
Jongeren Perspectief Fonds
innovatieve aanpak naar een schuldenvrije toekomst





Wat is het JPF?



Voor wie is het JPF?
• Jongere van 18 t/m 27 jaar met 

inschrijving of hoofdverblijf in de 
gemeente;

• Jongere heeft problematische 
schulden en ondersteuning nodig 
op meer dan één leefgebied;

• Reguliere SHV is niet passend 
(meestal wegens geen of te weinig 
inkomen);

• De jongere is gemotiveerd en in 
staat om aan perspectief te werken.



Trajectbeleiding binnen JPF
• Trajectbegeleiding is integraal en het 

perspectief van de jongere staat centraal

• In het perspectiefplan wordt samen 
gewerkt aan dromen en doelen

• De jongere heeft een vaste 
trajectbegeleider die ook een regiefunctie 
heeft

• Trajectbegeleiding bestaat uit individuele 
coaching en groepstrainingen
• Persoonlijke ontwikkeling
• Werk en scholing
• Financiën 



Schuldregelen binnen JPF
• Sanering van schulden: schuldeisers krijgen aanbod saneringsbedrag en bij akkoord wordt 

schuld afgekocht.

• Schuldregelen geeft als eerste stap verlichting en ruimte om te werken aan perspectief

• Afbetalen is regulier of in natura, is afhankelijk van het inkomen

• Maatschappelijke stage is zoveel mogelijk passend bij de jongere en de (tijds)inzet wordt per 
jongere bepaald (maatwerk)

• Meeste JPF jongeren zitten ook in budgetbeheer



Revolverend fonds
• Voorfinanciering maakt budget mogelijk om 

veel jongeren te helpen

• Langjarige afspraken met meerdere partijen 
zorgen door continuïteit en duurzaamheid

• In afstemming met financiers worden 
resultaatafspraken gemaakt, waarbij niet 
gemeenten maar het fonds het risico draagt

• Een deel van de baten van de opgetreden 
effecten van het JPF vloeit terug in het 
fonds



Highlights effectmeting Den Haag



Kosten & baten JPF
• Uitgangspunt MKBA: hoe meer 

jongeren je helpt, hoe sneller de baten 
de kosten overstijgen

• Besparing per jongere in Den Haag: ruim 
22.000 euro

• Grootste kostenpost zijn de 
personeelskosten

• Inschatting per gemeente te maken 
door ons MKBA-model



Meer weten of vragen?
Neem contact op met Rowan Noomen, projectleider 

Stichting JPF.

Rowan Noomen
Projectleider Stichting JPF

rowan.noomen@schuldenlab.nl

mailto:Rowan.noomen@schuldenlab.nl

