
Back to the office! 
 

 
 

 

In de afgelopen weken zijn de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 
langzamerhand weer verzacht. Hierdoor werken wij grotendeels weer vanuit 
kantoor. Momenteel heeft AJJC nog wel een planning, waarin medewerkers om de 
dag op kantoor of thuiswerken. Gelukkig kunnen wij weer huis- en 
schoolbezoeken doen, ook andere instanties kunnen we weer persoonlijk 
bezoeken. Hierdoor hebben we directer contact met onze cliënten, hun families 
en andere betrokkenen, wat erg belangrijk is voor de begeleiding. Door de 
‘lockdown’ kwam de training ART stil te liggen en kon training Rots & Water nog 
niet starten. Beide trainingen zijn inmiddels weer opgestart! Ook heeft de 
‘lockdown’ er voor gezorgd dat we onze stijl van begeleiden en contact 
onderhouden moesten aanpassen, we hebben hiervan geleerd en zullen deze 
ervaringen meenemen in de toekomst! 
 

Terugblik… 
 

 In de afgelopen periode is er een 
voorzet gedaan voor een ‘digital clean 
up’. De bedoeling is om ‘digital waist’ 
op te ruimen. Dit houdt in: het 
opschonen van de e-mail inbox, 
weggooien van verouderde en 
ongebruikte files en het opschonen 
van Whatsapp. Dit omdat alle oude en 
ongebruikte bestanden terecht komen 
in ‘clouds’ en onnodig extra CO2 
uitstoot veroorzaken. Ook werken 
computers / telefoon hierna sneller.  
 

 Van 10 mei tot 4 juni 2021 heeft 
Sharetsely Mogen stage gelopen bij 
onze afdeling administratie. Zij 
studeert juridisch medewerker bij 
Frater Aurelio (SBO) en zit in de 
vierdejaars. Wij bedanken haar voor 
haar bijdrage, succes verder in de 
toekomst! 

 

Wat komt… 
 

 Al voor langere periode wordt er in de 
training ART gebruik gemaakt van dezelfde 
video’s als trainingsmateriaal. Deze video’s 
zijn aan een update toe en hier wordt 
momenteel aan gewerkt.  

 Veiligheidshuis gaat met een nieuw 
registratiesysteem werken. Op dit moment 
gebruikt het Veiligheidshuis het 
registratiesysteem ‘Visnet 2’ en er wordt 
overgestapt naar het ‘Gidso’ platvorm. Het 
nieuwe systeem biedt meer 
functionaliteiten. De medewerkers van het 
Veiligheidshuis volgen een training om met 
het nieuwe systeem om te leren gaan.  

 Er zijn ontwikkelingen met betrekking tot 
het uitvoeren van HALT- straffen door First 
Offenders, dit ondanks het uitblijven van 
de financiering hiervan. 

AJJC 
Nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 

EDITIE No. 40 Mei 2021 

Stichting AJJC Nieuwsbrief is een productie van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao 

Highlights… 
 

 AJJC in de (social) media: Vrijdag 29 mei 2021 heeft AJJC een serie van 

vijf live sessies op Facebook afgerond. Na een periode van evaluatie en 
inventarisatie, zullen we terugkomen, live op Facebook. Input en 
feedback is van harte welkom! AJJC was ook op 21 mei 2021 te gast in het 
radioprogramma ‘Hustisia, Seguridat i Abo’ en gaf een ‘teaser’ van ons 
jaarverslag 2020. Tevens werd AJJC geïnterviewd door Tele-Curaçao.  
AJJC heeft vele positieve reacties ontvangen van al deze activiteiten. Voor 
AJJC is publiciteit belangrijk, omdat deze een tool is om aan preventie van 
(jeugd)criminaliteit te werken; een breed publiek te informeren en voor 
te lichten.  

 Afscheid van onze stagiaires: Stephanie Ogenia en Kimberly Angela, 

beide UoC studenten, zitten in de laatste fase van hun praktijkstage bij 
AJJC. Ze zijn druk bezig met het afronden van hun onderzoek, het geven 
en organiseren van presentaties/voorlichtingen, maar ook het afsluiten 
van casussen. Stage lopen in Coronatijd was zwaar! Deze stagiaires 
hebben laten zien dat met veel creativiteit dit wel kan.  

 Veiligheidshuis: In afgelopen periode werd veel aandacht besteed aan 

het afstemmen van werkzaamheden m.b.t. HALT-straffen. 


