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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 met 

intensieve begeleiding kunnen werken aan het verbeteren van hun maatschappelijk 

perspectief en daarvoor indien noodzakelijk een passende tegenprestatie 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 Social Impact Bond in samenwerking met 

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

• Het JPF Lidmaatschap met onder andere de JPF Effectmonitor inzetten om 

gemeenten te ondersteunen in de opstart, implementatie en uitvoering van de JPF-

aanpak en de resultaten daarvan te meten. 

 
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 vijf punten: 



 

 

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

veranderende speelveld (sociaal domein en wetgeving omtrent schuldhulpverlening) 

• Ondersteunen van gemeenten in praktische zin door middel van het lidmaatschap 

• 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  

• Het meetbaar en inzichtelijk maken van de effecten en opbrengsten van de JPF-

aanpak 

 

Behaalde resultaten en doelstellingen in 2021 & 2022 

JPF Lidmaatschap 

• De JPF Effectmonitor is ontwikkeld en opgeleverd, zodat alle JPF-gemeenten de 

voortgang van hun project kunnen monitoren en op dossierniveau inzicht hebben in 

de effecten van de JPF-aanpak. Stichting JPF heeft op gemeenteniveau inzicht in de 

gemiddelde effecten en kan daarmee een landelijke benchmark houden. 

• JPF Tookit is ontwikkeld met alle ondersteuningsproducten die nodig zijn voor de 

start en uitvoering van de JPF-aanpak. Deze toolkit is gelanceerd en te vinden op de 

website. 

• De eerste live JPF kennissessie is gehouden in Geldermalsen. Deze succesvolle 

bijeenkomst is de opmaat voor een mooie jaaragenda in 2023. De JPF Community 

kan elkaar vinden in een speciale Teams- en Whatsapp omgeving. 

• Met het lidmaatschap zijn de eerste stappen richting een duurzaam businessmodel 

gezet 

Social Impact Bond JPF 

• In lijn met het pilotplan hebben is in samenwerking met 5-6 gemeenten een 

verkenningsproces gestart en de SIB ontworpen. Hierdoor is de Social Impact Bond 

een construct geworden dat zowel in de verkenning als in de uitwerking getoetst is in 

de gemeentelijke context.  

• Uit de verkenningsfase zijn belangrijke lessen geleerd voor de redenen waarom 

gemeenten interesse hebben in de Social Impact Bond. Daarbij hebben we met 2 

pilotgemeenten (Leeuwarden en Eindhoven) besloten de Social Impact Bond te 

starten. Zij zijn onze pilotgemeenten en vanuit de pilot Social Impact Bond Jongeren 

Perspectief Fonds 100 jongeren middels de JPF-aanpak helpen. 

• Financiering van de pilot gebeurt vanuit ING NL Fonds en Aegon. Daarnaast is er in 

Q4 ook financiering bij ING NL Fonds opgehaald voor een nieuwe Social Impact Bond 

gemeente in 2023.  

Interne organisatie 



 

 

• De samenwerking met de NVVK op het gebied van jongeren en schulden is de tot 

stand gekomen met als resultaat de jongerennotitie die is opgesteld. Uitgangspunt 

hierbij is dat schuldregelen voor jongeren niet in de weg mag staan voor het werken 

aan perspectief. Daarbij is in het kader van de pilot een samenwerking met het 

Waarborgfonds Saneringskredieten opgesteld, waarbij het Waarborgfonds garant 

staat voor de saneringskredieten van de 100 jongeren in de pilot bij uitval en niet 

behaalde effecten.  

• De communicatie vanuit Stichting JPF is geprofessionaliseerd: de website is 

vernieuwd inclusies een huisstijl, welke beschikbaar is voor alle aangesloten 

gemeenten. Daarnaast is LinkedIn actief ingezet om nieuwe gemeenten te bereiken, 

met succes.  

• In Q3 is een kernteam van 3 mensen gevormd die zich inzetten voor de opschaling 

van de JPF-aanpak en de uitvoering van de pilot SIB JPF. In Q4 is in Geldermalsen een 

kantoor gevonden waar samengewerkt kan worden en de bijeenkomsten voor alle 

aangesloten gemeenten georganiseerd kunnen worden.  

Ambities Stichting JPF 

Met de lancering van het JPF Lidmaatschap eind 2022 is uit het enthousiasme van 

gemeenten duidelijk geworden dat zij behoefte hebben aan concrete ondersteuning bij de 

opzet en uitvoering van de JPF-aanpak. Komende jaren wil Stichting JPF nog meer in deze 

behoefte voorzien door diensten aan te bieden die hieraan bijdragen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een kant-en-klare communicatiecampagne of het inzetten van 

kwartiermakers voor de opzet van de JPF aanpak.  

Daarbij is de ambitie van het JPF Lidmaatschap om een duurzaam businessmodel te creëren 

waarin op termijn de inkomsten van alle gemeenten kostendekkend is om Stichting JPF te 

laten draaien. Op basis van die ambitie is een lidmaatschapsprijs bepaald, die in 2025, op 

basis van de doelstelling van 50 aangesloten gemeenten, kostendekkend moet zijn voor de 

organisatie.  

We hebben een donatie vanuit ING Nederland Fonds ontvangen voor een medewerker in 

2023 die zich inzet voor de opschaling van de JPF-aanpak en de implementatie van de JPF 

Effectmonitor. Daarbij hebben we een investering ontvangen om voor 1 nieuwe gemeente 

een Social Impact Bond op te starten. Ambitie is om de SIB JPF in 2023 door te ontwikkelen 

en naast Leeuwarden en Eindhoven bij 1 andere gemeente te starten.  

Als laatste zien we dat de actualiteiten omtrent armoede en schulden snel gaan, in 2022 zijn 

veel huishoudens en dus ook jongeren geconfronteerd met de energiecrisis, wooncrisis en 

hoge inflatie. Ook is er een wetswijziging gekomen waarin de looptijd van reguliere 

schuldhulpverlening is gehalveerd na 1,5 jaar. Onderzocht moet worden hoe zich dat 

verhoudt tot onze aanpak en looptijd. Daarom willen we de JPF-aanpak in het licht van de 

huidige context aanscherpen en indien noodzakelijk beter laten aansluiten op de actuele 



 

 

problematieken. Dit zullen we doen in nauwe afstemming en samenwerking met de 

aangesloten gemeenten. 

Activiteiten 2023  

In 2023 zal Stichting JPF uitvoering geven aan de ambities en doelstellingen met de volgende 

activiteiten: 

• Organiseren van een grote bijeenkomst om de start van de Social Impact Bond JPF bij 

de pilotgemeenten Eindhoven en Leeuwarden en de lancering van het JPF 

Lidmaatschap met de JPF Effectmonitor, JPF Toolkit en de JPF Community te vieren 

• Organiseren van kennissessies en het ontwikkelen van een trainingsprogramma. 

• JPF Community platform opzetten, zodat alle JPF Professionals van de aangesloten 

gemeenten met elkaar in contact kunnen komen en Stichting JPF gemakkelijk met 

alle aangesloten gemeenten kan communiceren. 

• Implementeren van de JPF Effectmonitor bij alle aangesloten gemeenten 

• Evalueren van de JPF Effectmonitor met alle aangesloten gemeenten om voor te 

bereiden op de doorontwikkeling. 

• Aanvullen van de JPF Toolkit met input vanuit de JPF Community en kennissessies, 

zoals een communicatiecampagne of scherpere profielbeschrijvingen 

• Governance-structuur opnieuw inrichten, passend bij de vernieuwde organisatie. 

• Professionalisering van de interne organisatie, denk aan boekhouding en CRM- 
systeem.  

• Voorlichting geven aan nieuwe en geïnteresseerde gemeenten op een outreachende 
wijze.  

Bestuur 

Stichting JPF kent een driehoofdig bestuur, waarvan een positie vacant is. 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 

Doelstelling is om in 2023 het bestuur met 1 persoon uit te breiden en om in 2024 uit te 

breiden naar totaal 5 personen met een hierbij passend schema van aan- en aftreden voor 

de natuurlijke continuïteit en verversing.  

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 

Stichting JPF heeft op dit moment een kernteam bestaande uit 3 personen: een 



 

 

projectsecretaris (vast dienstverband), een projectmanager en programmamanager (beide 

ZZP). Daarnaast wordt in Q1 van 2023 het kernteam versterkt met een 

implementatiemanager voor de JPF Effectmonitor (ZZP).  

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

goede functionering van de professionals/medewerker regelmatig formele en informele 

gesprekken en overleggen. Doel is om in 2023 het bestuur naar een meer toezichthoudend 

orgaan te transformeren door bepaalde beslissingsbevoegdheid, 

budgetverantwoordelijkheid en de leiding van het kernteam te verleggen naar de 

programmamanager. 

Inkomstenwerving en besteedbaar vermogen 

Stichting JPF heeft geen winstoogmerk. Financieel bezien was de stichting tot op heden 

afhankelijk van fondsen en subsidies. Vanaf 2023 wordt gestart met een JPF Lidmaatschap, 

waarbij gemeenten een jaarlijkse fee betalen voor aansluiting bij Stichting JPF en het gebruik 

van onze diensten (JPF Effectmonitor, JPF Toolkit & JPF Community met kennissessies). Deze 

jaarlijkse fee moet op termijn kostendekkend zijn.  

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

missie en doelstellingen van de stichting. Tijdelijke overschotten, dan wel 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.  

Voor wat betreft de in 2021 ontvangen subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid zijn er afspraken gemaakt met het kernteam JPF, het bestuur en de 

accountant om een hierbij passende administratie te voeren in verband met de af te leggen 

verantwoording door de accountant en JPF richting de subsidieverstrekker.  

ANBI-gegevens 

Naam: Stichting Jongeren Perspectief Fonds 

Statutaire zetel: De Ruijterstraat 36A, ‘s Gravenhage 

E-mail: info@jongerenperspectieffonds.nl 

Website: www.jongerenperspectieffonds.nl  

Oprichtingsdatum: 03 oktober 2017 

RSIN: 85 79 91 917 

KvK-nummer: 69740607 
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