
Gezamenlijk overleg tussen Reclasseringsorganisaties 
 

 
 

Van 22 juni tot en met 24 juni 2022 hebben er op Curaçao meerdere 
bijeenkomsten tussen de directeuren van de reclasseringsorganisaties 
binnen het Koninkrijk plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er 
knelpunten binnen en tussen de organisaties besproken. AJJC stagiaire, 
Carmen Pieters heeft een presentatie gegeven van haar onderzoek over 
verbetering van de samenwerkingsrelatie tussen reclasseringsorganisaties. 
Ook hebben de directeuren een overleg gevoerd met de procureurs 
generaal van het Openbaar Ministerie Carib en Aruba, alsook de 
Hoofdofficier van Justitie van Curaçao.  Er was ook gelegenheid om beter 
kennis te maken met de werkzaamheden van AJJC. 

Terugblik… 
 

 AJJC heeft afscheid genomen van 
de stagiaires; Carmen Pieters, 
Janne Biemans, Celine Penders en 
Rachel Decker.  AJJC  wil hen 
bedanken en wenst hen veel 
succes met hun studie. 

 Justitieel Jeugdwerker Jourandy 
Alexander heeft een vierdaagse 
specialisatie tot Herstel-
bemiddelaar afgerond.  Hij zal in 
samenwerking met andere 
organisaties inzetbaar zijn om te 
bemiddelen in conflictsituaties. 

 Op 23 juni 2022 was het 
communicatieteam van AJJC 
opnieuw te gast in het 
radioprogramma: Hustisia, 
Seguridat i Abo. Deze keer was het 
onderwerp Elektronisch Toezicht. 

 

Wat komt… 

 Na de schoolvakantie van juli zullen de 
leerstraffen/sociale vaardigheids-
trainingen in september doorgaan.  

 De medewerker Veiligheidshuis, 
Ayrenise Quandus gaat na meer dan 
vier jaar bij AJJC te hebben gewerkt, 
per 1 september 2022 een nieuwe 
uitdaging aan. Collega Judeska Paulo 
zal haar opvolgen. AJJC kijkt met veel 
waardering terug op de ontwikkeling 
die het Veiligheidshuis heeft gemaakt, 
mede dankzij de toewijding van 
Ayrenise. 

 Op 28 juli 2022 zal het AJJC weer te 
gast zijn bij radioprogramma: Hustisia, 
Seguridat i Abo op Radio Direct 107.1  
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Highlights… 
 

 Expertmeeting PIJ-Maatregel: Op 7 juli 2022 organiseerde het 
Veiligheidshuis Curaçao de virtuele expertmeeting 'de PIJ 
Maatregel; nuttig of nutteloos?' . Tijdens deze meeting kwamen er 
experts van organisaties binnen het Koninkrijk die op verschillende 
manieren bij de PIJ maatregel betrokken zijn aan het woord. 
Behalve kennisuitwisseling werden er ook knelpunten besproken. 
Men concludeerde dat de PIJ maatregel nuttig is indien men bij de 
uitvoering hiervan zorgt voor de nodige behandeling en 
begeleiding. Deze expertmeeting is mede mogelijk gemaakt door 
financiering van Ministerie JenV Nederland.  

 Bewustwordingscampagne ‘Koregimi, No kibrami’: Ter afsluiting 
van een serie peer-to-peer voorlichting hebben studenten van 
Frater Aurelio SBO op 28 juni 2022 een presentatie gegeven aan de 
medewerkers van AJJC en de beleidsadviseur van Ministerie JenV 
Nederland , de heer Ben Heyer. De algemene impressie was dat 
het leerzaam was. Het was voor herhaling vatbaar! 
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