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Schulden Oss

Jongeren schuldenzorgvrij met de Aanpak
Jongeren met Schulden Oss (AJOSS)
De persoonlijke gevolgen van schulden zijn groot en
de maatschappelijke kosten hoog. Het hulpaanbod
voor jongeren met schulden in de gemeente Oss
sluit niet genoeg aan bij hun situatie en behoefte.
Daardoor blijven jongeren weg bij de hulpverlening
of vallen uit voordat hun schulden zijn opgelost.
Daarom start de gemeente Oss de pilot AJOSS (Aanpak Jongeren met Schulden Oss). Wij helpen jongeren (18 – 27 jaar) van hun schulden afkomen én bij
het zetten van een stap in hun ontwikkeling. Daar
hebben we uw hulp ook bij nodig. Hoe? Dat leest u
in deze folder.

AJOSS
AJOSS (Aanpak Jongeren met Schulden Oss) helpt
jongeren duurzaam uit de schulden te komen én te
werken aan hun ontwikkeling. Zoals het vinden van
werk of een opleiding. Dat doen we door hun schulden op te kopen, zodat ze nog maar één schuldeiser
hebben; de gemeente Oss. Daarnaast helpen en coachen we hen naar een financieel gezonde toekomst.

Hoe werken we?
Geen jongere en geen situatie is hetzelfde. Daarom
maken we samen met de jongere een plan op maat
dat past bij zijn of haar situatie. AJOSS wil jongeren
eerst schuldenzorgvrij te maken. We willen namelijk voorkomen dat zij verder afglijden in de maatschappij. We lossen dringende geldproblemen op
en om overzicht te krijgen in de schuldensituatie
vragen we de hele schuld bij schuldeisers op. Daarna sturen we schuldeisers een afkoopvoorstel in

ruil voor kwijtschelding van een deel van de schuld.
Gaan alle schuldeisers akkoord met het afkoopvoorstel? Dan kopen we de schuld af en bepalen we
hoe en binnen hoeveel tijd de jongere de restschuld
terugbetaalt aan de gemeente. Gaan niet alle
schuldeisers akkoord met het afkoopvoorstel? Dan
bekijken we met de jongere hoe we de schulden op
een andere manier kunnen oplossen.

3 redenen om mee te werken aan AJOSS:
1. Gegarandeerde terugbetaling van (een deel van)
de schuld
Bij AJOSS krijgt u zeker een deel van de openstaande schuld terug. Jongeren die studeren kunnen vaak niet meedoen aan het wettelijk traject,
omdat zij meestal geen inkomen op bijstandsniveau hebben en niet volledig beschikbaar zijn
voor de arbeidsmarkt. Ook hebben jongeren vaak
geen of weinig aflossingsmogelijkheden.
2. Voorkom slepende debiteuren in de administratie
AJOSS koopt de schulden in één keer af. Hierdoor
hoeft u geen (administratieve) kosten meer te
maken en door te berekenen aan de jongere. Hiermee voorkomt u dat schulden nog groter worden
en de jongere dieper in de problemen komt. En u
hoeft niet meer achter uw geld aan.
3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Jongeren van vandaag, zijn de klanten van morgen.
Door mee te werken aan AJOSS helpt u mee aan
een financieel gezonde generatie van morgen.

jongere, zodat hij of zij in de toekomst de goede financiële beslissingen kan nemen. We ontlasten hen
op het gebied van schulden. Als het nodig is bieden
we zorg en we helpen hen bij het zetten van stappen
in hun ontwikkeling. We willen de problemen bij
de kern aanpakken. Daarom bekijken we ook welke
problemen er op andere leefgebieden zijn en pakken
deze aan. Als dat nodig is, werken we daarbij samen
met gespecialiseerde collega’s of organisaties. Zo
zorgen we ervoor dat de jongere rust krijgt en een
financieel gezonde toekomst tegemoet kan gaan. De
jongere heeft weer toekomstperspectief!

Pilot
Wat doet de jongere?

Wat doet de gemeente?
Bij AJOSS zorgen we er eerst voor dat de jongere
schuldenzorgvrij is. We lossen dringende geldproblemen op. Hierna kan de jongere zich richten op manieren om weer financieel gezond te worden. Samen
maken we een plan om een stap te zetten in de ontwikkeling en schuldenzorgvrij te blijven dat past bij
de situatie van de jongere. We helpen en coachen de

startkwalificatie hebben, dan proberen ze deze nog
te halen. Hebben ze wel een startkwalificatie? Dan
kunnen ze verder studeren of meteen actief op zoek
naar werk. Niet voor alle jongeren is een opleiding
of werk meteen mogelijk. Toch willen we dat zij een
stap zetten in hun ontwikkeling. Dit kan in de vorm
van een maatschappelijke stage, vrijwilligerswerk of
dagbesteding. Ook dit is maatwerk; de manier van
meedoen sluit zoveel mogelijk aan bij de interesses
van de jongere en de duur bepalen we in overleg
met de jongere.

Jongeren van 18 t/m 27 jaar met een woon- of
postadres in de gemeente Oss en problematische
schulden mogen meedoen met AJOSS. Vaak zijn dit
jongeren met problemen op meerdere leefgebieden.
Of jongeren die door hun geldproblemen (dreigen
te) stoppen met hun opleiding of werk.
Meedoen aan AJOSS is niet vrijblijvend. Jongeren
moeten er iets voor doen. Als jongeren nog geen

De pilot startte in april 2020 en duurt 3 jaar. In die
tijd willen we 40 jongeren uit de gemeente Oss met
deze aanpak helpen. In 2022 evalueren we de pilot.

Meer informatie
Wilt u meer weten over AJOSS? Kijk dan op
www.oss.nl/ajoss of neem contact met ons op.
Mail naar: schuldhulpverlening@oss.nl.
Zet in het onderwerp dat het over AJOSS gaat.

