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▪ Actieorganisatie

▪ Publiek private samenwerking 

▪ Innovatie

▪ Experimenteren en leren door doen

▪ Good en best practices opschalen

SCHULDENLAB070?



PARTNERS
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DOELEN



▪ tekst

PROJECTEN



In SchuldenlabNL werken publieke en private partners actiegericht 
samen aan het opschalen van innovatieve oplossingen om kwetsbare 

groepen duurzaam schuldenzorgvrij te maken.

Lancering schuldenlab.nl

14-11-2018

30-11-2018

In aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima is 

officiële startsein voor het SchuldenlabNL gegeven

‘It takes a country to solve debt’
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2. JONGEREN PERSPECTIEF 

FONDS

INGRID LEENTVAAR
PROJECTLEIDER JPF



PERSPECTIEF OP EEN 

FINANCIEEL GEZONDE 

TOEKOMST



Problematiek bij (JPF-) jongeren

▪ Huisvesting

▪ Psychische problematiek (Bijna de helft van alle jongeren)

▪ LVB gerelateerde problematiek

▪ Gebrek aan (betrouwbaar) netwerk (Bijna de helft van alle jongeren)

▪ Gebrek aan dagbesteding/zinvolle bezigheid

▪ Ontbreken startkwalificatie

▪ Relatieproblematiek (vaak in combinatie met ontbreken 
basisvaardigheden)

▪ Financiële problematiek: problematische schuldensituatie

▪ Criminaliteit

▪ Verslavingsproblematiek



Kenmerken JPF-aanpak

▪ We nemen de tijd om de jongere te leren kennen

▪ De jongere en zijn doelstellingen zijn het vertrekpunt
(Blijvende verandering komt vanuit de jongere zelf!)

▪ Integrale aanpak, met aandacht voor alle leefgebieden

▪ Ook aandacht voor de directe omgeving van de jongere

▪ We denken oplossingsgericht

▪ We zoeken actief de samenwerking; interne en externe keten 

▪ We zoeken naar doorbraakmogelijkheden binnen diverse terreinen. 
(Signaleren op dossierniveau, adresseren en doorpakken binnen 
schuldenlab)



Aanpak binnen JPF



Successen JPF
Besparing (o.a.):
▪ maatschappelijke kosten

▪ Uitkeringskosten

▪ Zorgkosten 

Verbetering dienstverlening:
▪ Vertrekpunt: burger/jongere staat centraal

▪ Integrale aanpak +  1 aanspreekpunt

▪ Persoonlijke begeleiding

▪ Schuldhulpverlening/dienstverlening op maat

Successen op middellange en lange termijn
▪ Jongeren hebben duurzaam perspectief 

▪ Door scholing en werk bijdrage ook hoger BNP



▪ 5 gemeenten JP-aanpak gebaseerd op JPF: 
Arnhem, Delft, Haarlem, Utrecht en Zaanstad

▪ 17  gemeenten onderzoeken mogelijkheid om te starten 

▪ 26 gemeenten die interesse hebben getoond

Opschaling

Opschaling landelijk

▪ Door evaluatie doorontwikkeling aanpak (en lessons learned meenemen 
regulier)

▪ Per 2019 openstelling voor nieuwe jongeren. Beoogde instroom gedurende 
10 jaar→ 150 jongeren per jaar 
Gezamenlijk inzet door SZW en OCW, verhouding inzet 70% (SZW) - 30% 
(OCW)

▪ De vraag naar JPF is groot: samenwerking en krachtbundeling nodig.  
(Overstijgt domein Financiële hulpverlening)



• Gemeente saneert en koopt restschuld op

• Turbo aanpak schuldregelen

• Terugbetaling restschuld d.m.v. maatschappelijke stage

• Werken aan perspectief, intensieve begeleiding

• Peer2peer education 

Huidige status 

• Pilot 50 jongeren wordt afgerond 

• Project 100 jongeren is gestart zomer 2017

• Gemeentes zijn geïnteresseerd in de aanpak, er zijn expertmeetings 
geweest

• Fonds voor opschaling in ontwikkeling

Kenmerken schuldregeling
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▪ Parallel en in overleg met trajectbegeleiding

▪ Turboaanpak

▪ Vaste percentages

▪ Stilzwijgend akkoord

▪ Voordeel: snelle uitbetaling

▪ Tegenprestatie naar vermogen

▪ Natura: maatschappelijke stage 

▪ Regulier: inkomen boven bijstandsniveau betaalt restschuld 
terug

SCHULDREGELAAR
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Grondhouding en methodiek 

trajectbegeleiding

- Wat doe ik als trajectbegeleider?

- Profiel en grondhouding 

a) Presentietheorie Andries Baart 

b) Theorie van schaarste Mullainathan en Shafir

c) Motiverende gespreksvoering & mobility mentoring

- Fases trajectbegeleiding



▪ Integrale aanpak: op alle leefgebieden

▪ Vervult rollen zoals: coach, trainer, mentor, ouder

▪ Grondhouding is een opbouwwerker

▪ Het traject bestaat uit fases

▪ Kennismaking 

▪ Begeleiding (individueel en in groepen)

▪ Maatschappelijke stage

▪ Afbouw

▪ Nazorg 

TRAJECTBEGELEIDER
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Vragen?
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