AJJC

Nieuwsbrief
EDITIE No. 39 April 2021

Lockdown vraagt om innovaties!

Terugblik…
•

Tijdens de ‘lockdown’ kon AJJC geen fysieke presentaties geven. Een aantal
afspraken moesten uitgesteld of afgezegd worden. Toch wilden wij
doorgaan met het geven van informatie en ons zelf laten zien. I.h.k.h is AJJC
tot een innovatief idee gekomen om via livestreaming informatie te geven.
Inmiddels is AJJC al meerdere keren live gegaan en heeft informatie gegeven
over haar werkzaamheden en het werken tijdens de ‘lockdown’. AJJC heeft
de live sessies als zeer positief ervaren, wij gaan hiermee verder en nodigen
u van harte uit om ons te volgen. Informatie over de live sessies is te vinden
op onze Facebookpagina. Niet vergeten om ons pagina te ‘liken’.

Wat komt…

Highlights…

•

•

•

•

Curaçao krijgt nieuwe bandjes voor
Elektronisch Toezicht. Momenteel
vinden er trainingen en testen met het
nieuw materiaal plaats.
In verband met de ‘lockdown’ liggen de
sociale vaardigheidstrainingen voor de
cliënten stil. AJJC is mogelijkheden aan
het onderzoeken om deze virtueel te
geven.
Ook tijdens de ‘lockdown’ blijven de
voorbereiding voor de fusie tussen AJJC,
GVI, Voogdijraad en Slachtofferhulp
doorgaan. AJJC vindt de fusie een
realistische optie, maar meent dat dit
wel zorgvuldig dient te gebeuren.

•

•

Op 8 april 2021 organiseerde het
Veiligheidshuis, dankzij financiering
door het Ministerie van Justitie en
Veiligheid Nederland, het minisymposium 'Criminele Families in
beeld'. Er waren 70 deelnemers die
hebben
deelgenomen
vanuit
verschillende (ei)landen uit het
Koninkrijk. Dit mini-symposium is
slechts een onderdeel van de
werkzaamheden die het Veiligheidshuis
aan het verrichten is met als doel om
een verbeterde samenwerking te
creëren ter preventie van criminaliteit.
Justitieel Jeugdwerker, Vanessa Perez is
benoemd tot stagecoördinator voor
AJJC en Justitieel Jeugdwerker, Fereal
Hortencia is benoemd tot de nieuwe
Elektronisch Toezicht coördinator voor
de Jeugdreclassering.

GMN ondersteunen: Een aantal medewerkers van AJJC geven hun
vrijwillige ondersteuning aan de ‘Bakunashon’ programma. Sinds de
uitbreiding van het aantal vaccinatielocaties leveren deze
medewerkers van AJJC hun vrijwillige bijdrage bij het registreren
van personen die komen vaccineren. In de strijd tegen Covid-19
vinden deze medewerkers het erg belangrijk dat iedereen hun
steentje bijdraagt.
Onderzoeken binnen AJJC: De stagiaire Stephanie Ogenia (UoC)
zal een onderzoek binnen AJJC verrichten naar het inzetten van de
gedragsinterventie weerbaarheidtraining ‘Rots en Water’ om
recidive te voorkomen onder jeugddelinquenten op Curaçao. In dit
onderzoek zullen de ervaringen van (eerdere) deelnemers, trainers,
gedragsdeskundige
en
Justitieel
Jeugdwerkers
worden
meegenomen. De stagiaire Kimberly Angela (UoC) zal ook een
onderzoek doen. Zij zal de relatie tussen push-out en jongeren die
afwijkend en/ of crimineel gedrag vertonen onderzoeken.
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