The Great Escape:
Het is voor jonge (LVB) gedetineerden moeilijk te ontsnappen uit
de vicieuze cirkel van schulden, criminaliteit en detentie.
The Great Escape is een programma waarbij, zo mogelijk, al binnen
de muren van de gevangenis gewerkt wordt aan een plan om
schuldenvrij te worden en te blijven door goede voorbereiding, een
echte strategie en samen te werken.

Wie meld je aan?
❖ Jongeren met LVB-problematiek van 18 tot en met 26 jaar (Afwijkende leeftijden in overleg). Bijna uit
detentie of net uit detentie.
❖ Woonachtig in Amsterdam.
❖ Minimale schuld van € 3.000, -- (problematisch).
❖ Er zijn problemen op meerdere leefgebieden.
❖ Moeite met school en werk.
❖ Gemotiveerd om het roer om te gooien.
❖ Wil graag deelnemen aan de jongeren schuldenvrije start (JSS) of deelnemen aan een andere duurzame
oplossing voor schulden.

Aanmelden bij de Great Escape doe je zo!
❖ Check de website:
https://www.sanctieuitvoering.nl/projectenlab/verbinding-forensische-zorg-met-reguliere-ggz/the-great-escape

❖ Start van de nieuwe groep vindt plaats op 9 september 2021
Er zijn globaal 2 wegen: 1)De schuldhulpverlener, de klantmanager, de reclassering en de casemanager
van de PI selecteren jongeren die hiervoor geschikt zijn. 2) De kandidaten melden zichzelf aan.
❖ Stuur een mail naar loes@moneystart.nl of bel 06 – 42 6194 91.

Quote : Over 2 jaar ben ik probleem-vrij. Ik ben zo super dankbaar! (Charlene maart 2021)

Resultaten Charlene!
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Jongeren Schulden Vrije Start
Nieuw Huis via ons netwerk
Deelname aan voorvrouw opleiding
Slimmer met boodschappen en geld
Meer inzicht in zichzelf
Eindelijk weer perspectief!
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De kracht van ‘The Great Escape’
❖
❖
❖
❖

Het traject is 1 dag in de week en start op donderdag 9 september 2021 en duurt 12 weken.
De jongeren worden alle donderdagen opgehaald en thuisgebracht.
Ze krijgen iedere bijeenkomst een lunch aangeboden.
Aan het einde van het traject krijgen de kandidaten een eenvoudige laptop voor hun
administratie.
❖ Het traject bestaat uit een individueel traject en een groepstraject.
Individueel Traject
❖ De jongeren worden intensief begeleid naar de jongerenschuldenvrije start (JSS) of een andere
duurzame oplossing voor de schulden.
❖ Bij de JSS maakt de klantmanager een begeleidingsplan met vier mijlpalen.
❖ Als ze de vier mijlpalen halen, wordt er 1 jaar aflossing van schulden kwijtgescholden door de
GKA.
❖ Ze worden begeleid naar werk, stage of een combinatie van beiden.
❖ Alle hulpverleners worden door middel van een 2-wekelijks half uur gesprek betrokken en
geholpen bij de begeleiding van de kandidaat. Dit is in principe zonder de kandidaat.
❖ We maken een groepsapp aan met de kandidaat en alle hulpverleners, waardoor er hele korte
lijnen ontstaan.
Groepstraject
❖ We bereiden de jongeren voor op het toekomstige saneringstraject. We leren ze bijvoorbeeld
hoe ze gezond kunnen eten met weinig geld; wat eet je wanneer je maar € 50,00 in de week te
besteden hebt?
❖ Ze leren van een personal trainer hoe ze, zonder geld, hun lichaam het beste kunnen trainen.
❖ Ze leren begrijpen waarom ze in de schulden zijn gekomen, wat centraal staat binnen het
project. Wat is de zorgverzekering en waarom moet je een eigen risico apart houden? Wat is
een boete en hoe werkt het precies met boetes? Wat is studiefinanciering en uit welke
onderdelen bestaat het incassotraject? Hierin krijgen ze klassikaal les, maar ook 1-op-1 indien
nodig, d.m.v. een aanvullende training.
❖ De klantmanagers en schuldhulpverleners én daarmee de jongeren, worden met alles geholpen
door cliëntondersteuners en vrijwilligers.
❖ We maken warriors van hen met hun eigen team aan hulpverleners. We bereiden ze voor om
echt uit de problemen te komen: de beste weg uit de problemen is er doorheen!
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