Advies Schulden
Jongeren

De jongeren van JONG doet mee! zijn blij met de aandacht voor schuldenproblematiek bij
de gemeente Den Haag.
Aanpak
1. Wij hopen dat er ruimte komt om meer jongeren te helpen met JPF. Jongeren hebben
veel baat bij het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Drie jongeren van de Achterban zitten in het
traject en geven aan eindelijk rust te hebben en ruimte om hun leven verder op te bouwen.
2. De nieuwe manier van werken die ontwikkeld is door het maken van klantreizen zien wij graag
toepasbaar op alle jongeren die schulden hebben. Zodat jongeren die schulden hebben direct
een consulent kunnen krijgen en meteen geholpen worden.
3. Het is van groot belang dat de schulden meteen bevroren worden. Ook als jongeren zich
aanmelden voor een traject als schuldhulpverlening of JPF moeten de schulden gedurende het
traject bevroren worden. Bij jongeren zonder inkomen moeten de schulden ook bevroren worden.
4. Jongeren uit de jeugdhulp moeten mogelijkheid krijgen om (tijdelijke) bewindvoering op nietcommerciële basis te krijgen. Gemeente moet onderzoeken of zij dat op kunnen zetten, zodat
jongeren bewindvoering kunnen krijgen zonder dat hen dat extra geld kost.
Preventie en voorlichting
5. Wij willen veel meer aandacht voor preventie op scholen. Alle jongeren moeten leren om
met geld om te gaan en vooral leren wat ze wel en niet moeten doen, om niet in de schulden te
komen. Het moet gewoon onderdeel zijn van het curriculum op alle scholen in het voortgezet
onderwijs.
6. Jongeren in de jeugdhulp moeten extra mogelijkheden krijgen om budgettraining of coaching
te krijgen. Zij zijn vaak op zichzelf aangewezen en hebben niemand om op terug te vallen.
7. Start een experiment met een basisinkomen voor jongeren uit de jeugdhulp die op zichzelf
moeten wonen en tijdelijk werk hebben. Zij komen vaak in de problemen doordat zij soms even
geen inkomen hebben. Dan kom je heel snel in grote schulden en moet je vaak je huis uit. Dat zou
voorkomen kunne worden door jongeren tot hun 21 jaar een basisinkomen te geven.
8. Onderzoek hoe je het mogelijk kan maken dat jongeren met schulden wel naar school
kunnen om ervoor te zorgen dat zij zelfstandig kunnen worden.
Landelijk
9. Landelijk moeten er afspraken gemaakt worden met zorgverzekeraars en
telefoonmaatschappijen over hoe zij kunnen bijdragen aan het voorkomen van schulden.
Bijvoorbeeld meteen schulden bevriezen als jongeren hulp zoeken en meer begrip voor jongeren
die opgelicht worden of meerdere abonnementen afsluiten.
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