, de Voogdijraad en het Nationaal Plan van Curaçao 
ter bestrijding van geweld tegen kinderen/jongeren en huiselijk / relationeel geweld een positieve bijdrage 
geleverd. Er zijn meerdere interviews afgenomen. In de uitoefening van de interviews is er kritisch gekeken 
in hoeverre de genoemde instanties een soortgelijke instantie zouden kunnen worden als Veilig Thuis 
Nederland. Uit het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen naar voren gebracht:

Aanbevelingen Meerwaarde

Een 
handelingsprotocol

• De medewerkers van de organisatie zelf.
• De professionals die buiten de organisatie werken. 
• De mensen die in aanraking komen met de hulpverlening.

Een meldcode • De professionals kunnen de stappen aflopen en overwegen keuze.
• Het eerst kijken of er zelf hulp georganiseerd kan worden. 
• Niemand zijn tijd wordt verkeerd besteed.

Veiligheidshuis • Opschalingmogelijkheden en signaleringsinstrument. 
• Alle benodigde partners aan tafel roepen. 
• Informatieaanknopingspunt 

Veilig Thuis • één organisatie huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Duidelijk protocol opstellen.
• Het werken met één dossier waar alles in vermeld wordt.

 Publiciteit • De mensen die geen slachtoffers zijn, moeten geïnformeerd blijven. 
• Het is van belang dat deze mensen weten dat zij altijd ergens terecht kunnen. 
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Ook ouders moeten aangepakt worden 

De ontwikkeling van de steeds groter wordende groep 12-minners in de criminaliteit op Curaçao is de 
nieuwe trend binnen het Veiligheidshuis. 
In 2019 hebben wij een groei van criminaliteit onder de 12-minners waargenomen in het risicojongeren 
overleg. 

We zijn ons meer gaan richten op het vroeg signaleren en aanpakken van het gedrag van 12-minners. 
Hierdoor moesten de ketens hun krachten bundelen en samenwerken met ouders. Wellicht met het plan 
om ouders te ondersteunen waar nodig is, om te voorkomen dat hun kinderen afglijden. De mensen in het 
werkveld o.a. docenten, directeuren, kerkgemeenschappen moeten meer integraal gaan werken met de 
gezinnen/ouders. 

In opdracht van het Veiligheidshuis is in 2019 een holistische multiple case study gedaan. Er zijn 10 interviews 
afgenomen bij de ouders en een aantal punten komen overeen:

• meerdere mensen onder 1 dak;
• het kind heeft geen eigen slaapruimte;
• onvoldoende of ongeschikt meubilair.;
• minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort.

Vervolgens zijn de belemmerende, bevorderende- en twijfel factoren per case onderzocht (10 cases). Uit 
dit onderzoek is gebleken dat ouders geen aansluiting hebben met de hulpverleningswereld en vaak dit als 
pijnlijk ervaren. Zij geven aan zich niet gehoord, begrepen of geholpen te voelen. Vanuit het perspectief 
van de ouders is er een groot gemis aan hulp en voelen zij zich verward en geïrriteerd. Onderzoek wijst 
keer op keer uit dat de ouders samen met de buurt van grote invloed zijn op het gedrag van de 12-minners. 
De ouders moeten vroegtijdig worden gesignaleerd als hulpbehoevend en worden aangepakt, zodat de 
hulpverleningswereld zich kan aansluiten, voordat de problemen uit de hand lopen. 
Onderzoek wijst uit:

• De 12-minners zien of horen geweld binnenhuis of in de buurt; 
• Geweld wordt gebruikt als disciplinering van het kind; 
• Ouders kampen met meervoudige problematiek o.a. psychische klachten en stoornissen;
• Er zijn tekens van gebrek aan affectie tussen ouder en kind; 
• Onwetendheid van de ouders over de behoefte van 12-minners; 
• De 12-minners vertonen imitatiegedrag of sociaal leren van de naaste familieleden;
• De 12-minners hebben leer- of gedragsproblemen op school; 
• De ouders kunnen zich een nuttige dagbesteding voor de jongeren niet veroorloven; 
• De helft van de ouders kennen de vrienden van hun kind niet; 
• De ouders kampen met jeugdtrauma’s en hebben een sterke binding met de buurt. 

Gezinssamenstelling

Verslavingsmiddelen 
ouders

Buiten spelen na schooltijd

Schoolniveau

Buurt

Ouders en Justitie

Seks

Onderwijsondersteuning

Alleenstaande ouder

alcohol

zonder nuttige 
dagbesteding

speciaal onderwijs 

achterstandswijk

eerder in contact geweest 
met politie of justitie

vroege seksuele ervaring

beperkte stimulering van 
ouders

60% 

60% 

60% 

70% 

100% 

60% 

50% 

60% 

Twee thematafels in 2019

Risicojongeren overleg (RJO)

Doel: het inhoudelijke doel van het risicojongerenoverleg is gericht op preventie en bescherming van 
de risicojongeren. Het verbeteren van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de wijken waar de 
jeugdgroepen zich profileren. 
Aantal overleggen:18
Aantal besproken: 185

Voorzitter: ketenmanager
Deelnemende partijen op structurele basis: politiebrigade taakaccent jeugd, justitieel jeugdwerker, 
gedragsdeskundige, buurtregisseur, medewerker van Centrale meldpunt kindermishandeling, 
maatschappelijk werker van Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) en gezinsvoogd van GVI.

Deelnemende partijen op incidentele basis: maatschappelijk werker van Kinderoorden Brakkeput, 
schoolmaatschappelijk werker van DOS en RK, verpleegkundige Yudaboyu, stichting Accretio, 
raadsonderzoeker van Voogdijraad, Ministerie van Justitie, maatschappelijk werker van Centrum familie & 
jeugd, Jeugd- en zedenpolitie, Schoolextern multidisciplinair adviesteam (SMAT), maatschappelijk werker 
van stichting bescherming tegen kindermishandeling, medewerker van FMA. 
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Aantal doorlopende casussen de afgelopen 4 jaren risicojongeren

Aantal nieuwe casussen de afgelopen 5 jaren van risicojongeren

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

• Naast de nieuwe casussen in 2019, heeft het Veiligheidshuis ook nog lopende casussen in 2019 die 
gestart zijn in 2015, 2016, 2017 en 2018. 

• In totaal heeft het Veiligheidshuis in 2019 dus 191 casussen behandeld: 88 casussen die doorliepen en 
62 nieuwe casussen. 

• Om de effectiviteit van doorlopende casussen te vergroten, is het uitbreiden van personeel van 
essentieel belang. Dit opdat signalen bij doorlopende casussen eerder worden opgepakt. 

• Heel vaak gaat het Veiligheidshuis selectief te werk om doorlopende casussen te kunnen behandelen 
met bijhorende maatschappelijke dilemma’s. 

• In april, mei en oktober 2019 was er sprake van een stijging in de aantallen risicojongeren gedurende de 
schoolvakanties.. Een direct verband tussen dagbesteding en incidenten bestaat wel; 

• Van deze casuïstiek zijn er ongeveer 59 casussen code rood. De kleur rood staat voor hoog risico in de 
veiligheidssituatie en openstaande actiepunten die opgepakt dienen te worden door partners; 

• Het aantal openstaande actiepunten wordt per jaar steeds groter. Dit betekent dat de hulp ontoereikend 
is voor de doelgroep; 

• De partners ervaren steeds meer onnodige bureaucratie, oplopende wachtlijsten en te kort aan 
personeel; 

• Als risicojongeren geen goede hulp krijgen worden hun problemen vaak erger, dit verklaart de code rood.

Jaar 2015 2016 2017 2018

Afgesloten 58 28 34 9

Monitorfase 4 11 41 32

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019

Jongens 52 39 56 42 51

Meisjes 11 9 21 5 11

Totaal 63 48 77 47 62

Code rood 5 11 45 32 59

Hoe oud zijn ze? 

Wie meldt er nu aan?

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

• Hoewel de jeugdcriminaliteit sinds 2018 daalt, komen jaarlijks in het risicojongeren overleg nog steeds 
jongeren beneden 11 jaar oud naar voren die in aanraking zijn gekomen met politie; 

• Er is een relatie tussen negatieve gebeurtenissen in de kindertijd en delinquentie in de tienerjaren. De 
risicojongeren in hun tienerjaren komen weer in beeld nadat zij in hun kindertijd al aangemeld waren bij 
het Veiligheidshuis; 

• De helft van de risicojongeren is jonger dan 11 jaar bij aanmelding. De risicofactoren nemen toe tot hun 
15de jaar. Daarna neemt het af en de kans op een piekmoment doet zich voor op 18-jarige leeftijd; 

• Er zijn verschillende instanties die hun weg vinden naar het Veiligheidshuis. Voorbeelden zijn: van een 
schooldocent op Curaçao tot aan de Stichting Jeugdwerk in Nederland; 

• Bovendien vertonen sommige aanmelders shopgedrag en proberen hun casus bij diverse instanties aan 
te melden voor hulp; 

• Jaarlijks worden ruim 30 risicojongeren al dan niet in een crisissituatie aangemeld door de politie.

Leeftijden 2015 2016 2017 2018 2019

<11 jaar t/m 14 jaar 11 16 33 18 33

15 jaar t/m 17 jaar 47 28 37 25 29

18 jaar t/m  20 jaar 5 4 4 4 0

Aanmelders 2015 2016 2017 2018 2019

Zorg-, onderwijs-, en sociaal domein 28 23 26 12 19

Justitiedomein 21 21 41 33 43

Overige 4 3 10 2 0
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Incidenten risicojongeren

Trends en ontwikkelingen

Justitieel casusoverleg (JCO).

• De ontwikkeling van de jongeren wordt door problemen in het gezin in gevaar gebracht. De personen 
waarmee het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat, zijn voor meer dan de helft schadelijk voor het 
kind. Dit blijkt uit de aantallen incidenten op het gebied van probleemgedrag en verwaarlozing; 

• De cijfers van de afgelopen vijf jaren hebben bewezen dat probleemgedrag en verwaarlozing op nummer 
een staan. Ook in 2019 zijn de meeste gevallen niet zonder de input van de Voogdijraad op te lossen; 

• Opmerkzaam is dat in vergelijking met andere delicten, bedreiging, mishandeling en eenvoudige diefstal 
sterk vertegenwoordigd zijn onder risicojongeren. De intentie bij het plegen van de genoemde delicten 
kunnen niet los van de wisselwerking tussen de jongere en de omgeving gezien worden; 

• De helft van de risicojongeren beschouwt regelovertreding als een mogelijke optie door de accumulatie 
van negatieve gebeurtenissen in hun leven zonder interventies van hulpinstanties. Hierdoor worden zij 
door bepaalde factoren uit de omgeving, waaraan zij worden blootgesteld, veel sneller getriggerd dan 
anderen; 

• Er is sprake van een dunne lijn tussen de (geregistreerde) risicojongeren en criminaliteit. De kans om 
een strafbaar feit te plegen ligt hoger bij de risicojongeren dan bij andere minderjarigen. De stap van een 
licht vergrijp naar een zwaar delict is niet zo groot. 

Doel: Het doel van het justitieel casusoverleg is om de samenwerking in de jeugdstrafrechtketen te 
verbeteren voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en als verdachte zijn aangemerkt voor 
een strafbaar feit. Om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan het voorkomen van recidive en passende 
integrale zorg aan te bieden. 

Aantal overleggen:18
Aantal besproken: 115

Voorzitter: de Jeugdofficier van Justitie 
Deelnemende partijen: Openbaar Ministerie, Politiebrigade taakaccent jeugd, buurtregisseur, Justitieel 
Jeugdinrichting Curaçao(JJIC), Voogdijraad en Jeugdreclassering. 

Incidenten 2015 2016 2017 2018 2019

Probleemgedrag en verwaarlozing 18 20 35 25 31

Bedreiging en mishandeling 14 14 27 14 12

Eenvoudige diefstal 11 7 18 4 10

Het plegen van een delict 14 14 7 5 1

Aantal instroom van de afgelopen 5 jaren

De leeftijden 

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

• In januari, oktober en december 2019 was er sprake van een stijging in de aantallen jongeren die een 
strafbaar feit hebben gepleegd gedurende de schoolvakanties. 

• Onder recidivisten verstaan wij jongeren die minderjarig zijn en binnen hun proeftijd weer een strafbaar 
feit gepleegd hebben. 

• Van deze casuïstiek in 2019 zijn er ongeveer vijf casussen niet strafrechtelijk vervolgd en de strafzaak is 
voor Justitie afgedaan. In vergelijking met de jaren daarvoor is er sprake van een daling. 

• In 2019 zijn zes jongeren naar Nederland verhuisd met berichtgeving aan de Jeugdreclassering en het 
Openbaar Ministerie. 

• De meeste jongens zijn eerder veelzijdig dan gespecialiseerd zoals de meisjes. De kans op criminaliteit 
voor jongens en meisjes kent een ander verloop. 

• Twee derde van de jongeren starten of worden opgepakt op 15-jarige leeftijd. Het verband tussen 
leeftijd en criminaliteit op individueel niveau is dat veranderingen in levensomstandigheden een effect 
hebben op crimineel gedrag; 

• Antisociaal/delinquent gedrag piekt rond het 17e jaar en neemt daarna geleidelijk af; 
• 

• Het aandeel van jongeren in de leeftijdsgroep 12 tot 14 jaar is het hoogst in mishandeling, bedreiging en 
diefstal met geweld. Het is een noodzaak om onderzoek te verrichten naar het verband tussen leeftijd,het 
biologische aspect en criminaliteit.Hoewel verhoudingsgewijs de incidenten bij risicojongeren zich vaker 
op het gebied van probleemgedrag en verwaarlozing afspelen. 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019

Jongens 54 57 65 49 51

Meisjes 6 5 7 3 4

Recidivisten 3 4 4 5 0

Totaal 60 62 72 52 55

Leeftijden 2015 2016 2017 2018 2019

12 jaar t/m 14 jaar 6 3 8 3 10

15 jaar t/m 17 jaar 44 45 48 34 41

18 jaar t/m  20 jaar 9 14 14 15 0
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De top drie delicten 

Trends en ontwikkelingen

• Sinds 2015 zijn de meest voorkomende delicten onder minderjarigen, diefstal met geweld en diefstal. 
Dit levert een criminaliteitsbeeld op van de jeugdcriminaliteit op Curaçao dat zich steeds weer blijft 
herhalen; 

• Er is een relatie tussen delinquent gedrag en delinquente vrienden. De bovenstaande delicten worden in 
meerderheid vooral samen gepleegd met anderen. Veel groepsverband, hanggroepen, leeftijdsgenoten, 
etc; 

• De ketenpartners in het veiligheidsbeleid schieten te kort aan preventie, omdat de bestaande 
criminaliteitspatronen niet worden doorbroken; 

• Een groot deel van de jongeren pleegt geen delicten en als de jongeren delicten plegen, gaat het om 
lichte vergrijpen. Dat wil zeggen meer investeren in preventie dan repressie. Dit wordt bevestigd door 
de instroom vanuit de cockpit waarin op jaarbasis 52 casussen binnenkomen. In vergelijking met JCO 
waarin op jaarbasis 55 casussen binnenkomen; 

• Er is sprake van een verhoging van diefstal met geweld waarin de sociale na-aperij van de antisociale stijl 
en de wensen om dingen te hebben buiten hun bereik een rol speelt. 

Delicten 2015 2016 2017 2018 2019

Diefstal met geweld 12 12 17 11 19

Diefstal 10 20 15 11 11

Mishandeling 07 06 10 8 6

Interventies en producten

Interventies/ producten 2017 2018 2019

Bescherming van het kind (maatregel) 29 56 15

Preventieve begeleiding 21 16 24

HURA- zittingen 16 12 8

Familieberaad 2 0 0

Rondetafel 13 10 9

Casusoverleg 42 36 36

Triagetafel 5 0 3

Tandenborstelgesprek 17 13 0

Adoptie agent 5 3 1

Dwang en drang 40 25 10

Overdracht NL 5 0 1

Opvang en verblijf 5 3 2

Informatie/ Advies 46 55 40
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Vooruitblik

“You are a piece of the puzzle of someone elses life.
You may never know where you fit, but others will fill the 

holes in their lives with pieces of you.”

Bonnie Arbon

AJJC kan terugkijken op een dynamisch jaar! We zijn gegroeid en tegelijkertijd omgevormd naar een 
innovatieve organisatie. De beweging die wij meer dan vijf jaar geleden in gang hebben gezet, wordt steeds 
groter en zichtbaarder. Steeds meer erkenning van de organisaties, van de samenleving en van de jongeren 
zelf. 

Het jaar 2020 is de start van een nieuwe levensfase van AJJC in een nieuw gebouw. Voor 2020 verwachten 
wij dat de samenwerking met onze partners zal gaan groeien en dat wij twee stappen vooruit zijn in de 
preventie van jeugdcriminaliteit door uitvoering te geven aan HALT. 

De aankomende fusie zal moeten leiden tot waardevermeerdering voor niet alleen de doelgroep, maar ook 
voor de Curaçaose gemeenschap in zijn geheel. 

AJJC zal blijven bouwen aan de horizon met gepassioneerde en kundige medewerkers. Ondanks de 
ontbrekende puzzelstukjes sluiten wij het eerste lustrumjaar af met een positieve blik op de toekomst.

Financiële verantwoording

Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao 2019

Activa

Activa

2019 2018

Materiële vaste Activa Naf. Naf.

Transportmiddelen 20,991 28,400

Hardware and software 40,810 52,971

Inventaris 75,965 87,888

Verbouwingskosten 595 0

Alarm Systeem 5,344 13,515

143,705 182,774

Financiële vaste activa

Waarborgsom 5,225 5,225

Liquide Middelen

Maduro & Curiel's Bank (bestuur) 227,586 538,667

Maduro & Curiel's Bank (rekening) 153,870 1,628

Kas 1,216 864

382,672 541,159

Totaal Activa 531,602 729,158
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Financiële verantwoording

Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao 2019

Passiva

Passiva

2019 2018

Stichtingsvermogen Naf. Naf.

Bestemmingsreserve 338,207 339,009

Exploitatie resultaat 2019 (165,701) (802)

172,506 338,207

Kortlopende Schulden

Overige schulden (Subsidie) 157,176 273,994

Rekening Courant schulden 19,683 20,273

Nog te betalen kosten 23,140 23,436

Te betalen sociale lasten 21,567 0

Verschuldigde pensioenpremies 137,530 73,248

359,096 390,951

Totaal Passiva 531,602 729,158

Financiële verantwoording

Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao 2019

Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

Baten Naf. Naf.

Subsidies criminaliteitsfonds 15,480 200,222

Donaties 1,440 7,888

Trainingen aan derden 1,604 0

Subsidie overheid 1,088,321 1,118,423

1,106,845 1,326,311

Lasten

Personeelskosten 857,640 877,634

Huisvestingskosten 280,820 314,138

Kantoorkosten 63,936 73,494

Cliënten kosten 4,849 5,386

Afschrijvingskosten 42,193 66,026

Autokosten 23,094 20,596

Totaal kosten 1,272,532 1,357,274

Exploitatieresultaat boekjaar (165,687) (30,963)

Nog te vorderen loonderving 0 30,129

Diverse baten/lasten (14) 32

Resultaat Boekjaar (156,701) (802)
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