
Eerste casusoverleg 
 
Inmiddels heeft het eerste TOP C-casusoverleg plaatsgevonden binnen 
Veiligheidshuisconcept. De Top C ‘Tur Wowo Riba bo’ aanpak wil voortaan 
casusoverleggen met betrekking tot de (jeugdige) recidivisten die op de Top C lijst staan, 
één keer per maand laten plaatsvinden. Doel van het casusoverleg is om, gezamenlijk met 
relevante betrokken ketenpartners te komen tot een plan van aanpak voor deze jeugdigen 
waarbij op integrale, persoonsgerichte en intensieve wijze aan de slag wordt gegaan met 
de jeugdige en diens familiaire directe omgeving. De casusregisseurs sturen op een 
intensieve, persoonsgerichte uitvoering van het plan van aanpak. 

  

Procescoördinator Top C officieel van start! 
 
Beste lezer,  
Ik wil mezelf aan jullie introduceren.  
 

Mijn naam is Aduke Torres en ik ben vanaf 1 juni 2019 werkzaam  
als procescoördinator van het project TOP C, Tur Wowo Riba Bo!  
Na 4 jaren werkzaam te zijn geweest bij Stichting AJJC als Jeugdre- 
classeerder, ben ik de uitdaging aangegaan om als Procescoördinator 
de hernieuwde versie van het project succesvol te laten verlopen.  
In samenwerking met de regisseurs, gezinscoach en alle  
ketenpartners zal dit zeker lukken. Ons gezamenlijk doel met  
het project TOP C is, het aantal High Impact delicten onder 
 jeugd en adolescenten tussen de 12 en 24 jaar sterk terugdringen  
door een integrale persoonsgerichte aanpak. Tevens heeft deze  
integrale persoonsgerichte aanpak een preventief karakter, ook door de zogeheten 
brusjesaanpak (brusjes = broertjes en zusjes). Alle leefgebieden worden onder de loep  
genomen en alle risicofactoren in kaart gebracht, met als einddoel recidive onder deze 
doelgroep sterk terugbrengen. 

 

Kennismaking ketenpartners 

De vier projectmedewerkers zijn ondertussen begonnen met hun werkzaamheden. 
Gedurende de eerste weken hebben de projectmedewerkers vooral kennisgemaakt met 
verschillende instanties die van belang zijn voor het project Top C. De instanties waren 
enthousiast en hebben de projectmedewerkers uitgebreid verteld over hun 
werkzaamheden. Na de kennismakingen zijn de projectmedewerkers op de hoogte van 
alle instanties die ze kunnen benaderen in het kader van de aanpak van de 
jongvolwassene op de TOP C-lijst en zijn de instanties op de hoogte dat Top C versie 2.0 
van start is gegaan! 

 

Wat is er 

allemaal 

gebeurd? 

 
Nieuwe selectie Top C! 

De Top C-lijst is 

bijgesteld en bestaat uit 

39 jongeren en 

jongvolwassenen 

tussen 16 en 24 jaar die 

High Impact delicten 

hebben gepleegd. 

 
   Gedwongen kader 

De regisseurs zullen  

eerst beginnen met de 

jongeren en 

jongvolwassen op de 

Top C-lijst met een 

gedwongen kader. De 

aantal jeugdigen met 

gedwongen kader is nu 

18. 

Wat staat er te       

gebeuren? 

Trainingsdagen 

Begin juli beginnen de 

projectmedewerkers, 

ondersteund door het 

ministerie van Justitie 

en Veiligheid met een 

training die is gericht 

op het regisseurschap, 

regie voeren zonder 

macht, 

onderhandelingsmetho

des, omgaan met 

tegenslagen en 

dergelijke. 
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