
Meer samenwerking, meer werkgeluk  

 
Ons eiland zit wederom in een ‘Lockdown’ waardoor AJJC zich ook hieraan moet 

aanpassen. Cliënten op afstand begeleiden en samenwerking met partners is weer een 

uitdaging. AJJC besteedt in deze tijd extra aandacht aan het onderhouden van contacten 

met cliënten, hun families en samenwerkende partners.  

 

Hoe werken wij tijdens ‘lockdown’? 

✓ In frequent contact met cliënten blijven die ernstige multiproblemen hebben, 

ter voorkoming van escalatie van deze problemen.  

✓ Virtuele gesprekken met cliënten en hun families voeren via telefoon, Zoom, 
Facebook of Whatsapp.  

✓ Samenwerkende hulpverleningsinstanties en onderwijsinstellingen op de 
hoogte houden van bijzondere ontwikkelingen/calamiteiten en indien nodig 
door verwijzen. 

✓ Het bieden van online presentaties aan onze samenwerkende partners. 
  

Terugblik… 

• In maart 2021 is AJJC van start gegaan met 
oudercursus ‘Triple P’ en ART- training. 
Echter moesten deze en overige geplande 
preventievoorlichtingen door de 
‘lockdown’ ‘on hold’ worden gezet.  
 

• Op 19 maart 2021 hebben drie 
medewerkers van AJJC deelgenomen aan 
een online presentatie met als thema 
‘Herstelrecht’ georganiseerd door het 
Openbaar Ministerie Curaçao. 
   

• AJJC heeft op 16 maart 2021 stilgestaan bij 
‘Social Work Day’. In verband hiervan 
hebben diverse medewerkers van AJJC een 
leerzame online conferentie ‘Ubuntu’ 
gevolgd, die georganiseerd werd door UoC.   

 

Beide presentaties waren waardevol en de 
informatie is gedeeld met de rest van de 
werkers van AJJC. Onze dank aan de 
organisators. 

 
 
 Wat komt… 

 
• Op 8 april 2021 organiseert het Veiligheidshuis een 

online mini-symposium ‘Criminele Families in 

beeld’ voor haar partners. Tijdens dit symposium 

zullen er belangrijke handvatten gedeeld worden 

om samen te werken aan een nieuwe praktijk van 

handelen. Dit symposium is mede mogelijk 

gemaakt door financiering van het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid Nederland. 

 

• Ons stagiaire Kimberly Angela zal in april 2021 een 

preventievoorlichting met als thema ‘illegaal 

vuurwapen bezit/gebruik’ voor cliënten van AJJC 

organiseren.  

 

• De kledingbazaar 2021 is tot nader order 
uitgesteld wegens de verscherpte COVID-
maatregelen.   Als U kleding of huisartikelen wil 
donoren, kunt u contact met ons opnemen op 
onze telefoonnummers of online. 
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Highlights… 
 

• Tweedaagse expertmeeting ‘Dwang & Hulp’: Op 16 & 18 maart 2021 

organiseerde het Veiligheidshuis Curaçao samen met Reclassering BES, 

Reclassering Nederland een succesvolle virtuele expertmeeting ‘Dwang en 

Hulp’. Gastsprekers waren: Mw. Desire Frans en Mw. Kristie Schmitz. Deze 

hebben aan ± 50 deelnemers hun expertise gedeeld rondom het onderwerp 

‘Bouwstenen voor de aanpak van Relationeel Geweld op Curaçao’. Er zal 

binnenkort een vervolg hiervan komen. 

 

• Nieuwe Projectplaats: In maart 2021 heeft AJJC een samenwerking 

aangegaan met New Song College. Dit in verband met het fungeren als een 

projectplaats voor jongere taakgestraften. Masha Danki. 

 

• Top C ‘Tur wowo riba bo’ neemt afscheid: Het was voor AJJC een eer en 

genoegen om een steentje te hebben mogen bijdragen aan het opzetten en 

de uitvoering van het project Top C in samenwerking met het Openbaar 

Ministerie en UO Reclassering. Ondanks dat Top C sedert 31 maart 2021 is 

gestopt, zal AJJC de Top C-methodiek in haar werkwijze blijven gebruiken bij 

het begeleiden en monitoren van harde kernjongeren. 
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