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Voor u ligt het eindrapport van de kwantitatieve impactmeting van het 
Jongeren Perspectief Fonds.

Deze impactmeting is uitgevoerd door Deloitte in opdracht van 
SchuldenlabNL.

JONGEREN PERSPECTIEF FONDS

Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) biedt een innovatieve aanpak voor
jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden
in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld, maar het toekomst-
perspectief van jongeren staat centraal. Deelnemers aan JPF kennen vaak
multi-problematiek: zij hebben naast schulden te kampen met verslavings-
problematiek, dakloosheid of psychische problematiek. JPF is een 
initiatief dat publiek-privaat gefinancierd wordt waarmee de schuld van
jongeren wordt afgekocht en jongeren een maatschappelijke tegen-
prestatie (opleiding, stage, etc.) leveren.

Impactmeting

Het Jongeren Perspectief Fonds is één van de gamechangers die dankzij
de inspanningen van Stichting Jongeren Perspectief Fonds, SchuldenlabNL
(SNL) en publieke en private partners wordt opgeschaald. Om de impact
van het Jongeren Perspectief Fonds verder te kunnen verbeteren en het
aantal deelnemende gemeenten verder uit te bereiden wil SchuldenlabNL 
de impact van het Jongeren Perspectief Fonds meten. Dit levert stake-
holders concreet inzicht op in wat een bijdrage aan JPF zowel maatschap-
pelijk als economisch kan betekenen.

Scope

De uitgevoerde impactmeting is gebaseerd op een eerder uitgevoerde 
impactmeting voor JPF. Mede op verzoek van Stichting JPF wordt die 
impactmeting als uitgangspunt genoemen en verrijkt.  De impactmeting 
richt zich op de periode 2020-2024. Het onderzoek omvat zowel de 
economische impact op individuele stakeholders (micro-economische 
impact) als op Nederland als geheel (macro-economische impact).
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• JPF heeft impact op micro- en macro-economisch niveau.
• Micro-economische impact is een verandering in kosten en 

opbrengsten bij stakeholders, macro-economische impact de 
toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.

• De impact per deelnemer wordt bepaald op basis van de voor 
een deelnemer relevante indicatoren.

• Relevante indicatoren worden bepaald op basis van startpos-
itie (inkomstenbron) en eventuele bijkomende problematiek 
(bijv. verslaving).

• Er zijn potentieel in totaal 20.000 jongeren gebaat bij JPF in 
Nederland, in 2024 worden er naar verwachting 1.000 door 
JPF bediend.

• Deelnemers aan JPF in Nederland hebben vergelijkbare ken-
merken als deelnemers aan de pilot in Den Haag, met enkele 
kleine correcties.

• Micro-economische impact op stakeholders is na aftrek van 
kosten € 9,8 k per deelnemer en loopt hiermee bij 1.000 deel-
nemers in 2024 op tot € 9,8 m.

• Macro-economische impact op de algehele Nederlandse pro-
ductiviteit door toegenomen arbeidsparticipatie is 22 €k per 
deelnemer en loopt hiermee bij 1.000 deelnemers in 2024 op 
tot € 22 m.

• JPF is een belangrijk initiatief om schuldenproblematiek bij 
jongeren in Nederland te bestrijden en heeft groot potentieel 
om maatschappelijke impact te maken.

• Door impact van JPF ook bij toekomstige deelnemers te 
meten en te monitoren kan JPF in de toekomst nog duidelijker 
waarde creëren voor haar stakeholders.

Structuur van het documentIntroductie
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impact

Macro-economische
impact
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Samenvatting

JPF biedt toekomstperspectief aan jongeren van 18 - 27 jaar die door 
schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. 

Jongeren Perspectief Fonds1

JPF biedt een innovatieve aanpak aan jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden 
belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling, waarbij niet de schuld maar het 
toekomstperspectief van jongeren centraal staat. Uitgangspunten van JPF zijn:
• Snel schulden(zorg) vrij, zodat er ruimte ontstaan om aan jezelf te werken.
• 2-jarig begeleidingstraject met een op maat samengesteld perspectiefplan.
• Integrale aanpak op verschillende leefgebieden met een persoonlijke trajectbegeleider.
• Kwijtschelding van de schuld voor een maatschappelijke tegenprestatie (opleiding, stage etc.)
• Financiering van dit maatschappelijke probleem met publiek-private samenwerking .

SAMENVATTING

1 Website Jongeren Perspectief Fonds

1

2

3

4

5

Contact leggen met 
schuldregelaar en 
trajectbegeleider

Werken aan 
schulden en andere 
problematiek, 
samen met 
trajectbegeleider 
en schuldregelaar

Aanmelden 
bij JP-traject

Opstellen 
perspectief-
plan met doelen 
voor de 
komende jaren

Lopen maat-
schappelijke 
stage als 
tegenprestatie 
voor deelname 
JP-traject

Klantreis deelnemers JPF
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1
JPF werkt

Het Jongeren Perspectief Fonds
(JPF) is een belangrijk initiatief
in het bestrijden van de 
schuldenproblematiek van 
jongeren in Nederland. De 
micro-economische impact
per deelnemer is € 9.800 en 
bestaat voor een groot deel
uit het verminderen van 
(toekomstig)  bijstands-
gebruik en kosten omtrent 
schuldhulpverlening. De 
macro-economische 
impact door toegenomen 
arbeidsparticipatie van deel-
nemers is naar verwachting 
€ 22.000 per deelnemer.

2
POTENTIEEL

De maatschappelijke impact 
van JPF kan verder groeien 
door de methode in meer 
gemeenten in Nederland toe
te passen. De potentiële doel-
groep van JPF is circa 20.000 
jongeren. Het potentieel zou 
nog concreter kunnen worden 
gemaakt wanneer de beoogde 
doelgroep concreter zou 
worden omschreven en het 
aantal jongeren in Nederland 
binnen deze doelgroep specifiek
zou worden gemonitord.

3
Meten en monitoren

Door impact van JPF ook bij
toekomstige deelnemers 
te meten en te monitoren 
kan JPF in de toekomst nog 
duidelijker waarde creëren 
voor haar stakeholders. De 
pilot in Den Haag omvatte 93 
deelnemers en vormt de basis 
van deze impactanalyse; de 
effectiviteit van JPF zou nog 
meer worden bewezen wanneer 
impact bij meer deelnemers in 
verschillende gemeenten zou 
worden gemeten.

samenvatting

JPF is een belangrijk initiatief om schuldenproblematiek bij jongeren in 
Nederland te bestrijden en heeft groot potentieel om maatschappelijke 
impact te maken.

Samenvatting

De impact van JPF kan worden onderverdeeld in impact op micro- 
en op macroniveau.

Microniveau 
micro-economische impact

De impact van het Jongeren 
Perspectief Fonds op haar

 stakeholders. Een kwantificatie
 van deze micro-economische 

impact kan stakeholders 
inzicht geven in de econo-

mische gevolgen als zij zich 
aansluiten bij een initiatief. 

Bij een positieve micro-
economische impact op stake-
holders kan dit de opschaling 
van het initiatief bevorderen.

Verandering kosten en 
additionele opbrengsten door 
verhoging arbeidsparticipatie 

(bijv. verandering gebruik 
bijstand en verhoogde 

inkomstenbelasting).

Verandering kosten door 
kortere schuldzorgen (bijv. 
verandering zorggebruik).

Verandering kosten door 
voorkomen van toekomstige 

(financiële) problemen 
(bijv. uithuisplaatsingen, 

verslavingszorg etc.).

Macroniveau 
macro-economische impact 

De impact van het Jongeren 
Perspectief Fonds op de 
algehele productiviteit in 
Nederland, uitgedrukt in het 
Bruto Binnenlands Product 
(BBP). Een kwantificatie van 
deze macro-economische 
impact kan helpen bij het
aantonen van de (econo-
mische) wenselijkheid van 
een initiatief en kan hiermee 
leiden tot een vergroot 
draagvlak. 

Direct: additionele 
opbrengsten voor het BBP 
als gevolg van hogere 
arbeidsparticipatie door JPF, 
gebaseerd op uitstroom/
voorkomen bijstand en WW.

Indirect: hogere arbeids-
participatie in een bepaalde 
sector leidt tot extra winst in 
toeleverende sectoren.

Afgeleid: extra impact door 
meer vrij besteedbaar inkomen 
in toeleverende sectoren.

JONGEREN PERSPECTIEF
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Samenvatting

De totale netto micro-economische impact van JPF loopt op tot 
€ 9,8m bij 1.000 deelnemers in 2024.

De totale macro-economische impact van JPF loopt op tot € 22m 
bij 1.000 deelnemers in 2024 met een gemiddelde impact per 
deelnemer van € 22.000

1 De effecten van deelnemers die het JPF traject starten in een jaar worden ook toegerekend aan dat jaar, terwijl in werkelijkheid sommige 
van deze effecten pas later zullen materialiseren; 

2 Aantal deelnemers op basis van verwachte uitbreiding naar meer gemeenten met naar verwachting 100 deelnemers per aangesloten 
gemeente, verdere toelichting vanaf pagina 20.

1 De effecten van deelnemers die het JPF traject starten in een jaar worden ook toegerekend aan dat jaar, terwijl in werkelijkheid sommige 
van deze effecten pas later zullen materialiseren; 

2 Aantal deelnemers op basis van verwachte uitbreiding naar meer gemeenten met naar verwachting 100 deelnemers per aangesloten 
gemeente, verdere toelichting vanaf pagina 20.

Micro-economische impact per stakeholder (€m)1

De methode en resultaten van de micro-economische impact 
wordt verderop in het rapport nader toegelicht vanaf pagina 26.

Totale jaarlijkse macro-economische impact (€m)1

De methode en resultaten van de micro-economische impact 
wordt verderop in het rapport nader toegelicht vanaf pagina 32.

Baten

Kosten

Aantal deelnemers2

Aantal 
deelnemers2

Additionele 
arbeids-
participatie (FTE)

0,9 1,5

3,9

6,9

9,8

3
2

15,6

-10,8
-7,6

-4,3

-1,6-1,0

10,9

6,2

2,3 0,9
1,7

2,4

0,60,40,2
1,1 1,5

1,20,8
1,4

2020

93

2020

93

28

2021

150

2021

150

46

2022

400

2022

400

122

2023

700

2023

700

213

2024

1.000

2024

1.000

305

Kerninzichten
• De totale micro-economische impact loopt op tot € 9,8m in 2024 wanneer er 1000 deelnemers 

worden verwacht.
• De absolute baten zijn het grootst voor de overheid met € 15,6m in 2024, met name gedreven door 

verminderde bijstandskosten en schuldhulpverleningskosten met respectievelijk € 8,3m en € 4,8m 
in 2024.

9

15

22

Impact per deelnemer

Macro-economische 

impact per deelnemer 

is ongeveer 22.000 €

Gemeente en
Rijksoverheid

Woningcorporaties
en Energie

Schuldeisers
Zorg

JPF / gemeente
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Methode

Micro-economische impact is een verandering in kosten en opbreng-
sten bij stakeholders, macro-economische impact de toegevoegde 
waarde voor de Nederlandse economie.

Vermindering
uitvoeringskosten

Deelnemers aan JPF 
hebben verminderde 
schuldzorgen door 
een akkoord met 
de schuldeisers, 
waardoor er ruimte 
komt om aan andere
persoonlijke uit-
dagingen te werken.

Dit leidt tot…

• Minder gebruik 
 van GGZ 
• Minder gebruik van 

maatschappelijk 
werkers

• Minder gebruik van 
verslavingszorg

• Minder dakloosheid 

Voorkomen 
escalatie

Deelnemers worden
vroegtijdig onder-
steund waardoor 
verdere escalatie, 
die bijv. uitmondt in 
betalingsregelingen, 
voorkomen kan 
worden.

Dit leidt tot…

• Extra baten 
crediteuren

• Minder incasso-
kosten

• Minder toekomstig 
gebruik van SHV 
trajecten

Toename 
arbeidsparticipatie

Deelnemers aan 
JPF zullen naar 
verwachting meer 
gaan werken, zowel 
direct als in de 
toekomst (bijv. door 
een beter diploma).

Dit leidt tot…

• Minder gebruik 
 van bijstand
• Minder gebruik 
 van WW uitkering
• Meer (inkomsten)

belasting

• Meer toegevoegde 
waarde voor de 
Nederlandse 
economie

Micro-economisch
‘Per stakeholder’

Macro-economisch
‘BV Nederland’

De micro- en macro-economische impact wordt gekwantificeerd door 
middel van indicatoren zoals bijstand, WW, inkomstenbelasting en 
verslavingszorg

IMPACT PER 
DEELNEMER
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IMPACT PER DEELNEMER

De micro en macro-economische impact van JPF wordt gekwantificeerd 
op basis van verschillende indicatoren die niet voor iedere deelnemer 
vergelijkbaar effect hebben.

Startposities en problematiek
(zie slide 15 voor een toelichting)

Alle startposities behalve ‘overig’3

Bijstand
Werk
Studiefinanciering
Geen inkomen
Studiefinanciering

Werk

Werk

Alle startposities behalve ‘overig’

Alle startposities behalve ‘overig’

Psychische problematiek

Verslavingsproblematiek en verleden

Dakloos en dreigend dakloos

Alle

Alle

Alle

Alle

Alle

Kwalitatief effect JPF

Verminderd (toekomstig) gebruik van 
bijstandsuitkering

Versnelde uitstroom
Voorkomen door verlies baan
Voorkomen door schooluitval
Verminderde kosten jongeren zonder inkomen
Verlagen toekomstig beroep bijstand door beter 
diploma

Voorkomen gebruik van WW uitkering door verlies 
van baan

Verminderde re-integratie kosten na bijstand of 
WW uitkering

Verhoogde inkomstenbelasting door verhoogde 
arbeids-participatie (direct gekoppeld aan situaties 
met verminderd bijstand of WW gebruik)

Verhoogd Nederlands BBP door verhoogde 
arbeidsparticipatie

Verminderd gebruik van GGZ

Verminderd gebruik van verslavingszorg

Verminderde kosten van dakloosheid en verwant 
zorggebruik van daklozen

Verhoogde inkomsten van schuldeisers door 
verhoogde aflossing van schulden

Verminderde uitgaven van schuldeisers door 
verminderde kosten van betalingsregelingen

Verminderde kosten schuldhulpverlening

Verminderde kosten van maatschappelijk werk

Kosten van het JPF traject

Indicator

Bijstand

WW

Re-integratie

Inkomstenbelasting

Macro effect o.b.v. arbeidsparticipatie

GGZ

Verslavingszorg

Dakloosheid en uithuiszetting

Inkomsten schuldeisers

Uitvoerkosten schuldeisers

Schuldhulpverlening

WMO

Begeleiding JPF

Bron

Purpose1

Purpose

Purpose

CSR/NSR2

CSR/NSR2

Purpose

Purpose

Purpose

Purpose

Purpose

Purpose

Purpose

Purpose

St
ar

tp
o

si
ti

es
B

ijk
o

m
en

d
e 

p
ro

b
le

m
at

ie
k

A
lle

 jo
ng

er
en

1 Purpose management consulting, JPF impactmeting 2021, 2021;  
2 Collectief Schuldregelen Impactmeting 2020 en Nederlandse Schuldhulproute Impactmeting 2020, beiden uitgevoerd 

door SchuldenlabNL in samenwerking met Deloitte; 
3 Startpositie ‘overig’ bestaat uitdeelnemers die inkomsten hebben uit WW, Wajong of Ziektewet
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Impact per deelnemer

De startpositie (inkomstenbron) van deelnemers en de bijkomende 
problematiek die zij ervaren bepaalt voor elke deelnemer de relevante 
indicatoren.

Startposities 

Bijv. bijstand, werk, 
studiefinanciering, …

Relevante indicatoren:
 • Bijstand
 • WW
 • Re-integratie
 • Inkomstenbelasting
 • Macro effect o.b.v. 

arbeidsparticipatie

Voorbeeld: deelnemer Lucas

Startpositie: 
Studiefinanciering

Relevante indicatoren: 
bijstand, inkomstenbelasting, 
macro effect o.b.v. 
arbeidsparticipatie 

Bijkomende problematiek

Bijv. psychische problematiek, 
verslaving, …

 Relevante indicatoren:
 • GGZ
 • Verslavingszorg
 • Dakloosheid en 

uithuiszetting

Bijkomende problematiek: 
Een verslavingsverleden

Relevante indicatoren: 
verslavingszorg

Alle jongeren

 Relevante indicatoren:
 • Inkomsten schuldeisers
 • Uitvoerkosten schuldeisers
 • Schuldhulpverlening
 • WMO
 • Begeleiding JPF

Relevante indicatoren: 
alle bovenstaande indicatoren 
zijn voor alle deelnemers 
relevant

Bepaling relevante indicatoren per deelnemer
Afhankelijk van de startpositie (voornaamste inkomstenbron, bijv. bijstand of studiefinanciering) 
en bijkomende problematiek van een deelnemer zijn verschillende indicatoren van toepassing; op 
pagina 24 worden deze startposities en bijkomende problematiek verder toegelicht.
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Deelnemers JPF
Deelnemers JPF

Afhankelijk van de definitie zijn er circa 20.000 jongeren met 
problematische schulden die gebaat zijn bij JPF in Nederland.

MINIMAAL

• 3,4% van het aantal 
personen in de leef-
tijdscategorie 18-27 jaar

  in NL woont in Den 
Haag1.

• Het minimale potentieel 
van JPF is op basis van 
de pilot ongeveer 100 
deelnemers.

• Op basis van een gelijke
  verhouding in aantal 

deelnemers aan JPF is 
hiermee het minimale 
potentieel van JPF in 
NL ongeveer 3000 deel-

 nemers (100 deelnemers
  is 3,4%).

MAXIMAAL

• Gemiddeld 8,8% van 
de personen met een 
bijstandsuitkering is 
jonger dan 27 jaar, 
totaal 36,5k in NL1.

• Gemiddeld 7,5%1 
van de huishoudens 
heeft geregistreerde 
problematische 
schulden in NL - 

 ca. 1,3 mln. mensen2.
• 3,3%1 van huishoudens 

met geregistreerde 
problematische 
schulden in NL vallen 
in de leeftijdscategorie 
16 - 25 jaar, met het-
zelfde aandeel in de 
leeftijdscategorie 

 18 - 27 jaar zijn dit 
 43k jongeren (3,3% van 
 1,3 mln. mensen) in NL.

• 4,75%3 van personen
  ouder dan 18 jaar
  hebben betalings-

problemen4 in Nederland 
 - ca. 670k mensen
• Er zijn ca. 67k jongeren
  met betalingsproblemen 

in Nederland (10% van
  personen met betalings-
 problemen zijn tussen 

18 - 27 jaar3).

20.000

Aantal jongeren (18 – 27 jaar) met problematische schulden in Nederland?

3.000

36.500

43.000

67.000

JPF is gericht op jongeren 
met multi-problematiek
 op allerlei domeinen en met 
een te laag inkomen voor 
terugbetalingsregelingen

1 CBS; 
2 Aanname is dat het percentage huishoudens correspondeert met het percentage personen; 
3 BKR schuldenmonitor 2019 ; 
4 Een persoon heeft een betalingsprobleem als er een betalingsachterstand is gemeld, er een 

aflossingsregeling is getroffen, een kredietaanbieder vordering heeft opgeëist, een kredietaanbieder 
€250 of meer heeft afboekt en hij een schuldregeling heeft (saneringskrediet of schuldbemiddeling).

Totaal potentieel aantal deelnemers
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deenemers JPF

Het verwacht aantal deelnemers aan JPF loopt op tot 1.000 in 2024, 
gedreven door beschikbare capaciteit bij de gemeenten.

deenemers JPF

Het is aannemelijk dat de gemiddelde impact per deelnemer in andere 
gemeenten vergelijkbaar is met de impact per deelnemer in Den Haag. 

2017-2020 2025-20302021 2022 2023 2024

Aantal deelnemers komende jaren
Kenmerken van de deelnemersSpreiding tussen laag en hoog scenario

93

150
400

1000

700

JPF heeft de ambitie 
om in 2025-2030 
sterk te groeien: 
• Effectiviteit van 

het concept is 
dan bewezen en 
het op te zetten 
waarborgfonds2 
operationeel

• Ambitie is om in 
2030 de volledige 
doelgroep van 
20.000 jongeren 
te bedienen

Toelichting berekening verwacht aantal deelnemers JPF
2017-2020 Aantal deelnemers gebaseerd op Purpose evaluatie van medio ’21 op deelnemers  
 die zijn gestart in 2017 en 20183.
2021 Aanname 150 deelnemers in Den Haag in 2021.
2022 Aantal deelnemers gebaseerd op geplande uitbreiding van de pilot van JPF naar 
 4 gemeenten, aanname van 100 deelnemers per gemeente.
2023-2024 In beide jaren sluiten 3 gemeenten aan met 100 deelnemers per gemeente; dit is een
  behouden aanname omdat ook in de al aangesloten gemeenten kan worden
 opgeschaald naar bijv. 250 deelnemers per jaar in Den Haag (grote gemeente).

Verwacht jaarlijks aantal deelnemers per gemeente
De verwachting is dat het aantal deelnemers per gemeente grotendeels wordt gedreven door 
beschikbare capaciteit bij de gemeente.

Grootte Aantal Aantal Verwacht jaarlijks  
 inwoners gemeenten1 aantal deelnemers JPF

Groot > 150.000 18 250

Middelgroot 50.000 – 150.000 70 75

Klein < 50.000 263 25

1 CBS; 
2 Waarborgfonds dat garant staat voor hoge risico’s op bepaalde doelgroepen van JPF; 
3 Purpose management consulting, JPF impactmeting 2021, 2021

De aanname is dat JPF een vergelijkbare impact heeft op jongeren in Den Haag als op 
jongeren elders.

• De achtergrondkenmerken van huishoudens met geregistreerde problematische schulden 
in Den Haag en in Nederland als geheel zijn vergelijkbaar (zie pagina 41).

• De situatie van jongeren in Den Haag (zowel jongeren met als zonder schulden) verschilt 
niet wezenlijk van de situatie van jongeren in Nederland als geheel (zie pagina 42).

Op enkele punten zijn er wel verschillen tussen Den Haag en Nederland die invloed hebben op 
de verwachte impact van JPF; hiervoor wordt gecorrigeerd zoals toegelicht op pagina 24.

Den Haag Nederland
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deenemers JPF

De impact van JPF in Nederland is berekend vanuit de impact tijdens 
de pilot in Den Haag, gecorrigeerd op basis van kenmerken van deel-
nemers aan JPF.

Overig (WW, ZW, …)

Geen inkomen

Studiefinanciering

Werk

Bijstand

Lagere jeugdwerkloosheid (35%)

Minder vroegtijdige schoolverlaters (29%)

Hogere arbeidsdeelname (+18%)

Vergelijkbaar bijstandsgebruik (4%)

5% 5%

7%

24%23%

23%

39% 37%

27%

Den Haag Nederland

Kenmerken van deelnemers – startpositie en problematiek
De impact van JPF is afhankelijk van de 1) startpositie en 2) bijkomende problematiek van 
deelnemers aan JPF in Nederland; de startpositie en bijkomende problematiek is gebaseerd op de 
deelnemers van de pilot in Den Haag, aangepast o.b.v. enkele kleine verschillen tussen Nederland en 
Den Haag.

Kenmerken van deelnemers – startpositie en problematiek Kenmerken van deelnemers – startpositie en problematiek

Deelnemers aan JPF hebben naast schuldproblematiek vaak te kampen met bijkomende 
problematiek:

Pilot Den Haag: 24% jongeren 
heeft zware en 38% lichte 
psychische problematiek.
Aanname voor opschaling 
naar NL1: gelijk deel van 
deelnemende jongeren heeft 
psychische problematiek 
vanwege gelijke jeugdhulp in 
natura t.o.v. Den Haag.

Pilot Den Haag: 17% jongeren 
heeft dreigende dakloosheid 
en 15% is daadwerkelijk dak-
loos. Aanname voor opschaling
naar NL1: 8% dreigende dak-
loosheid en 7% dakloos onder
deelnemende jongeren van-
wege lagere dakloosheid NL 
t.o.v. Den Haag.

Pilot Den Haag: 6% jongeren 
heeft verslavingsproblematiek 
en 13% een verslavingsverleden.
Aanname voor opschaling 
naar NL1: gelijk deel van 
deelnemende jongeren met 
verslavingsproblematiek en 
–verleden vanwege gelijke 
jeugdhulp in natura t.o.v. 
Den Haag.

1 Op basis van CBS data, zie pagina 41-42
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Micro-economische 
impact
Impact op 
stakeholders

Micro-economische impact 

De micro-economische impact van JPF bestaat voor stakeholders uit 
verminderde kosten van bijv. uitkeringen en vergrote opbrengsten uit 
inkomstenbelasting.

Jongeren Perspectief 
Fonds

Standaard traject

Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

Re-integratie Re-integratie

Zorgkosten Zorgkosten

uitkeringen Uitkeringen

Kosten JPF

Inkomstenbelasting

Netto 
impact

Verminderde kosten

Vergrootte opbrengsten

Kosten JPF

Micro-economische impact voor stakeholders

Deelname aan JFP leidt 
voor stakeholders tot:



28 29

    
Micro-economische impact

De gemiddelde micro-economische impact na aftrek van kosten is 
€ 9,8K per deelnemer; dit resultaat is vergelijkbaar met het resultaat 
van een eerdere impact assessment voor JPF.

Micro-economische impact

Voor gemeenten levert JPF een belangrijke maatschappelijke bijdrage 
met een netto positieve financiële impact voor gemeenten van € 3K 
per jongere per traject.

Bijstand

Schuldhulpverlening

WMO

Re-integratie

Begeleiding JPF

Inkomstenbelasting

WW

Huisvesting

Inkomsten schuldeisers

Uitvoeringskosten schuldeisers

GGZ

Verslaving

Netto totaal

Gemeente

JPF / gemeente

Rijksoverheid

Woningcorporaties 
en energie

Schuldeisers

Zorg

Gemeente en Rijksoverheid

JPF /  gemeente

Woningcorporaties en Energie

Schuldeisers

Zorg

Netto totaal

Gemiddelde micro-economische impact per CSR klant 1

Impact uitgesplitst per indicator (€)

Micro-economische impact voor gemeenten
Kosten voor gemeenten per jongere1

Impact uitgesplitst per stakeholder (€)

8.315

9.849

9.849

15.557

4.815

300

118

-10.788

-10.788

1.268

742

2.369

2.369

1.511

1.529

1.181

18

610

571

Vergelijking resultaten met impact assessment 
Purpose1

In de impact assessment van Purpose voor de
pilot van JPF in Den Haag is de micro-econo-
mische impact per deelnemer  € 9,9 K en 
hiermee vergelijkbaar met het resultaat van 
deze studie voor bredere opschaling in 
Nederland.

De belangrijkste verschillen zijn:
• Een licht aangepaste verdeling van start-

posities en bijkomende problematiek over 
jongeren, zoals besproken op pagina 24.

• De inkomstenbelasting wordt niet 
meegenomen in het rapport van Purpose.

1 Purpose management consulting, JPF impactmeting 2021, 2021 1 O.b.v. Purpose management consulting, JPF impactmeting 2021, 2021

Categorie

Stichting 
JPF

Personeel

Totaal

Trajectbegeleider

Schuldregelaar

Budgetbeheerder

teamleider

Bijdrage JPF aan

personeelskosten

Kosten 
(€)

3.600

7.188

5.349

2.199

644

532

-1.536

10.788

Toelichting

3.600 per jongere voor
betaling van sanerings-
kredieten, runnen van 
de stichting en bijdrage 
aan personeelskosten 
van de gemeente

Totale personeelskosten 
gemeente incl. bijdrage 
van de stichting aan 
personeelskosten

Baten voor gemeenten

• Gemiddelde baten voor de 
gemeente per jongere zijn 

 € 14 k (zie pagina 28).
• De grootste baten voor de 

gemeente zijn verminderde 
uitgaven aan de bijstand 

 (€ 8,3 k per jongere) en schuld-
hulpverlening (€ 4,8 k per 
jongere)

• Totale baten voor de gemeente 
zijn mogelijk nog hoger omdat 
in deze impactanalyse effecten 
voor slechts één jaar worden 
meegenomen (zie pagina 30).

JPF levert een belangrijke maatschappelijke bijdrage door toekomstperspectief te geven 
aan jongeren en kan dit doen op een kosteneffectieve manier met positieve netto impact voor 
gemeenten van €3 k (€ 14 k – € 11 k) per jongere (positieve opbrengst van 27%)
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Micro-economische impact

De micro-economische impact is berekend door het verschil in 
kosten en baten met en zonder het Jongeren Perspectief fonds te 
vermenigvuldigen met het aantal deelnemers.

Totale impact

Totale impact per 
indicator:
• Bijstand
• WW
• Re-integratie na 

bijstand of WW
• Inkomstenbelasting
• GGZ
• WMO
• Schuldhulpverlening
• Gederfde inkomsten 

schuldeisers
• Uitvoeringskosten 

schuldeisers
• Huisvesting
• Verslavingszorg
• Begeleiding JPF

  Aantal deelnemers JPF 

Aantal deelnemers van 
JPF waarop een indicator 
van toepassing is

Voorbeeld indicator: 
verminderde kosten 
bijstand door versnelde 
uitstroom in 2024
• Impact per deelnemer in 

de bijstand: € 6.703
• Deel van deelnemers in 

de bijstand in Nederland: 
37%

• Verwacht aantal deel-
nemers in 2024: 1.000

Hiermee is in 2024 de 
totale impact 6.703 x 0.37 
x 1.000 = € 2,48 m

Berekening micro-economische impact

X =

De micro-economische impact van JPF is berekend voor 
één jaar en is hiermee conservatief: sommige effecten 
duren mogelijk langer dan één jaar (bijv. gereduceerd 
gebruik van verslavingszorg).

Berekening voor overige indicatoren is te vinden in de appendix pagina 44-45

Micro-economische impact

De totale netto micro-economische impact van JPF loopt op tot 
€ 9,8m bij 1.000 deelnemers in 2024.

1 De effecten van deelnemers die het JPF traject starten in een jaar worden ook toegerekend aan dat jaar, terwijl in werkelijkheid sommige van 
deze effecten pas later zullen materialiseren.

Micro-economische impact per stakeholder (€m)1

Baten

Kosten

Aantal deelnemers2

0,9 1,5

3,9

6,9

9,8

15,6

-10,8
-7,6

-4,3

-1,6-1,0

10,9

6,2

2,3 0,9
1,7

2,4

0,60,40,2
1,1 1,5

1,20,8
1,4

2020

93

2021

150

2022

400

2023

700

2024

1.000

Kerninzichten
• De totale micro-economische impact loopt op tot € 9,8m in 2024 wanneer er 1000 deelnemers worden 

verwacht.
• De absolute baten zijn het grootst voor de overheid met € 15,6m in 2024, met name gedreven door 

verminderde bijstandskosten en schuldhulpverleningskosten met respectievelijk € 8,3m en € 4,8m in 
2024.

Gemeente en
Rijksoverheid

Woningcorporaties
en Energie

Schuldeisers
Zorg

JPF / gemeente

Impact (verschil in kosten 
en baten) per deelnemer

Berekening van verschil in 
kosten en baten door JPF 
op basis van verschillende 
waarden zoals weergeven 
in de appendix (pagina 
50-55)
Voorbeeld indicator: 
verminderde kosten 
bijstand door versnelde 
uitstroom
• Aantal maanden 

versnelde uitstroom: 8
• Daling in aantal deel-

nemers met bijstand 
door JPF: 49%

• Gemiddelde maande-
lijkse kosten bijstand 
(uitkering en uitvoerings-

 kosten): € 1710

Hiermee is de totale 
impact per deelnemer in 
de bijstand 8 x 0.49 x 1.710 
= € 6.703
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MACRO-ECONOMISCHE IMPACT

De macro-economische impact is € 22.000 per deelnemer, gebaseerd 
op het minimumloon en 3,7 maanden toename in arbeidsparticipatie.Macro-

economische impact
Impact op 
productiviteit 
in Nederland

Macro-economische impact door toename in arbeidsparticipatie
• JPF heeft macro-economische impact op de economische productiviteit van Nederland, wat kan 

worden uitgedrukt in het Bruto Binnenlands Product (BBP).
• Deze macro-economische impact door een toename in arbeidsparticipatie van deelnemers aan 

JPF bestaat uit directe, indirecte en afgeleide effecten. 
• Impact wordt bepaald vanuit het gemiddelde salaris van een deelnemer, de toename in 

arbeidsparticipatie en de multipliers voor de sectoren waarin deelnemers werkzaam zijn.

1 Rijksoverheid, Bedragen minimumloon 2022; 
2 Op basis van indicatoren zoals weergeven in de appendix (pagina 50-55), gewogen gemiddelde van alle deelnemers, met bijv. 8 maanden 

toename in arbeidsparticipatie voor deelnemers die eerder uitstromen uit de bijstand. Meegenomen effecten met als gevolg hogere 
arbeidsparticipatie zijn: bijstand (versnelde uitstroom, voorkomen verlies baan, voorkomen bij geen inkomen, verlagen bij beter diploma) en 
WW (voorkomen verlies baan); 

3 Op basis van CBS data (FTE, omzet) per sector

Gemiddeld salaris

• Aanname dat JPF deel-
nemers het minimumloon 
van € 1.725 per maand 
verdienen1 excl. 8% vakantie-
toeslag, dit geeft een bruto 
jaarsalaris van € 22.356.

• Door het minimumloon te 
nemen is de resulterende 
macro impact een conserva-
tieve inschatting van de 
daadwerkelijke impact.

 Toename in arbeidsparticipatie

• De gemiddelde toename 
in arbeidsparticipatie voor 
deelnemers is gebaseerd op 
het aantal maanden dat elke 
startpositie gemiddeld extra 
werkzaam is, bijv. 8 maanden 
voor de startpositie ‘bijstand’ 
door versnelde uitstroom uit 
de bijstand.

• De gemiddelde arbeidstoe-
name is 3,7 maanden per 
deelnemer2.

Multipliers voor sectoren waarin 
deelnemers werkzaam zijn

• Aanname dat verdeling van 
FTE’s van JPF deelnemers 
gelijk is aan verdeling van 
FTE’s over gehele sectoren in 
Nederland3.

• Berekening van toegevoegde 
waarde en multipliers voor 
een bepaald salaris in een 
sector op basis van CBS data 
m.b.t. sociale premies en het 
bruto exploitatieoverschot 
zoals toegelicht in de 
appendix (pagina 46-49).

Gemiddeld 
salaris 

€ 22.356 
per jaar

Toename in 
arbeidsparticipatie

0,3 jaar 
(3,7 maanden)

Gemiddelde 
multiplier van 
salaris naar 

totale economische 
impact 

3,2

Macro-
economische 
impact per 
deelnemer
€ 22.000

X X =
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MACRO-ECONOMISCHE IMPACT

De totale macro-economische impact van JPF loopt op tot 
€ 22m bij 1.000 deelnemers in 2024 met een gemiddelde impact 
per deelnemer van € 22.000.

1 De effecten van deelnemers die het JPF traject starten in een jaar worden ook toegerekend aan dat jaar, terwijl in werkelijkheid sommige 
van deze effecten pas later zullen materialiseren

Totale jaarlijkse macro-economische impact (€m)1

    Spreiding tussen laag en hoog scenario

Aantal 
deelnemers

Additionele 
arbeids-
participatie (FTE)

3
2

2020

93

28

2021

150

46

2022

400

122

2023

700

213

2024

1.000

305

9

15

22

Conclusies en 
vervolgstappen
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1
JPF werkt

Het Jongeren Perspectief 
Fonds (JPF) is een belangrijk 
initiatief in het bestrijden van 
de schuldenproblematiek van 
jongeren in Nederland. De 
micro-economische impact
per deelnemer is € 9.800 en
bestaat voor een groot deel
uit het verminderen van 
(toekomstig) bijstandsgebruik 
en kosten omtrent schuldhulp-
verlening. De macro-econo-
mische impact door
toegenomen arbeidsparticipatie 
van deelnemers is naar 
verwachting € 22.000 per 
deelnemer.

2
POTENTIEEL

De maatschappelijke impact 
van JPF kan verder groeien 
door de methode in meer 
gemeenten in Nederland toe
te passen. De potentiële doel-
groep van JPF is circa 20.000 
jongeren. Het potentieel zou 
nog concreter kunnen worden 
gemaakt wanneer de beoogde 
doelgroep concreter zou 
worden omschreven en het 
aantal jongeren in Nederland 
binnen deze doelgroep specifiek
zou worden gemonitord.

3
Meten en monitoren

Door impact van JPF ook bij
toekomstige deelnemers te
meten en te monitoren kan JPF
in de toekomst nog duidelijker 
waarde creëren voor haar 
stakeholders. De pilot in Den 
Haag omvatte 93 deelnemers 
en vormt de basis van deze 
impact analyse; de effectiviteit 
van JPF zou nog meer worden
bewezen wanneer impact bij
meer deelnemers in verschil-
lende gemeenten zou worden 
gemeten.

Conclusies en vervolgstappen

JPF is een belangrijk initiatief om schuldenproblematiek bij jongeren in 
Nederland te bestrijden en heeft groot potentieel om maatschappelijke 
impact te maken.
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DOET U MEE?

Nederland 
Schuldenzorgvrij. 
Stad voor stad, 
stap voor stap.
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APPENDIX Achtergrondkenmerken schuldenproblematiek

Huishoudens met geregistreerde problematische schulden in 
Den Haag zijn een goede afspiegeling van de rest van Nederland.

Kenmerken huishoudens met geregistreerde problematische schulden1

Inkomstenbron

Opleidingsniveau

Leeftijdscategorie 16–25 jaar

Aantal kinderen

33,4%

48,9%

3,9% 3,3%

42,7% 44%

43,3%

14,9%

37,9%

10,6%

22,1%

8,0%

54,5%

8,5%

21,2% 15,7%

0,9%
4,9%

8,6%

1,6%

56,6%

19,8%
8,9%14,7%

2,8%

13,2%

7,9% 7,7%
1,8%

13,3%

7,6%

23,9%

Loon als werknemer

Loon/winst als zelfstandige

WW-uitkering

Bijstandsuitkering

Laag

Midden 

Hoog

0

1

2

3 of meer

AO- of ziektewetuitkering

Pensioenuitkering

Studenten/scholieren

Overig zonder inkomen

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den HaagNederland

Nederland

Nederland

Nederland

1  CBS Schuldenproblematiek in beeld 2018

Kerninzichten
• Huishoudens met geregistreerde problematische 

schulden in Den Haag hebben vergelijkbare 
achtergrondkenmerken met de rest van Nederland.

• Huishoudens met geregistreerde problematische 
schulden in Den Haag hebben relatief minder 
vaak ‘loon als werknemer’ als inkomstenbron 
vergeleken met de rest van Nederland, maar vaker 
‘loon/winst als zelfstandige’. 

• Het aandeel personen in de leeftijdscategorie 
 16 - 25, het opleidingsniveau en aantal kinderen 

dat zij hebben komt nagenoeg overeen.
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Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Nederland

Nederland Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Achtergrondkenmerken schuldenproblematiek

De situatie van jongeren in Den Haag is vergelijkbaar met de situatie 
van jongeren in Nederland als geheel. 

2,8%

10,6%

9,0%

58,7%

5,4%

0,78%

69,5%

3,5%

0,38%

2,0%

10,5%

8,6%

Voortijdig schoolverlaters (’19/’20)

Jongeren met jeugdhulp in natura (’21)

Aandeel jongeren (<27 jaar) in bijstand (’16)

Werkloosheid2 15 - 27 jaar (’19)

Dakloosheid3 18 - 27 jaar (’20)

Arbeidsdeelname 15 - 27 jaar (’19)

Kenmerken jongeren1

1 CBS; 
2 Inschatting op basis van niet-werkzame en geregistreerd werkzoekenden / totaal werkzame beroepsbevolking + niet-werkzame en 

geregistreerde werkzoekenden; 
3 Constructie op basis van landelijke cijfers en G4 niveau met de aanname dat relatief hoog aandeel daklozen uniform verdeeld is over 

leeftijdscategorie.

Kerninzichten
• Het aandeel jongeren dat bijstand ontvangt in Den Haag is vergelijkbaar met het aandeel 

jongeren dat bijstand ontvangt in Nederland als geheel.
• Ook het aandeel jongeren in Den Haag met jeugdhulp in natura komt overeen met het landelijk 

niveau.
• Werkloosheid onder jongeren is relatief hoog in Den Haag vergeleken met nationale cijfers, 

verschil is ongeveer 35%, wat betekent dat in Nederland ongeveer 2% meer werkende jongeren zijn.
• Ook dakloosheid komt relatief vaak voor in Den Haag3 vergeleken met Nederland, verschil is 

ongeveer 100%.
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Micro-economische impact |  Methode

Micro-economische impact per indicator wordt berekend door per 
indicator de relevante deelnemers met de opbrengsten per deelnemer 
te vermenigvuldigen.

Micro-economische impact per indicator

Versnellen uitstroom bijstand Gemiddelde bijstand kosten (€) Impact JPF op versnellen 
uitstroom (%)

Aantal maanden versneld door interventie

Aantal 
deelnemers 
voor wie deze 
situatie van 
toepassing is; 
zie pagina 16 
voor relevante 
startposities 
per indicator

Baanverlies door escalatie 
schuldenproblematiek (%)

Instroom 
bijstand (%)

Instroom 
WW (%)

Aantal maanden 
gemiddeld in bijstand

Aantal maanden 
gemiddeld in WW

Baanverlies door escalatie 
schuldenproblematiek (%)

Aantal maanden extra inkomstenbelasting (bijv. na versnelde uitstroom uit de 
bijstand)

Gemiddelde bijstand kosten (€)

Zie pagina 50-51: verminderde bijstandskosten door voorkomen schooluitval, bij jongeren zonder inkomen en door een beter diploma

Alleen indicatoren met grootste impact zijn weergeven op deze pagina, zie pagina 50-55 voor overige indicatoren.

Gemiddelde WW kosten (€)

Kosten schuldhulpverlening Gemiddelde duur schuldhulpverlening

Gemiddelde duur budgetbeheer

Percentage van schulden dat door interventie extra bij de eisers terechtkomt

Impact JPF op voorkomen dakloosheid bij dreigende dakloosheid

Impact JPF op huis vinden voor daklozen

Impact JPF op verminderen verslavingszorg verslaafden of deelnemers met 
verslavingsverleden

Kosten budgetbeheer

Kosten per behandelde in de 
verslavingszorg

Kosten per dakloze jongere en extra kosten 
voor zorg en veiligheid voor iemand in 
crisisopvang

Gemiddelde schuld klant 
schuldhulpverlening

Inkomstenbelasting per maand voor 
gemiddeld salaris deelnemers JPF

Voorkomen bijstand door verlies baan

Voorkomen bijstand door…

Voorkomen WW door verlies baan

Inkomstenbelasting

Schuldhulpverlening

Gederfde inkomsten schuldeisers

Huisvesting (dakloosheid)

Verslaving

…

= x x

= x x x

x

= x x x

= x

= x

= x

= x

= x

=

=
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Macro-economische impact | methode

De macro-economische impact is de bijdrage van JPF aan het BBP 
en bestaat uit directe, indirecte en afgeleide effecten.

DIRECT
De bijdrage van een additionele FTE in een 
bepaalde sector en toegenomen bestedings-
ruimte van het huishouden aan het Bruto 
Binnenlands Product (BBP).

Voorbeeld
Een deelnemer aan JPF gaat na de 
interventie werken en heeft meer 
koopkracht.

Voorbeeld
Het bedrijf van de deelnemer 
heeft hierdoor een extra laptop en 
softwarelicenties nodig .

Voorbeeld
De deelnemer heeft meer te besteden 
en gaat daardoor vaker uit eten: 
toeleveranciers van toeleveranciers 
krijgen daardoor meer omzet.

INDIRECT
De additionele impact die wordt gecreëerd 
doordat andere sectoren input leveren voor 
die extra FTE.

AFGELEID
De extra impact door meer vrij besteedbaar 
inkomen van de klant en werknemers in 
toeleverende sectoren.

Effecten macro-economische impact
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Macro-economische impact | methode

Het extra salaris van JPF deelnemers rekenen we door naar toe-
gevoegde waarde en een multiplier voor indirect en afgeleid effect.

Stap 1
Bereken de Toegevoegde Waarde
De Toegevoegde Waarde (TW) is de waarde die een bedrijf 
aan een product heeft toegevoegd, gedefinieerd als de 
omzet minus de aankoopkosten. De som van alle TW in een 
land is het BBP. De belangrijkste componenten van de TW 
zijn loonkosten en winst1. Als startpunt van de berekening 
nemen we het salaris van een werknemer in een bepaalde 
sector. Die vermeerderen we met een benadering van de 
sociale premies en winst in die sector, om tot een inschatting 
van de toegevoegde waarde te komen.1 

Stap 2 en 3
Bereken de multipliers voor het indirecte  en afgeleid effect
Het aannemen van een werknemer gaat voor een werkgever 
in principe altijd gepaard met meer omzet: anders zou het 
immers alleen maar geld kosten om iemand aan te nemen. 
Door input-outputtabellen van het CBS weten we hoe extra 
omzet in een sector zich vertaalt naar extra aankopen uit 
andere sectoren.2 We weten ook hoe in elke sector de TW 
zich verhoudt tot de omzet. Hierdoor kunnen we berekenen 
wat extra TW in één sector betekent voor extra TW in alle 
andere sectoren, uitgedrukt in een multiplier. Als we het 
directe effect vermenigvuldigen met de multiplier krijgen we 
het indirecte effect.

De berekening voor het afgeleide effect lijkt veel op de 
berekening voor het indirecte effect. We nemen hiervoor mee 
hoe extra salaris zich vertaalt naar uitgaven in verschillende 
sectoren. Een huishouden wordt hiervoor als het ware als 
een aparte sector gezien en toegevoegd aan de totale 
input-outputtabel. Ook hiervoor maken we gebruik van de 
data van het CBS. Als we de multiplier waarin ook dit effect 
is meegenomen vermenigvuldigen met het directe effect 
krijgen we het afgeleide effect.

De berekening de toegevoegde waarde (schematisch)

Sector 1

Sector 2

DIRECT

INDIRECT

AFGELEID

Omzet

Omzet

Omzet

Aanloopkosten

Aankoop TW

Toegevoegde waarde

Toegevoegde waarde

Loonkosten

Salaris Premies

Winst3

Aanloopkosten

Startpunt van de berekening

Startpunt van de berekening

Uitkomst

Uitkomst

+
+

1 Hierbij is gebruik gemaakt van een standaardmodel van Deloitte; 
2 CBS Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen; 
3 Winst voor afschrijvingen, rente en huur, niet-productgebonden subsidies en belastingen vallen ook onder TW; die worden niet 

meegenomen in het directe effect, wel in de verhouding toegevoegde waarde / omzet per sector voor de multipliers

Berekening macro-economische impact
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APPENDIX | INDICATOREN

 Categorie

Bijstand

WW

Re-integratie

Subcategorie

Algemeen

Versnellen uitstroom

Voorkomen bijstand 
door verlies baan

Voorkomen bijstand 
door schooluitval

Voorkomen bijstand 
jongeren zonder 
inkomen

Verlagen toekomstig 
beroep op bijstand 
door beter diploma

Algemeen

Voorkomen WW door 
verlies baan

Re-integratie kosten 
bijstand voorkomen

Re-integratie kosten 
WW voorkomen

Indicator

Totale kosten bijstand per jaar

Aantal maanden versnellen uitstroom bijstand door 
interventie
Daling in aantal deelnemers met bijstand door JPF

Percentage dat betaald werk verliest door escalatie 
schuldenproblematiek
Percentage dat instroomt in bijstand
Gemiddelde duur in bijstand

Percentage dat opleiding verliest door escalatie 
schuldenproblematiek en terugvalt naar bijstand
Effect van JPF op schooluitval
Gemiddelde duur in bijstand

Percentage jongeren dat zonder interventie gebruik zal 
maken van bijstand
Gemiddelde duur in bijstand

Percentage jongeren dat zonder interventie stopt met 
studie
Aantal maanden bespaarde bijstand door behalen 
diploma

Totale kosten WW per jaar

Aandeel dat betaald werk verliest door escalatie 
schuldenproblematiek
Percentage dat instroomt in WW
Gemiddelde duur in WW

Kosten re-integratietraject bijstand
Aandeel dat na baanverlies gebruik maakt van 
re-integratietraject bijstand

Kosten re-integratietraject WW
Aandeel dat na baanverlies gebruik maakt van re-
integratietraject WW (UWV)

Waarde

18.200

8

49%

50%

20%
21

50%

75%
21

50%

21

50%

7

20.600

50%

80%
4

3.000
70%

4.700
12%

Eenheid

€ per jaar

Maanden

-

-

-
maanden

-

-
maanden

-

maanden

-

maanden

€ per jaar

-

-
maanden

€ per traject
-

€ per traject
-

Bron en toelichting

Purpose1

Purpose

Purpose

Purpose

Purpose
Purpose

Purpose
Purpose

Purpose

Aanname, Purpose specificeert dit niet

Purpose stelt dat 50% met opleiding 
stopt zonder hulp van JPF
Purpose

Purpose

Purpose

Purpose
Purpose

Purpose
Purpose

Purpose
Purpose

1 Purpose management consulting, JPF impactmeting 2021, 2021
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APPENDIX | INDICATOREN

 Categorie

Inkomsten-
belasting

GGZ

Verslavingszorg

Huisvesting 
(dakloosheid)

Wmo

Subcategorie

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Algemee

Indicator

Gemiddeld maandsalaris jongeren 18-27 jaar
Inkomstenbelasting op basis van maandsalaris van 2148 
€ per maand en 8% vakantietoeslag
Aantal maanden extra inkomstenbelasting bij versnellen 
uitstroom
Aantal maanden extra inkomstenbelasting bij voorkomen 
verlies baan – WW
Aantal maanden extra inkomstenbelasting bij voorkomen 
verlies baan – bijstand
Aantal maanden extra inkomstenbelasting bij voorkomen 
jongeren zonder inkomen
Aantal maanden extra inkomstenbelasting bij verlagen 
toekomstig beroep op bijstand door beter diploma

Gemiddelde besparing in GGZ zorg per deelnemer

Gemiddelde kosten per behandelde
Verhouding deelnemers met verslaving – deelnemers 
met een verslavingsverleden
Impact JPF op verminderen verslavingszorg van 
verslaafden
Impact JPF op verminderen verslavingszorg van 
deelnemers met verslavingsverleden (met 80% kans op 
terugval)

Kosten per dakloze jongere
Extra kosten voor zorg en veiligheid voor iemand in 
crisisopvang
Verhouding aantal deelnemers dakloos – aantal 
deelnemers dreigende dakloosheid
Impact JPF op voorkomen dakloosheid bij dreigende 
dakloosheid
Impact JPF op huis vinden voor dakloze jongere

Kosten maatschappelijk werk
Percentage gebruik van maatschappelijke ondersteuning 
voorkomen door schuldhulpverlening (JPF)
Aantal jongeren JPF met maatschappelijke werk / 
ondersteuning

Waarde

2.148
315

8

21

4

21

7

1.000

17.000
1:2

40%

20%

22.000
4.314

1:1

33%

60%

500
60%

100%

Eenheid

€ per maand
€ per maand

maanden

maanden

maanden

maanden

maanden

€ per jaar

€ per jaar
-

-

-

€ per jaar
€ per jaar

-

-

-

€ per jaar
-

-

Bron en toelichting

Purpose
Inkomstenbelasting berekening 
berekenhet.nl1

Purpose

Purpose

Purpose

Purpose

Purpose

Regioplan (2011)2

Purpose
Op basis van deelnemers in 
Purpose onderzoek
Purpose

Aanname

Purpose
Purpose

Purpose

Purpose

Purpose

Purpose
Purpose

Aanname

1 Berekenhet.nl, Nettoloon berekenen, geraadpleegd op 1 maart 2022; 
2 Regioplan, Schuldhulpverlening loont!, 2011
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APPENDIX | INDICATOREN

 Categorie

Schuldhulp-
verlening

Uithuis-
plaatsingen en
afsluitingen

Schuldeisers

Subcategorie

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Extra inkomsten

Verminderde 
incassokosten

Indicator

Kosten schuldhulpverlening
Gemiddelde duur schuldhulpverlening
Kosten budgetbeheer
Gemiddelde duur budgetbeheer
Percentage jongeren dat zelf uit schulden zou zijn 
gekomen (overige deel jongeren gebruikt in analyse 
voor uitvoeringskosten schuldhulpverlening)

Kosten uithuiszetting
Kosten afsluiting (gas/water/licht)
Huisuitzettingen voorkomen door schuldhulpverlening
Afsluitingen voorkomen door schuldhulpverlening

Gemiddelde schuld klant schuldhulpverlening
Percentage van schulden dat zonder interventie bij de 
eisers terecht komt.
Percentage van schulden dat met interventie bij de 
eisers terecht komt.

Kosten betalingsregeling
Percentage deelnemers waarbij betalingsregeling 
voorkomen wordt door inzet interventie

Waarde

1.500
3

54
18

12%

6.000
790
54%
40%

41.985
6,4%

10%

45
40%

Eenheid

€ per jaar
maanden
€ per maand
maanden
-

€
€
-
-

€
-

-

€
-

Bron en toelichting

Purpose
Purpose
Purpose
Purpose
Purpose

Purpose
Purpose
Purpose
Purpose

NVVK jaarcijfers 20201

Purpose
Purpose (in de pilot was deze 
waarde zelfs 15%)

Purpose
Purpose

1 NVVK, Jaarverslag 2020, 2020

De micro-economische impact van JPF is berekend voor één jaar en is hiermee 
conservatief: sommige effecten duren mogelijk langer dan één jaar (bijv. 
gereduceerd gebruik van verslavingszorg)
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