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Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Dit is het zevende jaarverslag wat Stichting 
Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) uitbrengt. Het produceren van een 
jaarverslag is altijd een flinke klus en dit jaar was het niet anders.

We hebben voor het jaarverslag gekozen voor het thema 

Verandering 
   is de enige constante        - Griekse filosoof Heraclitus.  

2020 was een jaar met vele veranderingen. Wereldwijd werd de mensheid 
geconfronteerd met snelle ingrijpende veranderingen ten gevolge van de COVID-19, welke 
niet alleen invloed had op onze gezondheid, maar ook op ons dagelijkse leven. De 
gevoelens van onduidelijkheid, onzekerheid, angst, onrust, chaos en bezorgdheid waren 
overal zichtbaar. Ook Curaçao werd hard getroffen als gevolg van COVID-19. AJJC was 
hiervan niet gevrijwaard. 

AJJC had in het jaar 2020 gecalculeerde veranderingen:
• Op het gebied van huisvesting: AJJC vertrok uit het voor ons vertrouwde en geliefde 
kantoorpand te Pater Eeuwensweg en nam intrek in een historisch pand op het Molenplein 
in Otrobanda. 
• Op organisatorisch gebied: In het jaar 2020 kreeg AJJC tevens de bevestiging dat zij 
samen met de stichtingen Gezinsvoogdijinstelling, Slachtofferhulp en met de Voogdijraad 
zal worden opgenomen in een nieuwe Uitvoeringsorganisatie bij het Ministerie van Justitie.
• Op financieel gebied: Veel aandacht werd er besteed aan de economische situatie 
van het Land Curaçao en de financiële gevolgen hiervan waren tot in de portemonnee 
van de werknemers voelbaar.

De pandemie heeft gezorgd voor onverwachte veranderingen bij AJJC, ondermeer: 
thuiswerken, virtuele vergaderingen, verbod op huisbezoeken, verbod op kantoor-
bezoeken, geen sociale vaardigheidstrainingen en werkstraffen werden stopgezet. 
AJJC paste de manier van werken aan en ging door. 

“Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is 
degene met het grootste aanpassingsvermogen bij veranderingen’’. Charles Darwin
Dit basisprincipe geldt ook voor AJJC. De directie en het bestuur van AJJC zijn trots op alle 
werknemers en stagiaires die ondanks moeilijke tijden en soms gezondheidstegenslagen 
toch hun beste beentje hebben voorgezet om zich aan te passen aan de veranderde 
omstandigheden.

Mildred Francisca 
MBA Directeur AJJC

1. Voorwoord
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2. Inleiding

Wie zijn wij?
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.”

Jeugdreclassering:
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 aangepast 
Reclasseringsbesluit (gedateerd 25 mei 
2020).

Halt-afdoening:
Begeleidingsgesprekken voeren met 
jeugdigen en ouders, begeleidingsplannen 

Hello

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).

Veiligheidshuis:
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).

Onze Missie
Het is onze missie om pedagogische 
interventie aan de zorg- en risicojongeren in 
een strafrechtelijke omgeving te bieden, 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 Visie
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 Strategie
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 jarigen. 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.
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2.1. Jaarverslagen 
passeren de revue…

2014 
‘Herkennen, 
erkennen, bekennen, 
verkennen’
Highlight: 
‘Oprichting AJJC’

2016 
‘Bestrijding en 
Preventie Jeugd-
criminaliteit’
Highlight: 
‘Samenbundelen 
van krachten en 
samenwerken’

2018 
Highlight: 
‘The difference’

2019 
Highlight: 
‘Het ontbrekende 
puzzelstuk’

2015 
Highlight: 
‘Opbouw van de 
stichting’

2017 
‘E problema no ta di 
nos niun. E solushon 
ta di nos tur!’
Highlight: 
‘Conferentie 2017, 
een succes!’

DOOR  DE TIJD

HEEN

3.1. Personeel
In het begin van 2020 waren in totaal 17 personen werkzaam bij AJJC. Per 15 november 
2020 heeft één medewerker ontslag gevraagd en gekregen. 
Vanwege de precaire financiële situatie van AJJC, werd het tijdelijke contract van één 
medewerker per 31 december 2020 niet verlengd. 
Eén medewerker is overgegaan van een tijdelijk contract naar een contract voor 
onbepaalde tijd.

In het jaar 2020 was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 7.9%. Er waren twee 
medewerkers met langdurig ziekteverzuim. In november 2020 waren de meeste 
ziektemeldingen en deze waren over het algemeen COVID-19 gerelateerd. 

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

Kerngetallen    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Formatie fte’s     13 14 15 16 16 17 17
Vast dienstverband bij AJJC  0 0 0 9 9 10 10
Tijdelijk dienstverband bij AJJC 8 9 11 3 4 4 3
Ter beschikking gesteld aan AJJC 5 5 4 4 3 3 3
Ter beschikking gesteld door AJJC 0 0 0 0 0 1 1
Verhouding man-vrouw   2/11 3/11 2/13 2/14 2/14 3/14 3/14
Ziekteverzuim    47   109   174   327  42  363 461 
      dgn dgn dgn dgn dgn dgn dgn

De onderstaande tabel bevat de bezetting per 31 december 2020.

Functie     Formatie Feitelijk
Directeur     1  1
Ketenmanager Veiligheidshuis 1  1
Medewerker Veiligheidshuis   1  1
Veiligheidshuis Procesregisseurs 2  0
Officemanager    1  1
Administratieve kracht   1  1 (tijdelijke kracht)
Gedragsdeskundige   1  1
Coördinator Taakstraffen/ET  1  0.5 (1 x 0,5 fte)
Communicatiemedewerker  1  0
Haltwerkers     4  0
Justitieel Jeugdwerkers   11  8.5 (1 is tbs aan Top C)

3. Personeel, bestuur en huisvesting
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• Directeur        M. Francisca MBA
• Ketenmanager Veiligheidshuis:    bc. V. Narcisio
• Medewerker Veiligheidshuis:     A. Quandus
• Gedragsdeskundige      drs. M. Oldenboom-Adoptie
• Justitieel Jeugdwerker/Coördinator ET   bc. J. de Jonker
• Justitieel Jeugdwerker/Coördinator Taakstraffen  bc. M. Ostiana (tot eind 2020)
• Justitieel Jeugdwerkers:       bc. L. Croes; 
          bc. J. Martina-Augusta; 
          bc. F. Hortencia-Perez Torres; 
          bc. V. Perez; 
          bc. M. Bregieta; 
          bc. M. Vrutaal; 
          bc. M. Doornbos;
          bc. T. Betorina (tot eind november 2020);

          bc. Aduke Torres (tbs aan Top C);
• Officemanager:       bc. R. Juliana
• Administratie:       J. Paulo 

Vertrekkers
T. Betorina heeft per 15 november 2020 ontslag gevraagd en gekregen. Ook M. Ostiana 
nam afscheid in het jaar 2020, zij is per 31 december 2020 uit dienst gegaan. Het personeel 
en het bestuur bedanken beide personen voor hun bijdrage aan AJJC en wensen hun 
succes met hun verdere carrière.

3.2. Het bestuur
Nieuwkomers
Mr. S. Jansen is per 9 maart 2020 aangetreden als bestuurslid. 

De samenstelling van het bestuur was in het verslagjaar als volgt:
• Voorzitter:  drs. A. Richardson
• Secretaris:  drs. C. de Witt Hamer
• Penningmeester: R. Hanson MBA
• 2e secretaris: bc. N. Pieter
• Lid:   mr. S. Jansen

De personele bezetting was als volgt:

T. Betorina M. Ostiana

Mr. 
S. Jansen

Begin 2020 was het kantoor van AJJC nog 
te Pater Eeuwensweg 50. Het pand waarin 
AJJC gegroeid is en steeds vastere 
vormen aannam. In 2020 heeft AJJC dit 
pand om financiële redenen moeten 
verlaten en is verhuisd naar een nieuw pand 
in het St. Martinus gebouw te Otrobanda. 
AJJC wil de eigenaar van het pand te Pater 
Eeuwensweg nummer 50 bedanken voor de 
mooie jaren en de goede samenwerking. 
Het nieuwe pand, met als adres St. Martinus 
Center unit B-100 en B-200 is een historische 
pand en is eigendom van de Zusters 
Franciscanessen en in het verleden heeft dit 
gebouw gefungeerd als een school. Na een 
verbouwing, waarbij er werkplekken 
gecreëerd zijn, is AJJC naar het nieuw 
gebouw verhuisd. Het nieuwe gebouw van 
AJJC is centraal gelegen vlak naast het 
busstation van Otrobanda. Het pand heeft 
behalve kantoren voor de medewerkers ook 
een vergaderzaal en een trainingslokaal.

3.3. Nieuwe huisvesting
In het oude pand aan de Pater 
Eeuwensweg had AJJC het logo op een 
muur in de hal staan. Ook in het nieuwe 
pand moest dit worden gerealiseerd. 
Het logo is het beeld van een jongere 
met een boze of sombere gezichtsuit-
drukking aan de linkerkant. In het 
midden staat AJJC met drie sterren voor 
de drie afdelingen waaruit AJJC
bestaat. Aan de rechterkant staat een 
jongere met een blij gezicht. Dit logo 
symboliseert hoe een jongere door 
tussenkomst van AJJC kan veranderen 
in een blije jongere. Voor het plaatsen 
van het logo in de nieuwe huisvesting 
van AJJC werd de lokale kunstenaar 
Viangelo Lomp benaderd. Hij heeft 
gratis het logo op de muur in de hal 
geschilderd.
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4. De belangrijkste ontwikkelingen 
voor de Stichting AJJC

4.1. Bezuinigingen
Gezien de economische crisis waar het 
Land Curaçao mee werd geconfronteerd 
door de Coronapandemie, moest de Over-
heid noodgedwongen bezuinigingen 
invoeren. Eén van de bezuiniging was het 
korten van subsidie aan overheids-
stichtingen. Zo werd ook de subsidie aan 
AJJC gekort.  AJJC heeft maatregelen ge-
nomen ter veiligstellen van de continuïteit 
van het werk ten behoeve van onze cliënt-
en en baanbehoud van alle werknemers. 
Onder meer heeft AJJC de volgende be-
zuinigingsmaatregelen genomen: verhuizen 
begin 2020 naar een pand met een lagere 
huur, de verkoop van een auto, besparingen 
op kantoorkosten en diensten van derden.

Het Land Curaçao kreeg financiële steun 
van Nederland, hieraan zijn voorwaarden 
verbonden. Eén van deze voorwaarden is 
dat de Overheid van Curaçao 12.5% moet 
inkorten op het arbeidsvoorwaarden-
pakket van alle personeelsleden binnen de 
(semi) publieke sector. Dit geldt ook voor 
stichtingen die voor minimaal 50% gefinan-
cierd worden vanuit de landsbegroting in 
de vorm van subsidie. AJJC wordt voor 100% 
gefinancierd door de Overheid van Curaçao 
en werd ook hiermee geconfronteerd. Als 
gevolg hiervan moest AJJC na overleg met 
de werknemers met ingang van 1 
augustus 2020 de arbeidsvoorwaarden van 
de werknemers tijdelijk wijzigen. Dit geldt 
voor zolang dat noodzakelijk is voor de 
bedrijfsvoering van AJJC, maar in ieder 
geval tot en met december 2021, waar-
bij AJJC, op grond van de dan heersende 
financiële situatie van de overheid en de 
gevolgen daarvan voor haar subsidie 
alsook de eventueel door AJJC buiten de 
subsidie om gegenereerde inkomsten, zal 
evalueren of de wijzigingen langer moeten 
gelden, dan wel moeten worden uitgebreid. 

4.2. ‘Fusie’
Op 24 juni 2019 werd AJJC door het 
Ministerie van Justitie van Curaçao uitgeno-
digd voor een kick-off meeting aangaande 
samenvoeging van de justitiële stichtingen 

samen met de Voogdijraad. De Raad van 
Ministers heeft dit op 9 januari 2019 besloten 
omwille van kostenbesparing en efficiëntie. 
De samenvoeging zou moeten plaatsvinden 
per 1 januari 2022. Het Ministerie van Justitie 
besloot een visie document te laten 
opmaken, alvorens het proces van samen-
voeging te starten. Het visiedocument is 
in december 2019 afgerond. Vervolgens 
werden de directeur van AJJC, samen met 
de directeuren van de andere stichtingen 
alsook het waarnemend hoofd van Dienst 
van de Uitvoeringsorganisatie Voogdijraad 
tijdens twee werkbijeenkomsten geïnfor-
meerd over de aankomende nieuwe 
uitvoeringsorganisatie. Ook konden zij hun 
input geven hoe de nieuwe nog op te 
richten uitvoeringsorganisatie eruit moet 
gaan zien. In dit visiedocument, welke AJJC 
ontving op 21 augustus 2020, heeft de 
auteur een aantal aanbevelingen gedaan 
voor het komen tot effectieve aanpak en 
effectieve samenwerking bij de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
Minister van Justitie besloot ter wille van 
efficiëntie en tijd dat, vanwege de ontwik-
kelingen in het Land Curaçao met be-
trekking tot de hervormingen die moeten 
plaatsvinden, de samenvoeging van de 
taken van alle deelnemende organisaties in 
een keer moet plaatsvinden. Op 21 augustus 
2020 werd middels een Ministeriële Beschik-
king een projectteam opgesteld, bestaande 
uit een projectorganisatie, een klank-
bordgroep en een Stuurgroep Fusie 
Stichtingen. In de daarop volgende 
maanden werd in de project-
organisatie, klankbordgroep en Stuurgroep 
Fusie Stichtingen gewerkt aan de 
organisatiestructuur, de juridische en 
ICT-processen, de Human Resource 
aangelegenheden en de zachte kant 
(cultuur, samenwerking en vertrouwen). 
Dit proces wordt ook in 2021 voortgezet. 

Voor AJJC is fusie wenselijk mits de klant 
beter gediend is, de samenwerking bevor-
derd wordt, meer financiële mogelijkheden 
ontstaan en meer groei en ontwikkelings-
mogelijkheden voor de werkers ontstaan.
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5. Jeugdreclassering
De Jeugdreclassering is één van de drie afdelingen van AJJC en biedt de volgende 
diensten aan:
- Diagnose en Advies
- Toezicht en Executie

Diagnose en Advies 
In het geval dat een jongere in contact komt met politie en/of justitie doet een justitiële 
jeugdwerker grondige analyse van de situatie van de jongere en zijn/haar omgeving. Op 
basis hiervan biedt de justitiële jeugdwerker aan het Openbaar Ministerie en de 
Rechter een strafadvies. Tevens dient deze analyse als basis voor het formuleren van korte 
en lange termijn doelen en afspraken met de jongere ter voorkoming van recidive. 
Onder Diagnose en Advies vallen de volgende producten:
1. Aanmeldingsformulier; 
2. Verkort plan van aanpakrapport: VPVA-rapport (IVS-rapport);
3. Plan van aanpak rapport: PVA-rapport;
4. Evaluatie (eindevaluatie) PVA;
5. Aanvullend rapport;
6. Terugmelding rapport;
7. Briefrapport (milieurapport); 
8. Preselectieformulier ET;
9. Afloopbericht Taakstraffen;
10. Voorwaardelijke Invrijheidstellingrapport;
11. Gratierapport.

Aanmeldingsformulier: In geval van aanmelding van een risicojongere wordt dit formulier 
ingevuld. Het formulier bevat de intakegegevens zoals; personalia van de jongere, 
contactgegevens van de ouders/verzorgers, reden aanmelding en een eerste indruk van 
de risicogebieden.

Verkort Plan van Aanpakrapport: Dit rapport is het eerste rapport bevattende een 
situatieschets van de criminogene factoren die de Jeugdwerker bij de verdachte heeft 
gesignaleerd. In dit rapport adviseert de Jeugdwerker het Openbare Ministerie en Rechter 
Commissaris over een Plan van Aanpak ter voorkoming van verdere afglijding van de 
verdachte in het criminele circuit.

Plan van Aanpakrapport: Deze rapportage wordt opgesteld ten behoeve van de 
rechtszaak, bij aanvang van Maatregel Hulp en Steun of ten behoeve van beëindiging van 
de Plaatsing in een Jeugdinrichting (Pij-maatregel) en bevat minimaal de volgende 
onderdelen: Samenvatting risico’s, samenvatting responsiviteit; plan van aanpak. Het 
rapport bevat tevens een onderbouwd advies betreffende de op te leggen straf(maat) of 
voorwaarden voor de beëindiging van de Plaatsing in een Jeugdinrichting (Pij-maatregel).
Evaluatie (eindevaluatie) plan van aanpak: Iedere 6 maanden wordt het proces van de 
cliënt geëvalueerd door middel van een evaluatie plan van aanpak In dit rapport wordt 
geëvalueerd wat de ontwikkelingen waren, aan welke doelen gewerkt is en waar nog aan 
gewerkt moet worden. Ook worden de risico’s met betrekking tot recidive opnieuw 
bekeken. Aan het einde van een toezicht periode, ten tijde van het afsluiten van het 
begeleidingsproces, wordt een eindevaluatierapport geschreven ter afsluiting.

Aanvullend rapport:  In het geval er reeds een plan van aanpakrapport is uitgebracht kan 
voorafgaand aan een rechtszaak het noodzakelijk zijn om het Openbaar Ministerie en de 
Rechter op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken omtrent de cliënt. Dit 
wordt gedaan door middel van een aanvullend rapport.  Normaalgesproken omvat een 
aanvullend rapport alleen informatie over zaken die afwijken ten opzichte van een eerder 
uitgebracht plan van aanpak.

Terugmelding rapport: Als een cliënt niet aan de voorwaarden in zijn vonnis voldaan 
heeft, kan hij/zij door middel van een dit rapport teruggemeld worden bij het Openbaar 
Ministerie. Het rapport geeft weer welke voorwaarden niet nagekomen zijn en wat de 
omstandigheden zijn. Een terugmelding bij het Openbaar Ministerie kan resulteren in de 
uitvoering van een voorwaardelijk deel van de opgelegde straf welke uitgesproken is door 
de rechter en vastgelegd in het vonnis.

Briefrapport: Dit rapport bevat een korte diagnose over de cliënt en is opgesteld ten 
behoeve van doorverwijzing naar een zorg- of dienstverlenend instantie. Ook wordt dit 
rapport opgemaakt n.a.v. overdracht aan de Volwassen Reclassering. 

Preselectieformulier ET: Dit formulier wordt opgemaakt door de jeugdwerker indien deze 
ET adviseert voor de jongere die van een strafbaar feit wordt verdacht in het kader van 
Schorsing Voorlopige Hechtenis of Vonnis.

Afloopbericht Taakstraffen: Het afloopbericht omvat een terugkoppeling aan Openbaar 
Ministerie over het verloop van de opgelegde taakstraf. 
Voorwaardelijke invrijheidstellingrapport: Het rapport wordt opgemaakt op verzoek van 
de gevangeniswezen. Het bevat behalve persoonlijke informatie en omstandigheden, ook 
vooruitzichten van de veroordeelde.  

Gratierapport: In uitzonderlijke gevallen kan er door middel van een gratierapport een 
verzoek gedaan worden voor vermindering of kwijtschelding van de door de rechter 
uitgesproken straf. 

Toezicht en Executie
Toezicht voert de Jeugdreclassering in opdracht van het Openbaar Ministerie of de rechter 
met als doel voorkoming van recidive. Dit toezicht is vaak opgelegd in de vorm van 
bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke veroordeling, voorwaardelijke sepot of 
schorsing voorlopige hechtenis. De bijzondere voorwaarden dienen als een stok achter de 
deur.Het Openbaar Ministerie is formeel wettelijk verantwoordelijk voor de executie. De 
Jeugdreclassering is belast met de feitelijke uitvoering van de taakstraffen.
Onder Toezicht en Executie vallen de volgende producten: 
1. Maatregel Toezicht en Begeleiding (voor de zitting);
2. Maatregel Hulp & Steun (na de zitting);
3. Taakstraffen bestaande uit: Leerstraffen en Werkstraffen;
4. Elektronisch Toezicht (monitor);
5. Voorwaardelijk Invrijheidstelling (monitor);
6. Nazorg.

1. Maatregel Toezicht en Begeleiding (voor de zitting)
Maatregel toezicht en begeleiding is een verplichte maatregel die door de Rechter-
Commissaris en in een enkel geval door een Officier van Justitie, opgelegd wordt. Deze 
maatregel wordt veelal verbonden aan een schorsing van de voorlopige hechtenis. 
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verlengen en moesten de taken worden toegekend aan een andere werker. Hierdoor en 
door de COVID-19 maatregelen is er enige vertraging opgelopen in het afhandelen van 
deze zaken. In het jaar 2020 heeft de Stichting tevens een evaluatie gedaan van de ART 
training die door de Stichting wordt aangeboden aan de cliënten. Hieruit is naar voren ge-
komen dat het audiovisueel materiaal zal moet worden aangepast. In het jaar 2021 zal de 
Stichting samen met de ontwikkelaar gaan kijken in hoeverre dit gerealiseerd kan worden.

• De wijze waarop AJJC werkte, moest door de komst van 
de COVID-19 worden aangepast. Zo heeft de Stichting werken in 
shifts geïntroduceerd, virtueel vergaderen, cliënten benaderen 
via WhatsApp, facebook en ZOOM gesprekken etc. Deze manier 
van werken is niet altijd soepel verlopen. Voor zowel de cliënten 
als het personeel was het zoeken naar een manier om toch het 
werk te kunnen blijven doen.

5.1. Elektronisch Toezicht gedurende COVID-19
In het jaarverslag 2019 van Stichting AJJC werd het Elektronisch Toezicht al 
onder de loep genomen. Hierin zijn de tegenvallers, zoals slecht werkende 
ET-apparatuur en de voortdurende vervanging en reparatie hiervan, 
aangekaart. Door deze eerder benoemde zaken ontstond een tekort aan 
goedwerkende apparatuur. Met als effect dat bij de 
Jeugdreclassering jeugdigen vroegtijdig ontkoppeld of 
helemaal niet gekoppeld werden aan Elektronisch 
Toezicht. Dit zorgde bij zowel de jeugdigen, de ouders/ 
verzorgers, de justitiële jeugdwerkers en de 
ketenpartners in het werkveld voor minder goede 
ervaringen. 

De pandemie heeft, boven op de tegenvallers uit het 
jaar 2019, ook bij de Jeugdreclassering op Curaçao de 
nodige effecten gehad. De Jeugdreclassering heeft in 
het jaar 2020 zes cliënten begeleid die aan Elektronisch 
Toezicht gekoppeld waren. Tijdens de pandemie 
waren de deelnemers, gekoppeld aan het Elektronisch 
Toezicht, door de COVID-19 maatregelen verhinderd 
om deel te nemen aan hun dagbesteding, waaronder 
school, sport en het volgen van de nodige trainingen bij 
Stichting AJJC. Bij navraag gaven de deelnemers te

kennen, dit als een moeilijke periode ervaren te hebben. 

De Jeugdreclassering heeft dan toezicht op de verdachte tot aan de rechtszitting. De 
maatregel toezicht en begeleiding geeft de jeugdwerker de mogelijkheid de cliënt te 
begeleiden binnen een gedwongen kader.

2. Maatregel Hulp & Steun
Maatregel Hulp en Steun is een verplichte maatregel die wordt opgelegd door een 
Officier van Justitie of Rechter. Deze maatregel houdt in dat de cliënt zich dient te houden 
aan aanwijzing en instructies van de Jeugdreclassering. De Jeugdreclassering heeft als 
taak om toezicht te houden op de cliënt en hulp en ondersteuning te bieden. 
Het belangrijkst doel van de begeleiding is het voorkomen dat de cliënt recidiveert.

3. Taakstraffen bestaande uit: Leerstraffen en Werkstraffen
Taakstraffen worden door een Rechter of Officier van Justitie opgelegd als onderdeel van 
een vonnis of een voorwaardelijk sepot. Taakstraffen zijn onder te verdelen in leerstraffen 
en werkstraffen. Bij leerstraffen gaat het om sociale vaardigheidstrainingen bedoeld 
om de cliënt bepaald gedrag af te leren of aan te leren. Bij werkstraffen moet de cliënt 
werkzaamheden verrichten bij non-profit instellingen, waarvoor hij/zij niet wordt betaald. 
Het doel van de taakstraffen is dat de cliënt er iets van leert.

4. Elektronisch Toezicht (monitor)
Elektronisch toezicht is de verzamelnaam voor elektronische instrumenten die met behulp 
van technologie op afstand, altijd in combinatie met begeleiding door de Jeugd-
reclassering, de vrijheidsbeperkende bijzondere voorwaarden ondersteunen en 
controleren. Elektronisch Toezicht is een bijzondere, vrijheidsbeperkende, voorwaarde die 
kan worden opgenomen in een beslissing tot voorlopige schorsing van de voordetentie of 
een vonnis van de cliënt. Deze bijzondere voorwaarde wordt uitgesproken door een 
Rechter (Commissaris). Ook kan elektronisch toezicht ingezet worden in het kader van 
detentiefasering. Wat inhoudt dat de cliënt in de laatste resterende maanden van zijn/
haar zijn jeugddetentie aan elektronisch toezicht gekoppeld kan worden en zo gefaseerd 
terug kan keren in de samenleving.

5. Voorwaardelijk Invrijheidstelling (monitor)
Voorwaardelijke invrijheidstelling is een traject waarin een cliënt voor de officiële 
einddatum van de jeugddetentie, onder specifieke voorwaarden en omstandigheden, uit 
detentie komt. Bij de voorwaarden moet gedacht worden aan niet recidiveren, koppeling 
aan elektronisch toezicht, hervatten van scholing etc. Als de cliënt zich niet houdt aan de 
voorwaarden kan de invrijheidstelling worden ingetrokken/herroepen. 

6. Nazorg
Aan het einde van een Pij-maatregel of Hulp en Steun maatregel kan er nazorg geboden 
worden. Nazorg is bedoeld om de cliënt, indien deze er open voor staat, in een vrijwillig 
kader te blijven ondersteunen en begeleiden met bepaalde hulpvragen.

De afdeling Jeugdreclassering van AJJC werkt met jongeren van 12 tot 18 jaar oud in een 
gedwongen context. De Jeugdreclassering komt reeds vanaf de aanvang van het justitiële 
contact van de jongere met deze in contact. Elektronische Toezicht voor minderjarige 
verdachten en daders is een onderdeel van de Jeugdreclassering.

• Evenals in 2019 waren er vele problemen in de uitvoering van Elektronisch Toezicht in 
het jaar 2020. 
• De coördinator Taakstraffen coördineert de werkstraffen en leerstraffen. In het jaar 
2020 kon de Stichting het arbeidscontract van de coördinator Taakstraffen niet langer 

Doel van ET
In het Jeugdstrafrecht wordt Elektronisch Toezicht 
vooral als een hulpmiddel gebruikt bij de begeleiding 
vanuit de Jeugdreclassering. Het wordt gebruikt voor 
de volgende redenen:
• Aanleren van pro-sociaal gedrag met vallen en 
opstaan;
• Aanleren van structuur;
• Pedagogische aspecten zoals het stimuleren van 
de ontwikkeling van de jongere; Elke ET-deelnemer 
is verplicht om drie keer per week te sporten of een 
soortgelijke activiteit uit te voeren naast school.
• Controlemiddel en minder druk op 
cellencapaciteit.
ET wordt gebruikt als stevige stok achter de deur en 
om lik op stuk te handelen. Met lik op stuk handelen 
wordt het volgende bedoeld:

Door een tekort aan goed functionerende apparatuur 
heeft het land Curaçao tijdens de COVID-19 
periode in het jaar 2020 in vergelijking met andere 
landen geen personen middels koppeling aan het 
elektronisch toezicht vroegtijdig naar huis kunnen sturen 
of verdachten met een schorsing uit voorlopige 
hechtenis aan het elektronisch toezicht kunnen 
koppelen om onnodige risico’s voor de gezondheid van 
gedetineerden/verdachten te vermijden. Het is een 
gemiste kans voor Curaçao geweest om tijdens de 
pandemie vooruitstrevend en met het oog op de 
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5.2. Taakstraffen / trainingen 2020
Aanmeldingen in 2020 voor taakstraffen / trainingen:
In 2020 werden er in totaal 32 jongeren aangemeld voor het 
uitvoeren van een werkstraf, leerstraf en/of trainingen 
(Sociale vaardigheidstrainingen) die binnen AJJC gegeven worden. 

Van de 32 jongeren zijn er:
• 15 die in het kader van Risicojongeren worden begeleid en 
• 17 die vallen onder het kader van jeugdreclasseringjongeren. 

De 32 jongeren werden aangemeld voor in totaal 60 verschillende 
trainingen en taakstraffen, bestaande uit: leerstraffen en 
werkstraffen. 
• ART       : 17 aanmeldingen
• TOP’s       : 10 aanmeldingen
• Weerbaarheidtraining Rots en Water  : 19 aanmeldingen
• Werkstraf      : 14 aanmeldingen

Uitgevoerde taakstraffen / trainingen in 2020
Werkstraf:
In 2020 werden 14 jongeren aangemeld voor het uitvoeren van een werkstraf. Vier van deze 
jongeren hebben hun werkstraf niet afgerond en hebben hiervoor een negatief afloop-
bericht gekregen. De redenen waardoor de vier jongeren hun werkstraf niet met succes 

gezondheid van het volk de mogelijkheden van Elektronisch Toezicht toe te passen In 
oktober 2020 heeft de Stuurgroep Elektronisch Toezicht (ET) de heer Jan de Jonker als 
nieuwe Coördinator ET voor het land Curaçao benoemd. De Stuurgroep ET werkt hard om 
het Elektronisch Toezicht programma optimaal in te zetten. Het voornemen van de Stuur-
groep ET is tevens om een andere leverancier te vinden, die nieuwere en modernere 
elektronisch toezicht apparatuur kan aanbieden. In het jaar 2021 zal hier zo snel mogelijk 
mee gestart worden. In de volgende tabel is te zien hoeveel deelnemers onder 
Elektronisch Toezicht begeleid zijn in   het jaar 2020 door AJJC.

hebben afgerond, komen over het algemeen overeen: 
• Weinig interesse, 
• Negatieve houding en attitude, 
• Zich niet aan afspraken houden,
• Niet op de projectplaats verschijnen. 
Twee van die jongeren deden het goed tijdens hun werkstraf, maar 
doordat zij tijdens hun werkstrafperiode gerecidiveerd zijn, konden 
zij hun werkstraf niet voortzetten. Negen van hen hebben het met 
succes afgerond en hebben een positief afloopbericht gekregen 
en één jongere was eind 2020 nog bezig met zijn werkstraf. Bij één 
jongere was een leerstraf (ART) in zijn vonnis opgelegd. Gedurende 
de begeleiding bleek dat hij, vanwege zijn lage intellectuele 
capaciteit, niet in staat was om zijn leerstraf naar behoren uit te kunnen voeren. In overleg 
met het Openbaar Ministerie is besloten om zijn leerstraf om te zetten in een werkstraf. De 
jongere heeft deze werkstraf succesvol afgerond en er is een positief afloopbericht naar 
het Openbaar Ministerie verzonden. 

Leerstraffen/trainingen
In 2020 werden intern 60 aanmeldingen gedaan voor leerstraffen/trainingen aan jongeren 
die in begeleiding zijn bij de jeugdwerkers. AJJC heeft een totaal van zes trainingen ge-
geven, vijf intern en één extern:.  
• ART:  training
• TOP’s: 1 training
• Rots en Water: 3 trainingen. 2 van deze trainingen werden binnen AJJC gegeven aan 
de cliënten van AJJC, 1 training werd op verzoek van JJIC in JJIC aan hun cliënten gegeven. 
• Kuida Mi Mes training: een (1) training. 

Trainingen die AJJC extern aanbiedt, zijn geen leerstraffen, maar worden op verzoek van 
samenwerkende partners aangeboden. 

Weerbaarheid training Rots en Water 22 uur
In totaal hebben 16 jongeren de Weerbaarheidtraining Rots en Water gevolgd.
• 15 Jeugdreclasseringjongeren en één Risicojongere. 
• Van de jeugdreclasseringjongeren hebben er 12 de training positief afgerond. De 
jongeren ontvingen na afloop van de training een deelnamecertificaat en een positief 
afloopbericht werd naar het Openbaar Ministerie gestuurd. 
• Drie jongeren hebben de training niet afgerond. Deze drie hebben een negatief 
afloopbericht gekregen, welke naar het Openbaar Ministerie werd verstuurd.
• De risicojongere die de training vrijwillig kon volgen, heeft de training niet afgerond. 

Training Agressieregulatie (ART) 40 uur
In totaal hebben zeven jongeren de training ART gevolgd. 
• Zes Jeugdreclasseringjongeren en één risicojongere. 
• Vier van de Jeugdreclasseringjongeren hebben de ART training positief afgerond en 
twee van hen hebben de training negatief afgerond. 
• De risicojongere heeft de training niet afgerond. 
• De jongeren die de training positief hebben afgerond, ontvingen een deelnamecer-
tificaat. Vier positieve afloopberichten en twee negatieve afloopberichten werden naar het 
Openbaar Ministerie verstuurd.

Taakstraf: De taakstraf bestaat uit 
een leerstraf of een werkstraf en kan 
worden opgelegd door de Rechter bij 
vonnis of door de Officier van Justitie 
of de Rechter Commissaris als voor-
waarde bij een voorwaardelijk sepot.
De Stichting AJJC coördineert de 
uitvoering van de taakstraffen; de 
coördinator Taakstraffen maakt 
contact met de jongere, begeleidt 
deze en controleert of de jongere zich 
aan de afspraken houdt.

Werkstraf: Een werkstraf bestaat uit 
het verrichten van onbetaalde arbeid 
bij een non-profit instelling of project-
plaats. De werkstraf wordt verricht in 
de vrije tijd van de jongere. De 
Stichting AJJC zal rekening houden 
met de school- en werktijden als de 
jongere naar school gaat of werkt. De 
duur van de werkstraf wordt door de 
Rechter, de Rechter Commissaris of de 
Officier van Justitie bepaald.
Voorbeelden van werkstraffen zijn:

Leerstraf: Een leerstraf kan een train-
ing of cursus zijn die de jongere ver-
plicht moet volgen, met de bedoeling 
dat hij iets van leert.
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Reden afvallers (negatieve afloop)
Voor de meeste jongeren die de 
trainingen niet hebben afgerond, geldt als 
reden dat zij de maximale aantal 
toegestane afwezigheid voor de training 
hebben overschreden en vaak zonder 
reden. Tevens zijn er een aantal van hen die 
werden opgeroepen om de training te 
volgen, maar niet kwamen opdagen. 

(Nog) Niet uitgevoerde taakstraffen/ 
trainingen in 2020
De justitiële jeugdwerkers hebben in het jaar 
2020 in totaal 60 verzoeken gedaan voor 
trainingen ten behoeve van hun cliënten. 39 
van deze aanmeldingen zijn reeds 
uitgevoerd en 21 van deze aanmeldingen 
zijn door verschillende redenen (nog) niet 
uitgevoerd. 

De redenen voor de vertraging 
zijn sterk uiteenlopend:
• Vertraging in de trainingsplanning van het 
jaar 2020 vanwege ‘lockdown’ en COVID-19 
maatregelen, waardoor sommige trainingen 
pas later in het jaar 2020 door konden gaan en 
sommige trainingen pas in 2021 kunnen plaats-
vinden;
• Een aantal ouders die na het aanbod, 
weigerde om hun kind mee te laten doen met 
de training op vrijwillige basis 
(risicojongeren).
• Jongeren die meerdere trainingen of meerd-
ere voorwaarden opgelegd hebben gekregen 
als onderdeel van hun taakstraf en niet alles 
tegelijk konden uitvoeren; 
• Te weinig aanbod trainingen, vanwege minder 
beschikbare trainers door niet 
opgevulde vacatures; 

• Jongeren die vanwege ernstige 
problematische thuissituatie (tijdelijk) emo-
tioneel niet in staat zijn om de training te 
volgen;
• Risicojongeren die langer moeten 
wachten om aan de training deel te nemen, 
doordat Jeugdreclasseringjongeren voorrang 

hebben;
• Een aantal van de risico-

jongeren zijn ook van de wacht-
lijst afgehaald, doordat hun bege-
leidingsperiode afgelopen is; 
• In sommige jeugdreclassering-
zaken ontving AJJC de vonnissen 
nadat de trainingen al waren be-
gonnen, waardoor de jongere niet 
meer aan de geplande training 
kon deelnemen.

 “Ik ben een jongen van 17 jaar. Ik heb iets verkeerd gedaan en 
moest voor de rechter verschijnen. Als straf heb ik zowel werkstraf 
als leerstraf opgelegd gekregen. Voordat ik te horen kreeg dat ik 
een werkstraf moest gaan uitvoeren, wist ik al wat het inhield. Toen 
ik hoorde dat ik 200 uren werkstraf moest gaan uitvoeren, schrok 
ik echt, want dat is veel, maar tegelijkertijd dacht ik bij mijzelf dat ik 
het zo snel mogelijk ga doen om het achter de rug te hebben. Het 
maakte mij eerst niet uit waar ik de werkstraf moest gaan doen, 
zolang ik het maar snel kon uitvoeren. Toen ik te horen kreeg van de 
coördinator taakstraffen dat er een projectplaats voor mij is geregeld 
op een school, was ik niet zo blij mee. Ik dacht toen gelijk dat het om 
een school voor voorgezet onderwijs gaat, waarop jongeren zitten 
die even oud zijn als ik. Ik schaamde mij dat deze jongeren mij zou-
den zien, terwijl ik schoonmaakwerkzaamheden deed in hun bijzijn. 
Bovendien zijn de scholieren van mijn leeftijd nieuwsgierig en zouden 
misschien vragen gaan stellen en zelfs mij belachelijk maken. Toen 
ik echter van de coördinator taakstraffen hoorde dat het om een 
basisschool ging, reageerde ik opgelucht. Ik dacht dat kinderen van 
de basisschool mij sneller zouden kunnen accepteren en ze zullen er 
niet van opkijken dat ik werkzaamheden bij hen op school doe. Ik weet 
wel dat schoonmaakwerk ook een baan is, maar ik beschouw deze 
baan niet als een eervolle baan. Bovendien heb je geen opleiding 
noch een diploma nodig om als een schoonmaker te kunnen werken. 
Ik moet eerlijk bekennen dat deze werkplek, mijn tweede projectplaats 
is. Mijn ervaring bij de eerste projectplaats was slecht. De begeleider 
op de eerste projectplaats was erg streng en behandelde mij als 
een gevangene. Doordat ik zijn behandeling niet goed vond, werd ik 
opstandig en nam een nonchalante houding aan. Ik stribbelde tegen 
de begeleider en gaf een grote mond wanneer ik aangesproken werd 
op mijn gedrag en werk. Ik bleef hierin volharden totdat de project-
plaats tegen mij had gezegd dat ik daar niet meer mocht 
komen. Eenmaal bij een nieuwe projectplaats geplaatst, 
was ik in het begin zeer zenuwachtig, want ik dacht 
dat ik op dezelfde wijze zou worden behandeld, maar 
tot mijn verbazing had ik een hele andere ervaring. De 
mede-werkers op de nieuwe projectplaats hebben mij 
goed opgevangen, hun omgang met mij was totaal 
anders, dan bij de eerste projectplaats. Ondanks dat 
zij wisten dat ik een delict heb gepleegd en dat ik als 
gevolg hiervan een werkstraf moest uitvoeren, behan-
delden zij mij met respect. Ik voelde me alsof ik een co-
llega van hen was. Zij hielden rekening met mijn fysieke 
beperking en zij gaven mij het gevoel dat zij mij willen 
helpen, zodat ik mijn werkstraf positief kan afronden. Bij 
deze projectplaats had ik een prettige ervaring, al heb ik 
niet veel bijgeleerd qua schoonmaakwerkzaamheden, 
maar ik heb wel geleerd hoe ik mij als een lid van een 
team oftewel een medewerker op een werkplek moet 
gedragen. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel 
voor het werk dat ik deed, steeg. Dankzij 
deze projectplaats heb ik geleerd om op 
tijd te zijn op mijn werk, om af te bellen 
wanneer ik niet kan gaan werken en ik 
heb ook geleerd om initiatief te tonen. 
Ik kijk terug op een fijne succesvolle 
werkstrafperiode, maar ben dankbaar 
en blij dat het achter de rug is. Wel heb 
ik de projectplaats beloofd dat ik af en 
toe langs zal gaan om hen te groeten 
en dat ga ik zeker doen”.

Covid 19 en taakstraffen
De periode van COVID-19 had zowel negatieve als positieve 
effecten op de afdeling taakstraffen. Gedurende de 
’lockdown’- periode kon de uitvoering van de leer- en werk-
straffen niet doorgaan. Hierdoor ontstond een grote vertraging 
in de planning van de trainingen. Met als gevolg dat er voor alle 
trainingen lange wachtlijsten ontstonden. Hierdoor konden som-
mige cliënten hun leerstraf niet binnen de daarvoor gestelde termijn 
afronden. Daarentegen heeft de Covidperiode AJJC ook aangespoord tot 

een innovatief en creatief idee; namelijk virtueel training geven. De trainers van AJJC 
gingen samen zitten om naar de mogelijkheden te kijken om virtueel training te 

kunnen geven aan de cliënten, zodat er ondanks de onstabiele periode toch 
voor continuïteit gezorgd kon worden voor wat betreft het verzorgen van de 

trainingen. Uit de bespreking zijn een aantal punten naar voren gekomen 
waarmee er rekening gehouden moet worden. De drie belangrijkste 
uitdagingen zijn:
• Niet alle trainingen kunnen virtueel worden gegeven. De weerbaar-
heid training eist dat de jongere fysieke oefeningen doet met zijn mede-
groepsgenoten en kringgesprekken houdt met hen.

• Om virtueel training te volgen, dient de jongere over bepaalde mate 
van zelfstandigheid en intelligentie te beschikken. De cliënten van AJJC zijn 

verschillend qua ontwikkeling en intelligentie en dit vereist maatwerk.
• Ten slotte geldt dat niet alle jongeren thuis over een internetverbinding en/of 

een computer/ mobiel beschikken. 
Er werd geconcludeerd dat AJJC thans (nog) geen virtuele training kan aanbieden.

Andere trainingen 
Kuida Mi Mes: De trainers waren Ludshan Daal en Alex Walle, beiden zijn elders werkzaam.
In september en oktober 2020 heeft de training Kuida Mi Mes bij AJJC plaatsgevonden. De 
training Kuida Mi Mes is een (preventieve) interventie voor jongeren die functioneren op 
het niveau van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). De training is ontwikkeld door het 
Expertisecentrum van William Schrikker Groep (WSG) uit Nederland en de Federatie 
Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ). De doelstelling van de training Kuida Mi Mes is dat een 
positieve beïnvloeding op verschillende leefgebieden plaatsvindt. De training is 
aangeboden aan jongeren van AJJC en JJIC. In totaal hebben 8 jongeren (4 meisjes en 
4 jongens) hieraan deelgenomen.

Triple P: De trainers waren Zahira Schoop (GVI) en 
Margareth Bregieta (AJJC).
De naam ‘Triple P’ staat voor ‘Positive Parenting 
Program’ en is een methode voor opvoedingsonder-
steuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. 
Triple P leert ouders een positieve opvoedstijl, beter 
omgaan met moeilijk gedrag van kinderen en betere 
communicatie tussen ouder en kind in alledaagse 
situaties. In oktober 2020 is een training Triple P 
gestart met deelname van ouders van cliënten 
van GVI en AJJC. Na drie sessies moest de training 
“on hold” gezet worden in verband met COVID-19 
maatregelen. De planning is dat de trainingen Triple 
P in 2021 voortgezet zullen worden. 
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NO MAS!: 
In november en december 2020 hebben de 
gedragsdeskundige Michelle Oldenboom - 
Adoptie en jeugdwerkers Margareth  
Bregieta en Matthijs Doornbos deelge-
nomen aan de training NO MAS!. NO MAS! is 
ontwikkeld door een team van experts uit 
Curaçao, gespecialiseerd in 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, LVB, 
methodiekontwikkeling en kennisoverdracht. 
Het ontwikkelproces is gemonitord door een 
team van experts uit Nederland. NO MAS! is 
een integrale behandelmodule waarin met 
de deelnemers gewerkt wordt aan de  
verwerking van eigen ervaringen met 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
geleerd wordt hoe op een adequate 
manier om te gaan met seksuele 
gevoelens en seksualiteit. Het gaat hierbij 
om de bewustwording en zelfreflectie op 
thema’s als (seksueel)zelfbeeld, triggers, 
impulsiviteit, peer pressure, en sociale 
media, bekrachtigers, grenzen stellen en 
ontspanningsmethodieken. Er wordt niet 
alleen naar de jongere zelf gekeken, ook de 
gezinscontext en het netwerk, school en de 
invulling van vrije tijd, worden hierin 
meegenomen. 

 
Het doel van HALT is om de toename in jeugdcriminaliteit te verminderen en te vermijden, 
alsook om de jongeren die met justitie in aanraking is gekomen een tweede kans te 
bieden. Halt kan bijdragen aan het corrigeren van het gedrag van de jongeren en biedt 
hun inzicht in de gevolgen van hun daden.

De rollen van de partners
•  Het Ministerie van Justitie heeft als hoofdtaak het creëren van het wettelijk kader dat 
de HALT afdoening regelt, conform het gestelde in artikel 1:161 Wetboek van Strafrecht. Zij 
speelt geen rol in de uitvoering maar heeft een toezichthoudende functie.
•  Het Korps Politie Curaçao heeft een signalerende functie. Zij sporen HALT feiten op en 
verwijzen door naar AJJC. Zij informeren de jongeren over de Halt-straf en de gevolgen 
van wel of niet deelname, waarbij de jongeren de keuze heeft.  Indien een jongere niet  
voldoende meewerkt, stuurt AJJC een negatief afloopbericht naar het OM. 
•  De scholen en leerplichtambtenaren hebben een signalerende c.q. een verwijzende rol. 
De leerplichtambtenaar moet bij overtreding van de leerplicht een proces verbaal 
aanleveren bij AJJC. 

6.2. HALT waar-
dige zaken
Voor de uitvoering 
van HALT is een goede 
samenwerking met 
politie zeer belangrijk. 
De politie is name-
lijk degene die het 
eerst met de jongere 
in contact komt en 
ervoor kiest om de 
jongere in plaats van 
een waarschuwing te 
geven, naar Halt door 
te verwijzen. Hieronder 
zijn de Haltwaardige 
zaken opgenomen.

•  Het Openbaar Ministerie heeft de rol van supervisor. Zij hebben de bevoegdheid om af 
te wijken van de Halt-delicten indien zij van mening zijn dat dit nodig is. Ook is het OM een 
‘stok achter de deur’ als het gaat om de uitvoering van de Halt-straf. Zij zullen bij 
niet-correcte uitvoering van de straf en bij niet accepteren van de straf, de jongere via het 
reguliere jeugdstrafrecht moeten straffen.
•  AJJC is het uitvoerend orgaan en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Halt-straf.
•  Het behalen van operationele doelstellingen, informatie verstrekken aan 
ketenpartners en het doen van aanbevelingen voor de aanpak van de doelgroep; 
•  Het aansturen van de jeugdwerkers;
•  Het zorgen voor een overzicht, optimale communicatie en informatieflow. Het 
beheer van een adequate geautomatiseerde registratie en monitorsysteem;
•  Zorgen voor adequate rapportages. 

6.1. Het Landsbesluit
Het concept Landsbesluit, houdende algemene maatregelen (LBham) aangaande de 
uitvoering van HALT op Curaçao is opgemaakt in 2012. Het LBham, moest met tussenkomst 
van de Minister van Justitie, naar de Raad van Advies. Het LBham werd in september 2017 
naar de Raad van Advies gestuurd. In 2018 heeft de Raad van Advies dit concept LBham 
teruggestuurd met vragen en aanpassingen die moeten worden gedaan. Het Ministerie 
van Algemene Zaken, afdeling Wetgeving en Juridische heeft dit opgepakt en heeft het 
LBham na overleg met de expertmeeting groep (Ministerie van Justitie, Hof, UO 

Reclassering, Openbaar Ministerie en AJJC) aangepast. Aangezien het LBham ook 
refereert naar het landsbesluit Reclassering, werd aan de expert-
meeting groep gevraagd om ook dit landsbesluit te reviseren. Pas 
na de positieve afhandeling van het LBham door de Raad van  
Advies, wordt dit teruggestuurd naar de Ministerraad en zal het 
landsbesluit goedgekeurd kunnen worden voor uitvoering. Eind 2020 
was dit traject nog niet afgerond.In het jaar 2020 heeft AJJC weinig 
activiteiten uitgevoerd m.b.t. HALT. Dit enerzijds vanwege de lang-
durige ziekte van de coördinator HALT van AJJC en anderzijds 
vanwege het uitblijven van de financiering voor de uitvoering van HALT. 
Op 30 oktober 2020 heeft AJJC wederom een aanvraag bij het 
Criminaliteitsbestrijding fonds ingediend ter financiering van het 
project HALT. 

6. HALT Curaçao
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6.3. De HALT-zaken in het jaar 2020

In het voorgaand schema is te zien dat, ondanks dat alle zaken haltwaardige delicten 
waren, in bijna alle zaken er geen gevolg is gegeven aan het feit dat de jongere werd 
verdacht van een haltwaardig delict. 

6.4. Guia, Prevenshon i Supervishon (G.P.S.)
GPS is voor jeugdigen die nog niet met de Politie in aanraking zijn gekomen of die met de 
Politie in aanraking zijn gekomen, maar niet zijn aangehouden. Deze jongeren lopen het 
risico om op het criminele pad te gaan. Binnen AJJC noemen wij deze jongeren risico-
jongeren. Zij vallen onder de preventieve aanpak van AJJC. De ondersteuning vanuit GPS 
duurt zes maanden met mogelijkheid tot verlenging. Deze jongeren worden door zorg- en 
onderwijsinstellingen en/of Politie aangemeld. Het GPS benadert de aangemelde jongere 
en zijn ouders en maakt een inventarisatie van mogelijke problemen op de verschillende 
leefgebieden en geeft op vrijwillige basis een begeleiding. Deze begeleiding kan ook 
inhouden dat de jongere een sociale vaardigheidstraining bij AJJC kan volgen. De 
begeleiding van GPS heeft een duur van zes maanden en kan eventueel verlengd worden. 
Het GPS maakt een inventarisatie van de problematiek, onderzoekt de mogelijke 
oplossingen binnen de capaciteiten van de jongere en zijn gezin en verwijst het gezin door 
naar desbetreffende entiteiten voor (aan)gepaste begeleiding en GPS coördineert deze. 
De doorverwijzing naar andere instanties is bedoeld voor het geven van een optimale en 
integrale begeleiding aan het gezin. 

Naast het bieden van vrijwillige begeleiding aan risicovolle jongeren, houdt GPS zich ook 
bezig met het ontwikkelen, voorbereiden en presenteren van thematische voorlichtingen 
aan scholen, ouders en professionals. Het doel van deze voorlichtingen is het voorkomen 
van jeugdcriminaliteit door het bewustmaken van de jongeren betreffende hun handelen 
en de gevolgen daarvan. De gerichte voorlichtingen aan ouders en professionals dienen 
als tips en ondersteuning en bewustmaking bij het omgaan met risicojongeren en het 
bepalen van grenzen, normen en waarden.

In het jaar 2018 zijn in totaal bij AJJC 145 nieuwe cliënten binnengekomen.
In het jaar 2019 zijn in totaal bij AJJC 175 nieuwe cliënten binnengekomen.
In het jaar 2020 zijn in totaal bij AJJC 138 nieuwe cliënten binnengekomen, daar bovenop 
waren 42 cliënten in behandeling en begeleiding die in voorgaand jaar (jaren) binnen zijn 
gekomen. In totaal dus 180 cliënten/zaken voor het jaar 2020.

Ondanks de Coronacrisis heeft AJJC de productiecijfers redelijk stabiel kunnen houden, 
daar de werkers (aangepast) hun werkzaamheden bleven uitvoeren. Wel zag AJJC een 
terugval in de Taakstraffen en Elektronisch Toezicht zaken van circa 50%.

7.1.Kerncijfers Jeugdreclassering/GPS/HALT
In deze paragraaf zijn een aantal kerncijfers opgenomen van alle cliënten waarmee AJJC 
in het jaar 2020 contact heeft gehad. De cijfers worden weergegeven in percentages.
• Evenals voorgaande jaren zijn de meeste cliënten van AJJC jongens.

7. Productie 2020 
Jeugdreclassering/GPS/HALT
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• Een derde van de cliënten waarmee AJJC in het jaar 2020 
contact had, betrof risicojongeren.
• De delicten waarvoor de meeste cliënten verdacht en/of 
aangehouden werden, betroffen diefstal of diefstal met geweld.
• Hieronder staat de top vijf van de problemen die de cliënten 
in het jaar 2020 hadden, samengesteld. 
1. Schoolverzuim
2. Sociale vaardigheden
3. Agressie
4. Gezag autoriteit
5. Negatief beïnvloedbaar
• De meeste cliënten uit het jaar 2020 wonen in Banda Ariba.

In de afgelopen jaren heeft AJJC een 
algemeen beeld gegeven van de doelgroep 
in combinatie met de reden van 
begeleiding bij AJJC. Het gaat dan over de 
delicten diegepleegd zijn, het risicogedrag 
van jongeren en het juridische kader 
waaronder de begeleiding van AJJC 
gegeven wordt. In het jaarverslag 2020 wil 
AJJC een meer gespecificeerd beeld geven 
van de doelgroep en de leefgebieden die 
een significante rol spelen in de 
begeleiding. Hiervoor is een onderzoek 
uitgevoerd door twee ervaren justitiële 
jeugdwerkers. Hieronder vindt u 
de resultaten.

8. Analyse cijfers 2020/ Resultaten 
dossieronderzoek rapportages AJJC

Bronnen:
De bronnen die gebruikt zijn voor dit 
onderzoek zijn de in het jaar 2020 door AJJC 
uitgebrachte rapporten betreffende de 
persoonlijke omstandigheden, het gedrag 
van de jongere, zijn omgeving en indien van 
toepassing, de omstandigheden 
rondom het delict. In het jaar 2020 heeft 
AJJC in totaal 156 rapporten uitgebracht. 
Voor 11% van de jongeren heeft AJJC in het 
jaar 2020 meer dan één rapport 
uitgebracht. Ten behoeve van 
onderhavig onderzoek hebben de 
onderzoekers 106 rapporten bestudeerd. De 
50 rapporten die buiten beschouwing zijn 
gelaten, waren niet volledig en waren 
daarom niet geschikt voor dit onderzoek.

8.1. De criminogene factoren van de jongeren/leefgebieden:
Opleiding, werk en leren
In de begeleiding van AJJC zijn er een aantal leefgebieden van groot belang om de 
jongere te helpen om een hogere kwaliteit van leven te kunnen bereiken en de 
risicofactoren te verlagen. Dagbesteding is een belangrijk leefgebied voor de ontwikkeling 
van de jongere. Onder dagbesteding wordt verstaan een nuttige invulling van de dag, die 
structuur biedt aan de dag van een jongere. Dagbesteding kan zijn scholing, arbeid, 
vrijwilligerswerk of een combinatie van deze activiteiten. Van de onderzochte dossiers in 
het jaar 2020, hadden de meeste (82%) jongeren een dagbesteding op het moment dat 
het rapport in 2020 werd uitgebracht. Een gering aantal (10%) jongeren had geen 
dagbesteding en van de rest (8%) jongeren is deze informatie onbekend. Van de jongeren 
met een dagbesteding is het merendeel (75%) schoolgaand, onder andere volgen de 
jongeren onderwijs bij een school voor Secundair Beroepsonderwijs, HAVO, Funderend 
Onderwijs, VSBO of AGO of volgen Leerwerktrajecten. Van de onderzochte groep gaat 
21% zowel naar school als heeft een bijbaantje. De rest  gaat niet naar school, maar is 
werkzaam als inpakhulp, bouwvakker, autowasser, klusjesman, tuinman, kapper, 
hulpmonteur, kok/bakker of doen andere werkzaamheden.

Gedrag op school
In samenhang met het leefgebied dagbesteding, wordt ook onderzocht hoe het gedrag van 
de jongere is bij de betreffende dagbesteding. De AJJC doelgroep bestaat uit minderjarigen, 
die voor het merendeel leerplichtig zijn in de periode van begeleiding. Uitgaande van het feit 
dat het voornamelijk om schoolgaande jongeren gaat, is gekeken naar het gedrag van de 
jongere op school. De resultaten laten zien, dat ongeveer evenveel jonggeren gedrags-
problemen vertonen op school (45%) als degenen die geen gedragsproblemen op school 
hebben (42%). Van 13% jongeren ontbreekt deze informatie in de dossiers. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van type gedragsproblemen die genoemd zijn in 
de onderzochte dossiers:
• Spijbelen/ verzuim
• Crimineel gedrag
• Vechten
• Drugsgebruik

• Agressief gedrag
• Opstandig gedrag
• Speels
• Ongemotiveerd gedrag

Gedrag thuis
Een ander aspect met betrekking tot het gedrag van de jongeren die in het jaar 2020 zijn 
onderzocht, is het gedrag van de jongere in de thuissituatie. Hierbij is het belangrijk te 
melden dat de gedragsproblemen gesignaleerd zijn door de ouder(s)/opvoeder(s) waar 
deze jongeren wonen of verblijven. De resultaten laten zien, dat bij 40% van de jongeren 
sprake was van gedragsproblemen in de thuissituatie en bij de helft (50%) van de jon-
geren is er geen sprake van gedragsproblemen in de thuissituatie. Van 10% jongeren was 
deze informatie niet beschikbaar. 
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Middelengebruik
Drugsgebruik onder Curaçaose jongeren is de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp van 
gesprek geworden in de samenleving. In de samenwerking met overige hulpverlenings-
organisaties, is dit een terugkerend onderwerp dat grote zorgen baart. Zowel hard- als soft-
drugs zijn verslavend. Harddrugs zijn zowel lichamelijk als geestelijk verslavend en het gebruik 
van softdrugs heeft een geestelijk verslavend effect. Met verslaving wordt bedoeld, de 
afhankelijkheid van een jongere aan een verdovend middel, waardoor het dagelijks 
functioneren negatief wordt beïnvloed. Uit het onderzoek is gebleken dat er bij 18% van de 
onderzochte jongeren sprake is van een verslaving, hetzij aan drugs of aan alcohol. De meeste 
soort voorkomende verslaving onder de jongeren is marihuana. Bij de meeste (71%) van de 
jongeren is er geen sprake van verslaving, maar dit impliceert niet dat zij helemaal geen 
middelen gebruiken. Bij 11% van de jongeren ontbreekt deze informatie.

Verlies (rouw)
Een opvallende ontwikkeling onder de doelgroep van AJJC van afgelopen jaren, is dat 
jongeren steeds vaker te maken hebben met het verlies van dierbaren. De jongeren die 
geen goede rouwverwerking hebben gehad, kunnen niet goed omgaan met het verlies 
van een dierbare. De jongeren hebben dan de neiging een masker op te zetten om het 
gevoel niet toe te laten. Dit kan als consequentie hebben dat deze jongere over gaat tot 
middelengebruik en/of delinquent gedrag. Het verlies is gespecificeerd in type verlies dat 
de jongeren hebben ervaren. Het gaat hierbij om het overlijden van een ouder, stiefouder, 
grootouder of andere familieleden die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven 
van de jongeren. Ook de scheiding van ouders wordt onder de doelgroep ervaren als 
verlies. Onder de jongeren wordt geconstateerd dat een groot deel (40%) van de jogeren 
te maken hebben gehad met verlies. Bij de helft (50%) van de jongeren was er geen 
sprake van verlies en bij 10% jongeren was dit gegeven niet uit het dossier te achterhalen. 

Vrijetijdsbesteding
Een gezonde vrijetijdsbesteding, waaronder het meedoen aan georganiseerde activiteiten, 
het ondernemen van constructieve activiteiten en het hebben van persoonlijke interesses 
of hobby’s, wordt gezien als een beschermende factor in de ontwikkeling van een kind. Een 
gezonde vrijetijdsbesteding bevordert bovendien de creatieve en sportieve competen-
ties van een kind. Voor dit onderzoek is gekeken naar de nuttige en positieve invulling van 
vrije tijd van de jongeren van AJJC in het jaar 2020. Uit de onderzochte dossiers in het jaar 
2020, is gebleken dat meer dan een derde (38%) van de jongeren enige vorm van nut-
tige activiteit onderneemt die op structurele basis wordt uitgeoefend, hetzij individueel of 
in groepsverband. Circa de helft (49%) heeft geen gezonde vrijetijdsbesteding en van 13% 
van onderzochte dossiers kon men deze informatie niet terugvinden. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van 
de soorten activiteiten die de onderzochte 
jongeren van het jaar 2020 ondernemen in 
hun vrije tijd. 
•  Sporten te weten: Honkbal, Voetbal, 
Volleybal, Kickboksen.
•  Lid van een jeugd/jongerenorganisatie 
(Scouting).
•  Het meehelpen organiseren van 
liefdadigheidsactiviteiten in een 
charitatieve club.
•  Activiteiten in de natuur.

Vriendenkring
Inherent aan de invloed van het gezin op de ontwikkeling van een jongere, is de 
vriendenkring of kennissenkring net zo en soms zelfs van groter invloed op de ontwikkeling 
en vorming van de jongere. De manier waarop de jongere sociaal functioneert en het feit 
dat zijn/haar sociale netwerk crimineel of niet crimineel is, geeft aan in hoeverre de 
jongere risico loopt om op het criminele pad te gaan. De vriendenkring en kennissen van 
de jongere kunnen dus of een beschermende of een criminogene factor zijn voor een 
jongere. Er wordt bij AJJC onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve 
vriendenkring. Met positieve vriendenkring wordt bedoeld vrienden die elkaar stimuleren 
en positieve activiteiten met elkaar ondernemen op gelijkwaardig niveau. Daarentegen is 
een negatieve vriendenkring jongeren die elkaar stimuleren in negatief en antisociaal 
gedrag zoals; het ondernemen van criminele activiteiten. Van de jongeren in het jaar 2020, 
hebben 21% van de jongeren een positieve vriendenkring, meer dan een derde (38%) van 
de jongeren blijkt een negatieve vriendenkring te hebben en 17% van de jongeren maken 
deel uit van zowel een positieve als negatieve vriendenkring. Van 25% van de onderzochte 
dossiers kon de informatie niet uit de dossiers worden gehaald. 

Geestelijke gezondheid ten tijde van aanmelding bij AJJC
Voor het onderzoek is gekeken naar de jongeren die in het verleden behandeling kregen of 
in het jaar 2020 nog steeds in behandeling waren in verband met gedrag- of psychische/
psychiatrische problemen. Het gaat met name om jongeren die een diagnose hebben, 
waarvoor behandeling en/of intensieve begeleiding geïndiceerd is. Van 16% van de 
jongeren is vastgesteld dat ze tussen de leeftijd van 8 en 16 jaar een of meerdere 
interventie(s) hebben gehad. Van het merendeel (75%) van de jongeren is geconstateerd 
dat deze voor hun aanmelding bij AJJC niet eerder een behandeling hebben gekregen. Bij 
8% van de onderzochte dossiers kon deze informatie niet worden verkregen. 

Van de groep jongeren in het jaar 2020 die wel in behandeling was, betrof het een 
behandeling bij een van de samenwerkende partners van AJJC waaronder: 
Skuchami en Yuda Bo Yu.
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Verblijfstatus jongeren
Uit het gedane onderzoek blijkt dat bijna alle (95%) van de onderzochte jongeren in het 
bezit was van een legitimatiebewijs dat aantoont dat ze de Nederlandse nationaliteit 
hebben. Er waren 3% van de jongeren die een ongeldig legitimatie bewijs hadden of niet in 
het bezit waren van een legitimatiebewijs. Deze jongeren zijn in het buitenland geboren en 
hebben geen aantoonbaar legitimatiebewijs dat ze op een legale wijze op Curaçao 
verblijven. Ze zijn bijna allen afkomstig uit Jamaica (90% Jamaica en 10% Guyana). Bij al 
deze jongeren was er sprake van crimineelgedrag. Bijkomend probleem in deze zaken is 
het feit dat doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties en specialistische hulp 
moeilijk of niet mogelijk is gebleken, vanwege hun verblijfsstatus, vele van hen waren 
ongedocumenteerd.

8.2. De criminogene factoren op gezinsniveau
Financiële/ Sociale economische status
De financiële situatie van een gezin, is een belangrijk aspect om te voorzien in de eerste 
levensbehoeften van het gezin waarvan de jongere uit maakt. Voor dit onderzoek is 
gekeken, naar de financiële situatie van het huishouden van de jongere, te weten; de 
ouders, kinderen en overige familieleden die samen onder een dak wonen. De onder-
zoekers hebben een onderscheid gemaakt tussen goede, slechte en gemiddelde  
financiële status van het gezin. Een goede financiële status impliceert dat de jongere en/
of diens ouders in staat zijn om te voorzien in hun eerste levensbehoeften zonder enig 
probleem. Een slechte financiële status van een gezin betekent dat het gezin niet kan 
voorzien in hun eerste levensbehoefte. Er kan sprake zijn van onder meer: tekort aan  
voeding, het ontbreken van water en/of elektriciteit en een tekort aan middelen om een 
optimale schoolgang van de jongere te kunnen garanderen. Een gemiddelde financiële 
status houdt in dat de ouders enigszins kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften, 
maar dat dit  enige moeite kost en/of niet altijd lukt. Van de onderzochte dossiers, is  
geconstateerd dat bij het merendeel (42%) van de huishoudens sprake is van een goede 
financiële status en bij 20% van de huishoudens er sprake is van een slechte financiële 
situatie. Bij 21% van de huishoudens is geconstateerd dat de financiële middelen enigszins 
toereikend zijn en van 18% van de 
huishoudens is deze situatie onbekend. 

Relatie ouder(s) en kind
In het onderzoek is er gekeken naar de relatie tussen de jongeren en hun ouder(s). Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen gezonde, gemiddelde en slechte ouder-kind relatie. Met 
gezonde ouder-kind relatie wordt bedoeld dat de ouder overwicht heeft op het kind en 
dat het kind de autoriteit van de ouder accepteert. De communicatie tussen ouder en kind 
is van groot belang voor een gezonde ouder-kind relatie. Uit het onderzoek kan
geconstateerd worden dat er bij meer dan de helft (54%) van de jongeren sprake is van 
een gezonde ouder-kind relatie. Van 28% van de onderzochte jongeren is geconstateerd 
dat er sprake is van een slechte relatie tussen ouder en kind. Bij 9% van de jongeren is er 
wel degelijk sprake van een goede relatie, maar er zijn ook momenten in welke deze relatie 
niet gezond is. Van 8% van de jongeren is deze informatie niet in de dossiers gevonden.

Pedagogische kwaliteiten ouder(s)/opvoeders
Bij opvoeding van kinderen, is het belangrijk dat ouders/opvoeders pedagogische 
competenties bezitten om de kinderen te vormen tot volwaardige personen in de 
samenleving. Het gaat hierbij om de stimulans en het volgen van de ontwikkeling van de 
jongere op het gebied van cognitie, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfregulatie, 
creativiteit en flexibiliteit. Bij aanmelding van een jongere bij AJJC wordt onderzocht in 
hoeverre ouders/opvoeders competent zijn in de opvoeding en hoe AJJC kan bijdragen 
om de ouders hierbij te ondersteunen. In het jaar 2020 was er bij circa een derde (30%) 
van de onderzochte ouders/opvoeders sprake van het bezitten van goede pedagogische 
kwaliteiten. Bij iets meer dan een derde (36%) van de ouders/opvoeders was er sprake van 
gebrekkige pedagogische kwaliteiten en bij 21% van de onderzochte ouders/opvoeders 
was er sprake van een gemiddelde mate van pedagogische kwaliteiten. Met gemid- 
delde mate van pedagogische kwaliteiten wordt bedoeld dat de ouders/opvoeders niet 
alle genoemde competenties bezitten. Bij 13% van de ouders/opvoeders is geen informatie 
in de dossiers beschikbaar. 

Multiprobleem gezinnen
Jongeren zijn onderdeel van een gezin, met ouder(s)/opvoeder(s) en ook weleens 
familieleden die deel uitmaken van het gezin, zogenaamde ’extended families’. Al deze 
personen die deel uitmaken van het gezin, hebben een aandeel in de opvoeding van de 
jongere. Uitgaande van de invloed op de opvoeding van de jongere, wordt gekeken naar 
de leefgebieden van alle gezinsleden en het effect hiervan op de totaliteit. Als er sprake is 
van meer dan een probleem op de diverse leefgebieden met een hoge mate van 
complexiteit, is er sprake van een multiprobleem gezin. Het gaat meestal om sociaal-
economische en psychosociale problemen. Onder de jongeren in 2020 is geconstateerd 
dat circa een derde (30%) van de gezinnen als multiprobleem gezinnen beschouwd kan 
worden en van de helft (51%) gezinnen is geconstateerd dat deze geen meervoudige 
complexe problemen heeft. Bij 19% van de gezinnen kan deze informatie niet uit het dossier 
worden gehaald. 

Gezinsleden met een justitieverleden
Er is gekeken naar de gezinsleden van de jongeren van AJJC in het jaar 2020 welke een 
justitieverleden hebben, jongeren die opgroeien in een gezin met gezinsleden die met 
Justitie in aanraking zijn gekomen. Dit is een risicofactor voor de jongere. De jongere groeit 
op in een gezin waar hij geconfronteerd kan worden met geweld of afwezigheid van een 
ouder, vanwege het feit dat deze een gevangenisstraf moet uitzitten of omdat er sprake is 
van een liquidatie. Antisociaal en crimineel gedrag van de ouders/opvoeders kan invloed 
hebben op en een voorspeller zijn voor gedragsproblemen en/of delinquent gedrag bij 
de jongeren. Van de onderzochte jongeren in 2020 heeft 14% een of meerdere gezinsleden 
met een justitieel verleden. Bij het grootste deel (68%) van de jongeren was er geen sprake 
van een gezinslid met een justitieel verleden en bij 18% van de gezinnen konden de  
onderzoekers dit gegeven niet in de dossiers vinden. 
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Geweld binnen het gezin
Een andere risicofactor en voorspeller voor 
probleemgedrag bij jongeren is geweld  
binnen het gezin. Het gaat hier om  
relationeel geweld, waarbij geweld is  
tussen personen die een relatie met elkaar 
hebben, in dit geval zowel familiare banden 
als liefdesrelaties. Het betreft geweld  
tussen ouders, geweld van ouder naar kind 
en andersom, geweld tussen kinderen  
binnen het gezin en/of geweld tussen  
familieleden en het gezin van de jongere. 
In 15% van de onderzochte dossiers was er 
sprake van gezinnen waar geweld onderling 
tussen gezinsleden/familieleden is  
geconstateerd. Bij 68% van de gezinnen was 
er geen sprake van geweld binnen het gezin 
en bij 17% van de gezinnen was deze  
informatie niet in de dossiers aanwezig. 

Goede supervisie, ouderlijke 
controle en stabiele thuisstructuur 
De aspecten; supervisie, ouderlijke controle 
en stabiele thuisstructuur worden 
beschouwd als een basisbehoefte van een 
kind in de opvoeding. De ouders/opvoeders 
dienen normen te stellen, toezicht te 
houden op hun kinderen en dienen de 
jongeren te corrigeren. Van bijna de helft 
(49%) van de jongeren uit gedane 
onderzoek is er sprake van voldoende 
toezicht en structuur in de thuissituatie. Bij 
29% van de jongeren is er geen toezicht 
noch structuur en bij een tiende (11%) van de 
jongeren is er enigszins sprake van toezicht 
en structuur, waarbij er sprake is van een 
disbalans. Bij 10% van de jongeren is deze 
informatie niet bekend. 

8.3. Delict gerelateerde gegevens 
Zin van de daad
Bij aanmelding van een jongere, met name justitiële jongeren, wordt het delict waarvan 
ze verdacht worden besproken. Uit deze gesprekken wordt vastgesteld wat de mogelijke 
oorzaak en/of beweegreden was van de jongere om het delict te plegen. Uit het 
onderzoek is geconstateerd dat er jongeren zijn die meer dan een motief aangeven, als zin 
van de daad. Er zijn 13 verschillende redenen genoemd. In 24 zaken heeft de jongere
 ontkend betrokken te zijn bij het delict, dit betreft meer dan 20% van de zaken die in het 
jaar 2020 zijn aangemeld bij AJJC. Veelal beschouwen deze de gevangenhouding als 
onrechtvaardig. Het ontkennen van het delict kan daardoor voor AJJC een belemmering 
zijn voor het samenstellen van begeleidingsdoelen. 



34 |   “Verandering is de enige constante”  “Verandering is de enige constante”    |  35 

Strafadvies AJJC
Bij het opstellen van een rapport, wordt er een analyse gemaakt van alle leefgebieden van 
de jongeren en de risicofactoren op desbetreffende leefgebieden. Op basis van alle 
verzamelde informatie brengt AJJC een advies uit voor de Officier van Justitie en/of 
Rechter. Het advies bevat ook interventies om de risicogebieden te verkleinen en/of te 
elimineren. In het jaar 2020 heeft AJJC 207 interventies geadviseerd. In de volgende figuur 
wordt een overzicht geschetst van de verschillende interventies die geadviseerd werden 
in het jaar 2020, waarbij gezegd dient te worden dat een advies kan bestaan uit meer dan 
één interventie. 

8.4. Tot slot
In het voorgaande zijn er een aantal zaken duidelijk geworden voor wat betreft de 
risicofactoren die AJJC in het jaar 2020 heeft geconstateerd bij de cliënten. De problemen 
bij de doelgroep van AJJC zijn ontstaan uit een wisselwerking van diverse factoren. 
Factoren op kindniveau, factoren op gezinsniveau en omgevingsfactoren buiten het gezin.

De factoren betreffende de jongere zelf zijn:
• Het ontbreken van een gezonde vrijetijdsbesteding. De jongere doet niet aan  
georganiseerde activiteiten, zoals sporten. Daarentegen besteedt hij/zij veel tijd aan 
passieve en niet-constructieve activiteiten. 
• Een scala van gedragsproblemen die zich zowel thuis als op school manifesteren, 
variërend van schoolverzuim tot het vertonen van agressie. 
• Emotionele instabiliteit door onverwerkte gevoelens van verlies (rouw).
• Middelengebruik.

De factoren betreffende het systeem van de jongere:
• Gebrekkige pedagogische kwaliteiten van de ouders/verzorgers.
• Aanwezigheid van meervoudige complexe problemen binnen gezinnen.

De omgevingsfactoren die van invloed zijn op de gedragsproblemen:
• Het hebben van ‘negatieve’ vrienden, veel interacties met deze vrienden,  
beïnvloeding van deze vrienden in combinatie met gebrek van toezicht, controle en  
structuur van de ouders/opvoeders. 
• Het ontbreken van vroegtijdige behandeling/begeleiding bij constateren van  
gedragsproblemen.
• Jongere is ongedocumenteerd, waardoor er geen doorverwijzing mogelijkheden zijn.

Tevens waren vele beschermingsfactoren geconstateerd bij de doelgroep:
• Men gaat er vaak van uit dat jeugdcriminaliteit samenhangt met de economische 
status van de (ouders van de) jongeren. Uit dit onderzoek kwam echter naar voren dat het 
merendeel van de (ouders van de) jongeren een goede financiële status heeft. 
• De meerderheid van de jongeren zegt een goede relatie te hebben met hun ouders/
verzorgers.
• De meerderheid van de jongeren heeft geen familieleden met criminele 
antecedenten.
• De meerderheid van de jongeren kent geen geweld binnen het gezin.
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9.1. Veiligheidshuis Curaçao is volop in ontwikkeling met uitdagingen!
Het Veiligheidshuis staat als een bruggenbouwer in de samenwerking tussen zorg, justitie, 
begeleiding, onderwijs en overheid bij keten overstijgende casussen. In het jaar 2020 stond 
het Veiligheidshuis volop in ontwikkeling met voldoende uitdagingen; van het herwaar- 
deren van de eigen rol als bruggenbouwer ten opzichte van veiligheidsvraagstukken tot 
het bundelen van de krachten met partners in de coronacrisis. Te midden van de  
coronacrisis zijn wij trots op de mentale kracht van de sleutel- en ketenpartners voor 
de omschakeling naar digitaal werken. Kortom de ruim vijf jaar lange samenwerking zet 
kracht in en brengt nieuwe inspiraties voor de uitdagingen van het jaar 2020. 

De uitdagingen van voortbouwen van thema’s
Sinds 2015 is het Veiligheidshuis operationeel aan de slag gegaan door grote veiligheids-
vraagstukken af te bakenen in thema’s (o.a. justitieel overleg en risicojeugd overleg). De 
aansturing van bestaande Veiligheidshuizen is in de praktijk op verschillende manieren 
georganiseerd, zowel in Nederland als op de eilanden (Aruba en Bonaire). Op Curaçao 
staan de grote veiligheidsvraagstukken centraal voor het organiseren van de aansturing 
van het Veiligheidshuis. Gezien de leemtes en het uitblijven van duurzame oplos- 
singen binnen de organisaties van de sleutel- en ketenpartners was dit de oplossing om 
de vraag naar de sleutel- en ketenpartners te specificeren en eventuele onderzoeken mo-
gelijk te maken. Na vijf jaar ervaring met de twee thema’s justitieel overleg en risico- 
jeugd overleg zijn daaruit voortvloeiende veiligheidsvraagstukken ontstaan zoals;  
criminele families, relationeel geweld en wijk overstijgend. De hoeveelheden dossiers van 
zaken die in het jaar 2020 behandeld zijn binnen het Veiligheidshuis hebben het belang 
van de drie thema’s duidelijk gemaakt. De thema’s criminele families, relationeel geweld 
en wijkoverstijgend hebben de laatste jaren voor verontrustende situaties gezorgd  
zowel bij de burgers als de partners. Daarnaast is er nog een andere uitdaging  
betreffende doorgroeien van persoonsgerichte aanpak naar systeemgericht werken en 
van jeugdigen naar volwassenen. Aan de hand van een welbezochte aftrapbijeenkomst 
die in september 2020 werd georganiseerd, werden de drie nieuwe thema’s  
geïntroduceerd aan de partners en werd aan hen een bijdrage gevraagd om hieraan 
mee te willen werken. De partners die zichzelf hebben ingezet om mee te helpen zijn: 
Openbaar Ministerie, Politie (KPC), Stichting Slachtofferhulp, Voogdijraad, Justitiële 
Jeugdinrichting Curaçao (JJIC), UO Reclassering, Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou, 
Gezinsvoogdij instelling (GVI), Stichting Zorg en Maatschappelijke herstel, Centrum Familie 
& Jeugd, PSI- Skuchami en AJJC. Er zijn in totaal zes brainstormsessies georganiseerd ter 
voorbereiding op het pilot met de kerngroep per nieuwe thema’s. 

Hieronder bevindt zich per nieuw thema een SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
en Threats) analyse die in samenwerking met de partners gedurende brainstormsessies 
geschetst werden.

9. Het Veiligheidshuis Curaçao

Producten Veiligheidshuis:
1.  Informatie
2.  Advies
3.  Signaleren
4.  Bemiddelen
5.  Plan van aanpak complexe 
casus
6. Uitvoering van plan van 
aanpak
7.  Huisvesting 
(werkplekken en 
vergaderfaciliteiten)

In 2020 heeft de afdeling 
Veiligheidshuis gewerkt aan 
de volgende zaken: 
•  Registratiesysteem Visnet 
•  Voortgang van de 
bewustwordingscampagne 
•  Het implementeren van 
nieuwe thema’s 
•  Deskundigheidsbevordering
•  Samenwerking met 
Veiligheidshuizen elders

Uitdagingen van ‘Best practices’ 
Uit praktijkervaringen blijkt dat in het bijzonder een tekort aan 
onderzoeken steeds meer aan de orde is op Curaçao. Het 
Veiligheidshuis ervaart verschillende belemmerde factoren in 
de aanpak van relationeel geweld. Zo ontbreekt er op Curaçao 
een meldcode en meldpunt voor relationeel geweld en er is een 
overvraging van Stichting Slachtofferhulp. Als voorbereiding 
daarop heeft het Veiligheidshuis in 2020 de best practices in 
Nederland bestudeerd en onderzocht. Uit het onderzoek werden 
de volgende punten benoemd als succesfactoren voor de aanpak 
van relationeel geweld in Nederland. 
•   Het werken met CTI methodiek op uitvoerend niveau.

•   De meldcode voor de werkers in het veld 
biedt veel 
handvatten.
•   Huiselijk geweldspreekuur om te 
handelen in de crisis. 
•   Het inzetten van huisverbod om de rust 
te forceren. 
•   Veel geld investeren in het verkleinen 
van het taboe van 
relationeel geweld.
•   De samenwerking tussen verschillende 
ketens. 
•   Een integraal beleid en bestuursmacht.Viandrelica & Ayrenise

Het Veiligheidshuis dynamo
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De uitdagingen van werken met 18-plussers
De leeftijdscategorie van het “thema risicojeugd en justitieel casusoverleg” zijn minder-
jarigen tussen de twaalf en achttien jaar oud. Al gauw werd de leeftijd door de partners 
ter discussie gebracht, omdat de problemen zich in een vroeger stadium afspeelden en 
langer aanhouden. De toename van 12-minners werd zichtbaarder vanaf 2017 door het 
aantal aanmeldingen vanuit de politie (KPC). Alsook de actieve casussen die sinds 2014 
waren aangemeld en de leeftijd van 18 al hadden bereikt. Zij gingen met een vaart richting 
de harde kern van criminele jongeren en konden vaak niet afgesloten worden. De rol als 
verbinder in de ketensamenwerking van Veiligheidshuis is daarmee groeiende, omdat de 
achttien plussers in beeld moesten blijven en de jongeren beneden de twaalf jaar ook. De 
samenwerking met YAVE, Het Openbaar Ministerie Curaçao, de afdeling Jeugdreclassering 
van AJJC en UO Reclassering werd steeds intenser. In 2020 is besloten om de toegang en 
aanmeldingen van 18-plussers, waarin intensieve zorg of begeleiding noodzakelijk is, 
efficiënter in te richten, zodat zij ook tot de leeftijd 24 worden gemonitord. Het zijn 
aanmeldingen/casussen, waarin de zorg ontoereikend is, op cognitief en psychisch vlak. 
Deze jongeren veroorzaken vaak problemen op straat, in hun relatie, thuis, op het werk en 
er is geen oplossing voorhanden. De meest voor de hand liggende keuze voor deze groep 
is dat zij uitweg zoeken in de criminaliteit, waarvan een kwart steeds terugkeert binnen 
Justitie. De ketensamenwerking rondom de 18-plussers moet zich hard maken om hen niet 
tussen wal en schip te laten vallen. In 2020 hebben de 18-plussers vele signalen afgegeven 
binnen het Veiligheidshuis. Dit betreft zowel bestaande als nieuwe casussen. Hieronder 
worden alle signalen puntsgewijs opgenomen van de 18-plussers: 
•   De casussen zijn vaak niet bekend bij de instanties en blijven buiten beeld.
•   Het hulpaanbod is beperkt voor de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar. 
•   Volgens de cijfers van het Veiligheidshuis bevindt de harde kern van criminele jongeren 
die high impact crime plegen op Curaçao zich tussen 18 en 24 jaar oud.
•   Te weinig samenwerking en een gebrekkige verbinding tussen de instanties voor 
minderjarigen en meerderjarigen. 
•    De 18-plussers worden vaak niet op maat berecht, terwijl zij pas ontwikkeld zijn op 23 
jarige leeftijd.
•   De wachttijden bij instanties voor 18 tot 24 jarigen zorgen dat hulp te laat op gang komt. 
•   De omgeving of problemen blijven te lang in stand of escaleren meerdere malen. 
•   De 18-plussers blijven te lang bij een organisatie op de wachtlijst staan.

De uitdagingen van werken met Korps Politie Curaçao (KPC)
De politie (KPC) meldt vaak casussen aan bij het Veiligheidshuis voor het risicojeugd 
overleg en dat zijn veelal casussen waarin de vraag voor zorg groot is. In dit jaar heeft de 
coronacrisis effect op het aantal aanmeldingen vanuit de politie alsook behandelingen 
van de casussen. 

Direct na de ingrijpende ‘Lockdown’ en ‘avondklok’ maatregelen van half maart 2020 ging 
de aandacht uit naar de zeer complexe gevallen waar er sprake was van ernstige 
verwaarlozing van minderjarigen. Het ging om een veilig onderdak bieden aan de 
minderjarigen die lange tijd buiten beeld waren of die verkeren in een onveilige leefsituatie 
en geplaatst dienen te worden binnen internaten. Alleen vijf casussen met hoge prioriteit 
werden opgepakt door de politie in het risicojeugd overleg. Ondanks dat de aanmelding 
vanuit de politie sterk gedaald is, werd in zulke complexe casussen, de vraag voor en naar 
de inzet van politie steeds groter in de coronacrisis. Echter ook na versoepeling van de 

Coronamaatregelen van de overheid nam het aantal aanmeldingen vanuit de politie niet 
toe. Dit maakt duidelijk dat er knelpunten overwonnen moeten worden om tot betere 
resultaten te komen. 
Deze knelpunten zijn:
• Het aantal politieagenten met taakaccent jeugd neemt steeds af door de jaren 
heen. In totaal zijn er drie voor heel Curaçao en zij hebben meerdere petten op. 
• Mobiele apparaten ontbreken. Deze zijn belangrijke voorwaarden voor digitaliseren. 
• Geen garantie dat de politie altijd aanwezig is bij casus overleggen. 
• Een aantal politieagenten heeft de pensioenleeftijd bereikt, waardoor de capaciteit 
van het KPC steeds minder wordt. 
• De organieke functie van jeugdrechercheur bestaat niet, dit maakt dat de 
jeugdzaken verdeeld worden over alle rechercheurs. 

De uitdagingen van verbinding met de zorg
Voor een integrale aanpak binnen Veiligheidshuis van complexe casussen is meer nodig 
dan alleen de organisaties die onder het Ministerie van Justitie ressorteren. Door de jaren 
heen worden de complexe casussen steeds ingewikkelder, waardoor de vraag naar zorg 
groter wordt. In 2020 is het aantal sleutelpartners verder uitgebreid om optimaal te kunnen 
profiteren van de kracht en inbreng vanuit het Centrum Familie en Jeugd (zorg). Er is 
constructief gevolg gegeven aan de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis en de 
samenwerking met het Centrum Familie en Jeugd. Daarnaast staan er wederom een 
aantal ontwikkelingen in relatie tot het programma van ‘het Plan Nashonal’ en het thema 
Relationeel Geweld, die het Veiligheidshuis op de voet volgt. 

De uitdagingen van samenwerken met Nederland
De samenwerking met Nederland gaat veel verder dan 
contact leggen met elkaar en het uitwisselen van 
gedachtes. Deze samenwerking heeft ook knelpunten 
met betrekking tot de gebieden zoals: 
gegevensbescherming, gezinnen/jongeren opvangen bij 
aankomsthal op Schiphol, personen die zich bij aankomst 
in Nederland niet inschrijven, personen die geen binding 
hebben met de gemeente waar ze zich willen vestigen, 
dak- en thuislozen en personen die in Nederland hun 
criminele activiteiten voorzetten. In 2019 is het 
Veiligheidshuis Curaçao en het Veiligheidshuis 
Rotterdam- Rijnmond via een digitaal platform 
gestart met structureel overleg te voeren. In 2020 moest 
er afscheid genomen worden van mevrouw Esther Jongeleen, de ketenmanager van het 
Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Desondanks bleven het Veiligheidshuis Curaçao 
en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond zich inzetten en werden kennis en expertise 
gedeeld, alsook de mogelijkheden onderzocht om casussen te monitoren en over te 
dragen. Het is gebleken dat de personen die uit de radar van de Veiligheidshuizen 
verdwijnen van tijd tot tijd opduiken aan de voordeur van Curaçao of Rotterdam. Het  
Forensisch Centrum Teylingereind en het Veiligheidshuis Curaçao werden dit jaar voor het 
eerst ingeschakeld om de terugkeer van een ex-gedetineerde goed te laten lopen. 
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De uitdagingen van Caribische veiligheidshuizen
In de coronacrisis kozen de ketenmanagers van Aruba, Bonaire en Curaçao er wederom 
voor om samen te blijven werken en elkaar te ondersteunen. De maatregelen om een 
uitbraak van het Coronavirus te voorkomen hadden een grote economische impact voor 
de eilanden. De economische impact van de Coronacrisis op de casussen werd bespro-
ken binnen de Veiligheidshuizen. Men constateerde dat het sociale en economische leven 
drastisch achteruit is gegaan. De casussen die het meest voorkwamen op Aruba, Bonaire 
en Curaçao in de crisis waren de gezinnen, waarin relationeel geweld plaats vond. Alsook 
de personen met verward gedrag, die de grip op hun leven verliezen. Hoewel het ge- 
schetste beeld op de eilanden en de werkzaamheden vanuit de Veiligheidshuizen 
overeind bleef, plaatst de Coronacrisis deze in een ander perspectief. Sommige oplos-
singen zullen tijdelijk niet reëel zijn, andere worden juist urgenter. Vast staat dat de 
Coronacrisis de uitdagingen waar Veiligheidshuizen in het Caribische gedeelte reeds voor 
stonden, fors heeft vergroot. Voorbeelden hiervan zijn: onvoldoende financiële steun voor 
gezinnen, hoge werkloosheid, gebrek aan opvangmogelijkheden, lange wachtlijsten voor 
uithuisplaatsing en beperkte voorzieningen om thuis te werken. 

9.2. Een krachtig lerend netwerk
Het Veiligheidshuis is een krachtige lerende netwerk, waarbij 
duurzaam wordt geïnvesteerd in deskundigheids-
bevordering. In 2020 heeft het Veiligheidshuis zich ingezet 
om samen een nieuwe manier van werken te ontwikkelen. Zo 
volgden de partners diverse workshops en expert-
meetings op het gebied van relationeel geweld, mentale 
kracht, ketensamenwerking, alsook het werken met 
gezinnen in onveilige situaties, dit om meer maatwerk te 
leveren en regie te voeren op complexe problematiek. Alle 
workshops en expertmeetings werden online gegeven, 
vanwege de coronacrisis. Per bijeenkomst waren ongeveer 
vijftig tot zeventig deelnemers. 

• In april 2020 heeft het Veiligheidshuis samen met de studenten van de UoC en de 
Hogeschool Avans een eerste online praatgroep voor jongeren georganiseerd. Het werken 
met een ‘online praatgroep’ en het  thema kindermishandeling centraal zetten is nog niet 
zo heel gebruikelijk in de wereld van de hulpverlening op Curaçao. Voor zover bekend is de 
bewustwordingscampagne ‘Bo ke mi komprondé òf Bo ke mi sintié’, de eerste stap in deze: 
op een creatieve wijze aandacht besteden aan kindermishandeling onder de jongeren. 
• In de tweede helft van 2020 heeft een student van de Haagse hogeschool, 

genaamd Taisha Maria zich bezig gehouden met het 
organiseren van de praatgroep voor jongeren van het 
Veiligheidshuis die door aanmeldstop geen begeleiding 
kregen. 
• In mei 2020 organiseerde het Veiligheidshuis een  
Expertmeeting ‘Growth and Mindset’ met de slogan ‘Lets lift up 
this segment of society!’. De gastspreker was mevrouw Bonnie 
Benesh, Chief Executive Officer van de ‘Think To DO Institute’ 
die aandacht besteed aan uiteenlopende mindsets binnen 
onze samenleving. De partners van het Veiligheidshuis werden 
uitgedaagd om zichzelf te herkennen in de mindsets die 
onderzocht werden en hun doelgroep te stimuleren om over 
te gaan naar andere mindsets. 

• In juli 2020 gaf mevrouw Annemiek Opsteeg, Teammanager Veilig Thuis Brabant 
Noordoost aandacht aan ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’. Gezien mevrouw 
Annemiek Opsteeg welbekend is met de ontwikkelingen rondom ‘Kindermishandeling en 
huiselijk geweld’ zowel op Curaçao als in Nederland werd zij hiervoor benaderd. 

• In oktober en november 2020 heeft het Veiligheidshuis zich georiënteerd op 
methodieken en handvatten die ingezet kunnen worden bij het interveniëren met criminele 
families, alsook het creëren van veiligheid voor kinderen. Er zijn onder meer gesprekken 
gevoerd met mevrouw Petra Rozeboom gecertificeerd trainer/coach en supervisor van 
‘Signs of Safety’ en ‘Signs of Succes’, zodat wij samen twee workshops konden verzorgen 
voor meer dan 50 deelnemers uit Curaçao, Bonaire en Aruba. 
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9.3. In een oogopslag de cijfers van het Veiligheidshuis
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10.1. Stagiaires
In 2020 heeft AJJC bijgedragen aan de groei van verschillende stagiaires, ook hebben 
deze stagiaires AJJC geholpen met verschillende projecten en taken van AJJC.

• Suheily Martina, student Social Work aan de University of Curaçao. Van 2019 tot mei 
2020. Tijdens haar stage heeft Suheily onder andere een video in het kader van 
bewustwording over het rijden zonder rijbewijs gemaakt, deze is gedeeld op de facebook-
pagina van AJJC. Ook heeft zij haar stagebegeleider ondersteund in het geven van 
oudergesprekken.
• Charlotte Kreuze, Student Social Work aan de Avans Hogeschool te 
’s-Hertogenbosch. Van 2019 tot juni 2020. Charlotte heeft tijdens haar stage bijgedragen 
aan het ontwikkelen van preventievoorlichtingsmateriaal, ook heeft zij een professionele 
photoshoot voor het personeel van AJJC geregeld.
• Kimberly Voges, Student Forensische Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden 
. Van 2019 tot maart 2020. Kimberly heeft de gedragsdeskundige van AJJC ondersteund 
met de casuïstiek- en intervisiebijeenkomsten.
• Kimberly van Uytrecht, student Sociaal Juridische Dienstverlening aan de University 
of the Dutch Caribbean. Van 2019 tot maart 2020. Zij heeft onder meer haar 
stagebegeleider ondersteund op het gebied van Elektronisch Toezicht.
• Su-Ely Martina, student Sociaal Juridische Dienstverlening aan de University of The 
Dutch Caribbean. Van 2019 tot juni 2020. Zij heeft onder meer AJJC ondersteund met het 
muziektherapieproject ‘Músika pa Prevenshon’.
• Guisaira de Lima, student SBO Sociaal Juridische Medewerker aan de The College of 
the Dutch Caribbean. Van 2019 tot mei 2020. Zij heeft onder meer aandacht besteed aan 
het registratiesysteem van het Veiligheidshuis. 
• Indra Hooi en Nikki Droste hebben van oktober 2019 tot januari 2020 onderzoek.
• Indra is student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van 
Amsterdam.
• Nikki Droste is student Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van 
Amsterdam.

Ze hebben onderzoek gedaan naar:
1. Het risico en probleemgedrag van 12- minners op Curaçao. 
2. Hoe kan de werkwijze van Veilig Thuis Nederland worden toegepast op Curaçao?

In februari 2020 startte een groep met stagiaires van de studie Social Work van de 
Hogeschool Utrecht uit Nederland. Het gaat om:
• Kaylee Ruijssenaars; 
• Marloes van de Ven; 
• Hannah Spoelstra en 
• Mosa Tomeij.
Hun onderzoek had als thema: Een onderzoek naar de gezondheid van het team van 
AJJC. Door de lockdown in verband met COVID-19, mowwesten zij terugkeren naar 
Nederland. Vanuit Nederland zijn ze verdergegaan met hun onderzoek. Zij hebben hun 
bevinden uitgewerkt in een rapport genaamd ‘Un bista den e tim di AJJC’. Zij hebben de 
resultaten via ZOOM aan het team van AJJC gepresenteerd. 
• Britt van der Ven en Laura Kornet startten ook met een stage binnen de afdeling 
Veiligheidshuis in februari 2020. Zij hebben hun stage moeten afbreken, vanwege de 
COVID-19 maatregelen.

10. Achter de schermen van AJJC
In augustus 2020 startte een nieuwe groep stagiaires:
• Su-Quina Pieternella, student SBO Sociaal Juridisch Medewerker aan de College of 
Dutch Caribbean
• Stephanie Ogenia, student Social Work aan de University of Curaçao 
• Kimberley Angela, student Social Work aan de University of Curaçao

AJJC wil hen bedanken en wenst hen veel succes met hun carrières!
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10.2. Jongerenactiviteiten
AJJC organiseert ieder jaar tijdens de schoolvakanties activiteiten voor jongeren. In 2020 
konden niet in iedere vakantie activiteiten georganiseerd worden in verband met de 
maatregelen van COVID-19. In oktober en december 2020 is dit wel gelukt.

Oktober 2020:
De stagiaires hebben twee activiteiten georganiseerd voor de doelgroep, namelijk kennis-
maken met de bokssport op 21 oktober 2020 en op 22 oktober 2020 het beklimmen van de 
Christoffelberg en zwemmen. De activiteit van 21 oktober 2020 was het kennismaken met 

de bokssport bij Supreme Boxing Centre. De 
eigenaar van Supreme Boxing Centre, de 
heer Djaoen, heeft de jongere uitleg 
gegeven over de bokssport. Vervolgens 
hebben de jongeren boks technieken in de 
praktijk uitgeprobeerd. Ook heeft de heer 
Djaoen de jongeren een inspirerende video 
laten zien. AJJC medewerkers 
concludeerden dat de activiteit nieuw en 
relevant voor de doelgroep was. De inhoud 
van de training was goed en de trainer kon 
zich goed aansluiten bij de jongeren. 
De ‘motivational’ video en toespraak van 
de trainer waren heel goed. 
De jongeren hebben ervan genoten. 

De activiteit van 22 oktober 2020 was opgedeeld in het beklimmen van de Christoffelberg 
en  zwemmen bij Kleine Knip. Behalve de stagiaires en een aantal medewerkers van AJJC 
ondersteunde de jeugdagent, dhr. Flores en een vrijwilliger dit evenement. De groeps-
dynamiek was positief en de jongeren gingen goed met elkaar om. Het beklimmen van de 
Christoffelberg was niet altijd even makkelijk. Sommige jongeren zijn in record tempo naar 
boven geklommen, terwijl anderen ondersteuning en motivatie nodig hadden. Alle 
deelnemers waren erg blij toen ze op het hoogste punt van de berg aankwamen. Op 
Kleine Knip kregen de jongeren eerst een BBQ-maaltijd en later konden ze gaan zwemmen.

December 2020:
Gezien de maatregelen in verband met 
Covid19 bedachten de stagiaires een 
alternatief voor de kerstviering van de 
jongeren. Zij zorgden voor kerstpakketten 
voor de jongeren die gedurende dat jaar 
een belangrijke ontwikkeling hebben laten 
zien. Op maandag 21 december 2020 zijn 
de kerstpakketten uitgedeeld. Een stagiaire 
merkte op: “Ik vond het maken en 
verzorgen van de kerstpakketten een leuk 
idee. Verschillende mensen hebben het 
moeilijk aan het eind van de jaar, maar er 
zijn ook anderen die in het afgelopen jaar 
echt hun best hebben gedaan. Dit was een 
leuk manier om de cliënten te waarderen 
voor hun prestaties, medewerking en 
moeite”. 

De Sponsors van de jongerenactiviteiten 2020

Zonder de steun van deze sponsors zou AJJC de jongerenactiviteiten niet kunnen 
organiseren. Bedankt voor de volwaardige steun aan AJJC en onze jongeren.
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10.3. Projecten

Project ‘Trese bo tas’
Sinds maart 2020 maakt AJJC deel uit van de commissie van het project ‘Trese bo tas’ 
(Caribbean Youth for Climate Change/Bring Your Own Bag). Het is een project geïnitieerd 
door Unesco Curaçao gericht op bewustwording over klimaatverandering, recycling en 
het gebruik van plastic. De commissie bestaat onder andere ook uit commissie UNESCO 
Curaçao, AGPNA (Asosiashon di Guia PNA), Atletiek Vereniging Trupial, JJIC (Justitiële 
Jeugdinrichting Curaçao) en Scouting Antiano. Gedurende dit project heeft AJJC deel 
kunnen nemen aan twee educatieve workshops. Cliënten van AJJC hebben de gelegen-
heid gekregen om een workshop te krijgen bij Meteo Curaçao en Green Phenix Curaçao.

Veilige scholen
Op 12 augustus 2019 werd door het Ministerie van OCSW (schoolbesturen), Ministerie van 
Justitie en het Openbaar Ministerie een samenwerkingsconvenant ondertekend met 
betrekking tot veilige scholen. Naar aanleiding hiervan is een preventieteam met mede-
werkers uit verschillende organisaties binnen de Justitie-, Zorg- en Welzijnsketen opgericht. 
Dit preventieteam organiseerde verschillende workshops over grensoverschrijdend 
gedrag voor scholieren en hun ouders. Het doel is om informatie te verschaffen ter 
preventie en bewustwording. De geplande workshops die in het jaar 2020 moesten worden 
gegeven werden in verband met de maatregelen met betrekking tot de COVID19 
geannuleerd. 

Begeleid kamer bewonen
Sinds 2017 loopt er een project voor begeleid kamer bewonen. In oktober 2020 heeft de 
Minister van Justitie, mr. Quincy Girigorie, in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van 
AJJC, Openbaar Ministerie, Stichting Union di Hubentut (Funditut) en Stichting New 
Creation een intentieverklaring ondertekend. De intentie is om het eerdergenoemde 
project op te pakken en door te zetten. Het doel van het project is om jongeren die in 
aanraking met politie en/of justitie gekomen zijn of dreigen te komen intramurale 
resocialisatieprogramma’s en trajecten aan te bieden. 

Jongerenraad
Begin 2020 is AJJC door het Ministerie van SOAW benaderd. SOAW zocht jongeren om deel 
te nemen aan een discussiepanel/ jongerenraad om input te geven over beleid met 
betrekking tot jeugdzaken. Volgens het Internationaal Verdrag van de Rechten van het 
Kind (IVRK) moeten jongeren inspraak hebben op beleid met betrekking tot jeugdzaken. 
Door middel van deze werkgroep wil SOAW aan dit punt gaan werken. Door de tussen-
komst van COVID-19 is niet alles zo voortvarend verlopen als gewenst. Maar in het tweede 
deel van 2020 heeft Su-Quina Pieternella deelgenomen aan de werkgroep.

10.4. Bijzondere activiteiten

Scholing en doorontwikkeling zijn binnen AJJC belangrijk. AJJC draagt hier actief in bij door 
de werkers deel te laten nemen aan verschillende vormen van bijzondere activiteiten. 
Bijzondere activiteiten kunnen bestaan uit het deelnemen aan presentaties, workshops, 
symposia, netwerkevenementen of bijvoorbeeld het zelf geven van informatie aan derden. 
Intern en extern worden de mogelijkheden voor bijzondere activiteiten aangeboden. 
Hieronder een aantal voorbeelden van bijzondere activiteiten uit 2020.

De gedragsdeskundige van AJJC heeft, samen met stichting 
Kinderbescherming, hebben deelgenomen aan een tv-opname 
met als onderwerp; ‘De rechten van het kind in het dagelijks werk’. 
Deze opname is onderdeel van een 6-delige televisieserie over 
verschillende interessante onderwerpen geïnitieerd door de 
Ombudsman.

Tekenen in de jeugdzorg 
Op 25 augustus 2020 vond de online workshop ‘Tekenen in de 
Jeugdzorg’ plaats. Dit was een workshop die inzicht gaf hoe 
basistekenvaardigheden gebruikt kunnen worden om te 
communiceren met de cliënt en diens familie. Tekeningen zeggen 
soms meer dan woorden. 

Individuele ART training
Virtuele workshop Individuele ART training geven aan jongeren 
door drs. Peter Bleumer van Stichting Goldstein Nederland.

Connection
Veel van de werkzaamheden worden door medewerkers zelfstandig uitgevoerd en 
medewerkers spreken elkaar in vergaderingen en overleggen voornamelijk over 
zakelijke dingen. Daarbij kunnen de werkzaamheden soms als heftig worden ervaren en is 
het niet altijd even makkelijk om afstand van het werk te nemen. Persoonlijke contact 
tussen medewerkers en afstand nemen van werk is belangrijk en bij AJJC is hiervoor 
speciaal ruimte gemaakt. Iedere vrijdagmiddag na 15:00 heeft AJJC ‘Connection’. Een 
moment aan het eind van de week om samen te komen en persoonlijk contact te maken 
en niet persé over werkinhoudelijk dingen hoeven te praten. Normaalgesproken komen de 
medewerkers van AJJC fysiek samen in de vergaderruimte. Dit was in 2020 niet altijd 
haalbaar door de lockdown en andere COVID-19 maatregelen. In het jaar 2020 heeft 
Connection veelal plaatsgevonden via ZOOM.
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“E Bon Yu di Kòrsou”
De bewustwordingscampagne “E Bon Yu di Kòrsou”, gelanceerd door televisiezender 
TeleCuracao. De directeur van AJJC werd in het zonnetje gezet! Zij werd genomineerd als 
zijnde: ‘Un bon yu di Kòrsou!’ voor het uitdragen van belangrijke waarden zoals; 
patriottisme, betrouwbaarheid, doorzettingsvermogen, respect en compassie.

 
Het communicatieteam van AJJC bestaat uit drie leden, namelijk 
Larissa Croes, Margeline Vrutaal en Matthijs Doornbos. Het com-
municatieteam is verantwoordelijk voor de externe communicatie. 
Dit betreft communicatie met de media (krant, televisie en radio), 
maar ook het uitbrengen van nieuwsbrieven, communicatie via 
Social Media (facebook) en het inplannen en organiseren van 
presentaties en trainingen. Voor het communicatieteam was het 

een bijzonder jaar. Het communicatieteam begon met twee leden, Larissa en Margeline, 
maar al gauw moest het team worden uitgebreid met een andere justitiële jeugdwerker, 
Matthijs Doornbos. Het communicatieteam moest in het jaar 2020 veel improviseren en 
hun werkzaamheden aanpassen aan de veranderde situatie. Zo 
leerde het communicatieteam zelf flyers maken. Met deze flyers in-
formeerde AJJC de cliënten en de relaties over de maatregelen die 
AJJC moest nemen en hoe in contact te blijven met AJJC. In 2020 
konden veel face-to-face preventiepresentaties niet doorgaan, 
maar toch kon AJJC het brede publiek via de lokale media blijven 
informeren. Een bijkomende taak die het communicatieteam van 
de Directie kreeg, was het promoten van de verkoop van een 
aantal artikelen uit de inventaris van AJJC.

Verkoop spullen
2020 was een jaar met veel veranderingen en financiële uitdagingen. Mede door deze 
uitdagingen zag AJJC zich genoodzaakt om een aantal spullen te verkopen. 

Menukaart
AJJC biedt verschillende trainingen aan haar eigen cliënten. Ook geeft AJJC preventie 
presentaties en workshops aan scholen en instanties. AJJC kan deze trainingen, 
presentaties en workshops grotendeels gratis aanbieden. Dit omdat het om eigen cliënten 
gaat of het in het kader van preventie valt, maar als het gaat om presentaties of 
workshops op maat, of trainingen aan medewerkers of cliënten van andere instanties dan 
valt het niet binnen de directe doelgroep van AJJC. In 2020 is een menukaart ontwikkeld 
bevattende de workshops en trainingen die AJJC kan aanbieden.

Presentatie ORV 
AJJC heeft politieagenten in opleiding bij het ‘Opleidingsinstituut Rechtshandhaving 
en Veiligheid’ (ORV) een presentatie gegeven over de werkzaamheden van AJJC. Het 
doel was om de agenten i.o. kennis te laten maken met AJJC en de uitvoering van de 
werkzaamheden met hen te delen. De agenten i.o. waren zeer betrokken en er waren vele 
reacties en mogelijk in de toekomst samenwerking met AJJC.

Presentatie schoolmaatschappelijke werkers van DOS
AJJC stelt samenwerking met scholen als hoge prioriteit en vindt 
het essentieel dat alle jongeren van een positieve schoolervaring 
moeten kunnen genieten. AJJC ontving op 5 augustus 2020 bezoek 
van zes SMW’ers van de Dienst Openbare Scholen. AJJC heeft aan 
hen een presentatie gegeven over haar werkzaamheden. 
Bovendien werden er knelpunten besproken met betrekking tot 
onderwijs en jongeren die in contact met Justitie zijn gekomen. 

Presentatie aan eerstejaars studenten van UOC 
Voor AJJC is de ontwikkeling van jeugd belangrijk. Op 25 augustus 2020 heeft AJJC een 
presentatie gegeven aan eerstejaars studenten Social Work van de UoC. 

Presentatie aan het Hof van Justitie 
Samenwerking en informatieverstrekking is uitermate belangrijk binnen de Justitiële keten. 
AJJC probeert daarom constant in goed contact te blijven met samenwerkende partners. 
Op 13 oktober 2020 heeft AJJC een presentatie gegeven aan verschillende rechters en 
parketsecretarissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint 
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het doel was om hen te informeren over 
de werkzaamheden van AJJC, maar ook met hen de knelpunten bespreekbaar te maken. 
Het was een geslaagde presentatie. 

AJJC in de Media
In 2020 is het communicatieteam van AJJC verschillende keren in 
de media geweest.
• Op 18 juni 2020 deelgenomen aan het radioprogramma 
‘Sintonisá’ van Fundashon Maneho di Adikshon, waarin AJJC 
informatie gaf over hoe cliënten met verslaving worden begeleid.

• Op 9 juli 2020 deelgenomen aan het 
radioprogramma 
‘Hustisia, Seguridat i Abo’ van het Ministerie 
van Justitie, waarin AJJC sprak over 
jeugdcriminaliteit en middelengebruik. 
• Op 12 november 2020 wederom deelgenomen aan het 
radioprogramma ‘Hustisia, Seguridat i Abo’ van het Ministerie van 
Justitie en gesproken over taakstraffen en werkstraffen. 

11. Communicatieteam
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Nieuwsbrief
In het jaar 2020 continueerde AJJC het versturen van maandelijkse digitale nieuwsbrieven 
aan de samenwerkende partners en geïnteresseerden. Voor AJJC was het van belang om 
regelmatig informatie te verstrekken over de nieuwste ontwikkelingen binnen AJJC. Boven-
dien kon AJJC hierdoor ook nieuwe producten en diensten bekend maken. In 2020 zijn er in 
totaal acht nieuwsbrieven uitgebracht welke terug te vinden zijn op de website AJJC.org.

Flyers
Tijdens de lockdown in 2020 heeft het communicatieteam zich beziggehouden met het 
ontwikkelen van diverse flyers. Deze flyers werden gebruikt om de cliënten en 
samenwerkende partners te informeren over de gevolgen van de COVID19 maatregelen 
voor de werkzaamheden van AJJC. 

Bekendmaking verhuizing Stichting AJJC
Voor de communicatie met betrekking tot de verhuizing van AJJC werd er gebruikt 
gemaakt van Social Media (Facebook & WhatsApp). Daarnaast werd er een adreswijziging 
aangebracht op naambord, folders, visitekaartjes, website en lay-out van rapporten van 
AJJC.

Social Media / Website
Gedurende het jaar 2020 is AJJC meer actief geweest op haar facebookpagina door het 
delen van bijzondere activiteiten en relevante informatie. Op deze wijze probeerde AJJC 
haar bekendheid te vergroten en konden wij efficiënter informatie verschaffen aan de 
doelgroep en partners. 

Het Appeltje van Oranje
Het Appeltje van Oranje is een prestigieuze prijs die elk jaar wordt uitgereikt door de 
beschermvrouw van het Oranje Fonds, Koningin Máxima. Het Appeltje van Oranje is de prijs 
voor succesvolle sociale initiatieven die mensen betrekken bij onze samenleving. Het 
thema van 2021 was ‘Mentale Kracht’. De aanmeldingen voor het Appeltje van Oranje 
vonden in 2020 plaats en AJJC werd geselecteerd voor de tweede ronde in de race om 
een Appeltje van Oranje! De tweede ronde was een Landelijke 
Online Finaledag op 28 januari 2021. Op deze finaledag moest een
korte pitch, een beknopte presentatie, gegeven worden, waarin 
andere deelnemers en een jury overtuigd moest worden van 
interventies die AJJC aanbiedt om mensen met een psychische 
kwetsbaarheid weer te kunnen laten bijdragen aan de 
samenleving. AJJC heeft een combipakket aan interventies, 
evidence based trainingen, projecten en activiteiten en heeft deze 
op een originele manier gepresenteerd. 

12. Een aantal medewerkers van 
AJJC aan het woord!
 
Jaar 2020 vanuit de bril van de gedragsdeskundige:
Het jaar 2020 was achteraf gezien een jaar vol uitdagingen. Bij AJJC begonnen we het jaar met een ver-
huizing van locatie. Daar moesten we allemaal aan wennen, zowel de medewerkers als onze cliënten. Later 
bleek dat niet alleen AJJC uitdagingen zou kennen in 2020, maar de hele wereld. Aan het begin van het jaar 
konden we ons niet voorstellen dat ons leven op z’n kop zou komen te staan. ‘Normaal’ heeft een hele 
andere betekenis gekregen in 2020. Ook AJJC heeft moeten wennen aan het nieuwe normaal. Toen in 
maart 2020 de eerste COVID-19 besmetting op Curaçao is gemeld, had dit ook voor ons en onze werkzaam-
heden gevolgen. We waren net begonnen met nieuwe protocollen rondom hygiëne, huisbezoeken en 
kantoorbezoeken. Jeugdwerkers waren gewend om in de auto te stappen en cliënten thuis of op school te 
bezoeken, ineens was dat niet meer vanzelfsprekend. Dit had gevolgen voor het werk en de contactmo-
menten. Ook onze trainingen moesten “on hold”. Het werk van AJJC werd niet als vita
al gezien, dus we konden niet zomaar de weg op om ons werk te doen. 
Vanuit ons huis moesten we contact onderhouden met de cliënten, hun netwerk 
en andere instanties. Alle digitale middelen werden uit de kast gehaald om dit 
mogelijk te maken. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van o.a. ZOOM en 
WhatsApp. Niet alleen om contact te hebben met onze cliënten, maar ook om 
contact te onderhouden met elkaar. Gezamenlijke bijeenkomsten, zoals de 
teamvergadering, casuïstiekbespreking, intervisie en Connection op 
vrijdagmiddag zijn allemaal digitaal door gegaan. Zelf het digitaal even koffie 
drinken behoorde tot het nieuwe ‘normaal’. Dit ging niet zonder slag of stoot. 
Terugkijkend stond 2020 in het teken van afscheid nemen. We hebben afscheid 
genomen van het leven zoals wij dat kenden, afscheid genomen van collega’s, 
afscheid genomen van dingen die voor ons normaal en vanzelfsprekend 
waren. Aan de andere kant zijn onze creatieve vaardigheden gestimuleerd. 
Het jaar 2020 heeft ons ‘out of the box’ laten denken over de manier 
waarop we ons werk doen. We weten nu dat ook digitaal contact opnemen 
met elkaar prima kan verlopen als de voorwaarden daarvoor aanwezig zijn. 
Het jaar 2020 heeft ons verder laten nadenken hoe we bijvoorbeeld onze 
trainingen kunnen uitvoeren in het nieuwe normaal, waarbij niet altijd 
face-to-face contact of grote groepen mogelijk zijn. Het jaar 2020 zat kortom vol met uitdagingen.“You 
can’t change the situation, the only thing you can change is how you choose to deal with it.” 
Michelle Oldenboom-Adoptie, MSc

Administratieve medewerkster
Op 31 maart 2020 zijn de werkers van AJJC begonnen met 
thuiswerken. Gezien wij dit niet eerder hebben meegemaakt, moest 
er een aantal dingen worden gedaan om dit te kunnen faciliteren. 
Het was geen makkelijke periode, maar ondanks alles hebben wij 
goed ons best gedaan. Onze doelgroep heeft ook met deze 
situatie moeten leren omgaan. Wij hebben er alles aan gedaan om 
in communicatie te blijven met hen. Mijn eigen werkzaamheden zijn 
niet erg veel beïnvloed, doordat ik dagelijks aanwezig mocht zijn op 
kantoor. Het enige wat er extra bij was gekomen, is dat ik de 
jeugdwerkers die thuis werkten vanuit kantoor moest bijstaan. 
Terugkijkend op het jaar 2020 zijn er twee highlights: Enerzijds de 

verhuizing van AJJC naar een nieuw gebouw en anderzijds na de lockdown weer naar 
kantoor mogen. Men moest een mondkapje opdoen, onze handen desinfecteren en 
afstand houden. Wij moeten in dit leven niets voor zelfsprekend nemen. 
“Maak elke dag het beste ervan!” 
-Judesca Paulo
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Officemanager
Het jaar 2020 was qua werkzaamheden voor mij niet moeilijker dan 
anders. Ik kon mijn werkzaamheden gewoon verrichten. Tijdens de 
lockdown kon ik thuis doorwerken aan 
financiële stukken en verder kon ik deels op kantoor werken. 
De pandemie heeft mijn werk niet direct beïnvloed. 
-Ramaniña Juliana

Beveiliging
Het kantoor van AJJC wordt beveiligd door twee beveiligers die 
ieder een paar dagen in de week aanwezig zijn. De beveiligers 
vonden het zeer goed dat het team duidelijke en strenge 
voorzorgmaatregelen ter voorkoming van Covid-19 heeft genomen. 
Er werd duidelijk met hen gecommuniceerd. 
De cliënten hielden zich goed aan de nieuwe hygiëne regels.
-Jeffrey Lopes

13. Voornemens 2021
De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao zal zich in 2021 focussen op de 
voorbereiding van de samenvoeging van AJJC met de Stichting Gezinsvoogdijinstelling, 
Stichting Slachtofferhulp en Bureau Voogdijraad in een nieuwe Uitvoeringsorganisatie bij 
het Ministerie van Justitie. Dit zal veel kansen bieden voor de verdere groei van het werk 
dat AJJC nu nog als zelfstandige stichting uitvoert.
‘De jongeren blijven centraal staan en wij blijven maatwerk leveren, ook in moeilijke tijden!’

14. Financiële verantwoording.

Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao  2020
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