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Inleiding 
 

Jongeren met problematische schulden vallen nu vaak tussen wal en schip. Door gebrek aan inkomen 
en de grote kans op terugval komen deze jongeren in de regel niet in aanmerking voor reguliere 
schuldhulpverlening. Zij verliezen hierdoor een beter perspectief op de toekomst. Dit leidt tot steeds 
grotere problemen op tal van deelgebieden. Dit is niet alleen een probleem voor de jongeren, maar 
ook een maatschappelijk probleem. Daarbij zijn de kosten voor hulp en begeleiding vaak erg hoog. 
Stichting Jongeren Perspectief Fonds (JPF) stelt zich ten doel om jongeren met schulden (18-27 jaar) 
perspectief te bieden door maatwerkoplossingen waarbij schulden sneller worden gesaneerd, de 
jongere vanuit een integrale aanpak werkt aan werk of opleiding en deelname aan de samenleving via 
een tegenprestatie wordt gestimuleerd. 

Stichting JPF tracht dit doel te verwezenlijken door: 

• In samenwerking met gemeenten en private partijen een uitdagende en vernieuwende aanpak te 
ontwikkelen en te verankeren voor jongeren met schulden; 

• Jongeren direct schuldenzorgvrij te maken, zodat zij kunnen werken aan het verbeteren van hun 
maatschappelijk perspectief en daarvoor passende tegenprestaties van jongeren te vragen; 

• De kosten van schulden van jongeren voor de samenleving te verminderen en baten te realiseren 
met de vernieuwende en integrale aanpak; 

• Het ontwikkelen en realiseren van een revolverend fonds in samenwerking met publiek en private 
partijen om de vernieuwende aanpak schaalbaar te maken. 

Concreet betekent het bovenstaande dat integraal naar de leef- en woonsituatie van de jongere wordt 
gekeken en een perspectiefplan op maat gemaakt, met doelen waaraan de jongere gaat werken. 
Jongeren worden waar mogelijk begeleid naar werk of school, of ondersteund in het continueren 
ervan. Aan schuldeisers wordt een saneringsbedrag geboden. Dit saneringsbedrag vormt een schuld 
tussen het JPF en de jongere. Alle jongeren lopen een maatschappelijke stage om sociaal bewustzijn te 
creëren. Afhankelijk van de inkomenssituatie betalen de jongeren de restschuld terug in natura 
(bijvoorbeeld een stage) of in geld. Voor jongeren met een inkomen structureel boven bijstandsniveau 
wordt een hoger percentage aan schuldeisers geboden. Deze jongeren lossen op basis van financiële 
draagkracht het ingezette saneringsbedrag af. 

In de gemeente Den Haag is met het JPF in de afgelopen jaren voldoende positieve ervaring opgedaan 
dat (landelijke) opschaling momenteel opportuun is: 5 gemeenten hanteren inmiddels een aanpak die 
gebaseerd is op het JPF, 17 gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om te starten en 26 gemeenten 
hebben inmiddels interesse getoond. De NVVK heeft de aanpak inmiddels omarmd en voorzien van 
een positief advies voorgelegd aan de leden.  
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1. Doorontwikkeling Jongeren Perspectief Fonds 
 

De JPF-aanpak bestaat verder uit een gestandaardiseerde methodiek om te komen tot duurzame 
financiering via een revolverend fonds dat in een deelnemende gemeente kan worden ingezet. De 
methodiek is grotendeels gebaseerd op de succesvolle pilot(s) in de gemeente Den Haag en 
opgenomen in een handreiking JPF.  

In aanvulling hierop maken de volgende stappen deel uit van een lokaal plan van aanpak: 

1. Nadere analyse van de doelgroep en de lokale context 
2. Uitwerken inhoudelijke aanpak, passend bij de betreffende gemeente 
3. Inzicht in de kosten en opbrengsten van de aanpak 
4. Kenmerken van het revolverend fonds (voor- en nadelen, organisatie, sturing en governance). 

Op basis van de huidige vragen maken we per gemeente een onderscheid in drie fasen. 

1. Verkenningsfase Pilot. Voordat gemeenten het JPF meerjarig willen/kunnen 
implementeren is er behoefte aan een pilot (hoeveel jongeren, met welke partners, welke 
inzet/kosten, maatschappelijke opbrengst etc.) 

2. Komen tot structurele inzet JPF. Gemeenten beogen na de pilot te komen tot structurele 
inzet. Hierbij is grote interesse om aan te sluiten bij het JPF (het fonds en de private 
voorfinanciering). In deze fase, willen we gemeenten helpen om tot meerjarige afspraken 
te komen en deze vastleggen in een contract met het JPF.  

3. Uitvoeringsfase. Als een meerjarig contract met het JPF is getekend, moet dit ook 
uitgevoerd worden.  
 

In de jaren 2019 en 2020 wordt de hierboven geschetste aanpak geïmplementeerd in tien gemeenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematisch ziet de JPF-aanpak er als volgt uit 
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2. Beoogde resultaat en toegevoegde waarde 
 

Gemeenten en private organisaties willen slimmer en beter worden in het voorkomen en aanpakken 
van schulden. Om mensen een positief toekomstperspectief te bieden. Om de neerwaartse spiraal die 
schulden veroorzaken te doorbreken en om maatschappelijke kosten te beperken. 

Per deelnemende gemeente kunnen – zo verwachten wij op dit moment op basis van 
ervaringsgegevens - tussen de 100 en 150 jongeren deelnemen aan een JPF-pilot. Halverwege en aan 
het einde van een dergelijke pilot wordt beoordeeld of de impact voldoende basis is voor een meer 
structurele aanpak. De omvang van de doelgroep is afhankelijk van de lokale context.  

In 2019 en 2020 richten wij ons op deelname van minimaal 1000 jongeren in de pilots. Ten behoeve 
van de pilot in de gemeente Den Haag maakten we een voorzichtige maatschappelijke kosten- en 
batenanalyse (MKBA) waaruit blijkt dat de baten per jongere ongeveer € 14.000,-- zijn tegen 
gemiddeld € 5.000,-- aan kosten.  

De toegevoegde waarde van de JPF-aanpak valt uiteen in drie delen: 

• Betere, snellere en duurzamere hulp aan jongeren waardoor ze weer volledig kunnen meedoen in 
de samenleving; 

• Lagere maatschappelijke en financiële kosten voor de samenleving; 
• Een gedreven samenwerking tussen private en publieke partijen die de handen ineenslaan om 

deze problematiek op te lossen. 
 

3. Financiering / opzet revolverend fonds 
 

Stichting JPF heeft inmiddels een aanpak weten te realiseren in de gemeente Den Haag in 
samenwerking met Aegon en ING Nederland Fonds. Aegon heeft een donatie verstrekt, ING Nederland 
Fonds een renteloze lening.  

De stichting heeft echter geen middelen om de opschaling binnen andere gemeenten te realiseren en 
andere private partijen te binden aan deze aanpak. Gemeenten die met de JPF-aanpak aan de slag 
willen kunnen een beroep doen op kennis en expertise van de stichting JPF, maar zullen zelf het 
nodige voorwerk moeten verrichten en financieren. Dit tegen de achtergrond van   reeds aangegane 
verplichtingen in het domein van de schuldhulpverlening. 
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4. Landelijke betekenis 

 
De landelijke betekenis van JPF moet gezien worden als de werking van een olievlek, maar dan in 
positieve zin. Gestart in Den Haag, maar uitwaaierend over het land. Als elk twee jaar grofweg tien 
(grotere) gemeenten deelnemen, dan zou na tien jaar al een substantieel deel van de 
jongvolwassenen met risicovolle schulden en achterstanden in aanraking kunnen komen met de JPF-
aanpak. De ambitie is dat de JPF-aanpak het landelijke model wordt.   

 

5. Borging van duurzaamheid 
 

Duurzaamheid is het leidende beginsel van de JPF-aanpak: jongeren blijvend schuldenzorgvrij maken 
door de introductie van een duurzaam verdienmodel in de vorm van een revolverend fonds. Hiermee 
is de realisatie van de aanpak ook niet afhankelijk van de toevallige giften of subsidies voor deze 
doelgroep. Er is dan immers een duurzaam financiersmodel tot stand gekomen op basis van publiek 
private samenwerking. Verder kan doelgericht op deze doelgroep kennis en expertise “open source” 
verspreid worden. De stichting heeft immers geen winstoogmerk en wil de gerealiseerde baten weer 
laten terugvloeien in het publieke domein.  

 

6. Stichting JPF als aangewezen organisatie 
 

Stichting JPF heeft bewezen dat de pilot (en het vervolg daarop) onder de paraplu van Schuldenlab070 
in Den Haag heeft gewerkt: van de 50 jongeren uit de eerste lichting zijn 48 schuldenzorgenvrij. Bij de 
andere twee wordt gewerkt aan het schuldenzorgvrij maken. Daarnaast heeft Stichting JPF op basis 
van deze aanpak private partijen weten te verleiden tot medefinanciering van de aanpak in Den Haag. 
Hiermee is gestart met de opzet van het revolverend fonds. Het is nu zaak dit succes te repliceren.  


