
Op 28 januari 2021 is het Schuldenknooppunt officieel gelanceerd. Een
belangrijke stap in het versnellen van schuldregelen. Er is veel interesse
getoond in de mogelijkheden om aan te sluiten bij het Schuldenknooppunt. We
begrijpen ook dat er nog veel vragen zijn. Om u zo goed mogelijk op weg te
helpen organiseren we vanaf maart elke maand 3 online
informatiebijeenkomsten. We nodigen u van harte uit om deel te nemen: 

Woensdag 17 maart van 14.00u - 15.30u: 
Online informatiebijeenkomst voor schuldeisers

Maandag 22 maart van 14.00u - 15.30u: 
Online informatiebijeenkomst voor Allegro gebruikers 

Woensdag 7 april van 14.00 - 15.30u:
Online informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners

Woensdag 14 april van 14.00 - 15.30u:
Online informatiebijeenkomst voor schuldeisers

Elke maand voegen we weer nieuwe data toe, dus houd ook de agenda op de
website in de gaten.
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Een-op-een gesprek of direct aansluiten?
Onze intentie is om u zo goed mogelijk bij het aansluitproces te ondersteunen.
Wanneer u technische vragen heeft mail ons dan om een-op-een gesprek in te
plannen. Kies voor 'direct aansluiten' en volg de aangegeven stappen op de
website, wanneer u zich al goed heeft ingelezen en klaar bent om aan te
sluiten bij het Schuldenknooppunt. 

Lancering Schuldenknoopunt
Tijdens het goedbezochte online event , o.l.v. Marco Florijn, verzorgde Carsten
Herstel (ministerie van SZW) de officiële opening. Met hem en met Alberta
Schuurs (VNG PSI), Geert van Dijk (NVVK) en Martin Neef (Vattenfall) werden
dynamische gesprekken gevoerd over de meerwaarde van het
Schuldenknooppunt en de toekomst van schuldregelen. Ook Niels van de
Beek (Intrum), Frank Dijkstra (Kredietbank Nederland), Ronald Kool (Gemeente
Rotterdam) en Arjan Visser (KPN) vertelden over hun bijdragen aan de
ontwikkeling van het Schuldenknooppunt. Hieronder een terugblik.

Lancering Schuldenknooppunt

Aanmelden informatiebijeenkomst

Direct aansluiten
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Ontwikkeld vóór en dóór schuldeisers en
schuldhulpverleners 
Het initiatief voor het Schuldenknooppunt is genomen door de NVVK in
samenwerking met de VNG en heeft geen winstoogmerk. In 2019 werd er een
startgroep in het leven geroepen waarin een aantal grotere schuldeisers en
schuldhulpverleners plaatsnamen. In de tweede helft van 2020 werd de eerste
proefversie in gebruik genomen. Op basis van deze ervaringen werd het
Schuldenknooppunt klaargestoomd voor de landelijke uitrol in januari 2021.
Naast de techniek van het Schuldenknooppunt is het bijbehorende
afsprakenstelsel over berichten, proces en aansluiting in samenwerking met de
startgroep getoetst en verfijnd.

Door een substantiële versnelling van het proces van
schuldregelen verkleint het Schuldenknooppunt de

maatschappelijke kosten van schulden.
Hoe meer partijen meedoen aan het Schuldenknooppunt, hoe

meer maatschappelijke kosten we vermijden.

Wilt u meer informatie, bezoek dan onze website, maak een afspraak
of mail ons.
Volg ons ook op onze LinkedIn pagina!

Stuur deze nieuwsbrief door naar een van uw contacten
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