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Inleiding 

Jongeren met problematische schulden vallen 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 of is deze niet passend. Zij verliezen hierdoor een beter 

perspectief op de toekomst. Dit leidt tot steeds grotere problemen op tal van deelgebieden, 

wat niet alleen een probleem voor de jongeren, maar ook een maatschappelijk probleem is. 

De kosten voor reguliere hulp en begeleiding is vaak erg hoog en bieden niet altijd een 

duurzame oplossing. Vanuit deze probleemanalyse is in 2016 in Gemeente Den Haag in 

samenwerking met SchuldenlabNL de JPF-aanpak ontwikkeld en tot uitvoering gebracht. Om 

de aanpak landelijk op te schalen en voor het beheren van het publiek-private fonds is in 

2018 Stichting JPF opgericht. 

Doelstelling  

Stichting JPF stelt zich ten doel om jongeren met schulden (18-27 jaar) perspectief te bieden 

door een innovatieve aanpak waarbij schulden worden gesaneerd, de jongere vanuit een 

integrale aanpak werkt aan werk of opleiding en deelname aan de samenleving via een 

maatschappelijke stage wordt gestimuleerd.  

Stichting JPF tracht dit doel te verwezenlijken door: 

• In samenwerking met gemeenten en private partijen de JPF-aanpak te stimuleren en 

verankeren voor jongeren met schulden;  

• Jongeren middels de JPF-aanpak direct schuldenzorgvrij te maken, zodat zij kunnen 

werken aan het verbeteren van hun maatschappelijk perspectief en daarvoor indien 

noodzakelijk een passende tegenprestaties te vragen;  

• De kosten van schulden van jongeren voor de samenleving te verminderen en baten 

te realiseren met de vernieuwende en integrale aanpak;  

• Het aansluiten van gemeenten bij een revolverend fonds in samenwerking met 

publiek en private partijen om de JPF-aanpak landelijk op te schalen. 

Strategie 

Stichting JPF vervult de rol van katalysator om gemeenten in staat te stellen de JPF-aanpak 

uit te voeren en hiermee jongeren met problematische schulden te helpen. Stichting JPF 

richt zich daarbij op drie punten: 

• Doorontwikkelen van en kennisdelen over de JPF-aanpak binnen het sterk 

veranderende speelveld (sociaal domein en wetgeving omtrent schuldhulpverlening) 

• Netwerkfunctie van betrokken gemeenten en partijen die actief zijn in het 

maatschappelijk werk en/of schulddienstverlening 

• Stimuleren van publiek-private financiering van deze innovatieve aanpak  



 
 

Ambities  

Stichting JPF heeft de afgelopen jaren als katalysator in samenwerking met partners 

bijgedragen aan de implementatie van de JPF aanpak bij diverse gemeenten. Onze ambitie is 

om deze betrokkenheid concreet en zichtbaar te maken door alle gemeenten met een JPF of 

een vergelijkbaar initiatief te verenigen en samen te brengen door een aansluiting bij onze 

stichting. Daarnaast willen wij de samenwerking aangaan met de centrale overheid en 

huidige partners en andere partijen uit het veld aan ons binden, zodat wij meer slag- en 

uitvoeringskracht hebben. Daarnaast willen we het toegankelijker maken voor gemeenten 

om zich aan te sluiten bij het fonds dat wij als stichting beheren voor de implementatie en 

uitvoering van de JPF-aanpak, zodat meer gemeenten gebruik maken van publiek-private 

financiering van het JPF. 

Activiteiten 

In 2021 en 2022 zal Stichting JPF uitvoering geven aan de ambities en doelstellingen middels 

de volgende activiteiten: 

• Een Social Impact Bond ontwerpen en toetsen gebaseerd op de uitgangspunten van 

het JPF 

• Een landelijk effectmonitoringsinstrument JPF ontwikkelen en implementeren bij 

betrokken gemeenten 

• Een uniform uitgangspunt m.b.t. schuldregelen voor jongeren vastleggen met 

belangrijke spelers (NVVK, VWS, G4) 

• Een gestandaardiseerd concept ontwikkelen om het JPF in elke gemeenten te 

implementeren (denk aan toolkit,  maar ook trainingen voor trajectbegeleiders, 

systemen etc.)  

• Duurzaam businessmodel voor Stichting JPF inrichten, gebaseerd op de kostprijs om 

uitvoering te geven aan onze doelstellingen. 

Bestuur 

Stichting JPF kent een driehoofdig bestuur. Het bestuur is het beleidsbepalende orgaan van 

de stichting. Stichting JPF heeft geen algemeen directeur en het bestuur vervult daarom 

tevens de directietaken.  

Op dit moment is de bestuurssamenstelling als volgt: 

• Jeroen in ’t Veld, voorzitter 

• Dominique ter Schure, penningmeester 

• De rol van secretaris is vacant en wordt zo spoedig mogelijk ingevuld. 

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij 

vervullen hun taken onbezoldigd. Eventuele gemaakte kosten voor de uitvoering van hun 

functie worden vergoed. 



 
 

Bedrijfsvoering 

Bij Stichting JPF worden externe professionals ingehuurd die werken op projectbasis. Het 

bestuur van Stichting JPF vervult de directietaken en houdt voor het waarborgen van goede 

functionering van de professionals regelmatig formele en informele gesprekken en 

overleggen. 

Inkomstenwerving en besteedbaar vermogen 

Stichting JPF heeft geen winstoogmerk. Financieel bezien is de stichting naast, niet 

kostendekkende, vergoedingen voor dienstverlening, afhankelijk van fondsen en subsidies. 

Mocht er sprake zijn van een surplus aan financiering, dan wordt dit surplus besteed aan de 

missie en doelstellingen van de stichting. Tijdelijke overschotten, danwel aangehouden 

reserves voor toekomstige uitgaven en verplichtingen worden liquide aangehouden. Er zal 

niet worden belegd. Er is op dit moment ook geen beleggingsstatuut vastgesteld aangezien 

dit nu ook niet van toepassing is. Er wordt een deugdelijke administratie gevoerd. Voor 

betalingen is het vier ogen principe ingevoerd en ook zo ingericht met de huisbank. Stichting 

JPF heeft een accountant die de jaarrekening opstelt.  
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