
Meer dan de helft van gemeenten aangesloten
of bezig met aansluiting

Het aantal aanmeldingen van gemeenten - en daarmee schuldhulpverleners - die zich aansluiten
op het Schuldenknooppunt blij� gestaag oplopen! Hoe snel, dat zie je in het diagram.

Er lopen ook steeds meer trajecten van grote

schuldeisers die een aansluiting voorbereiden.

Ons streven is dat alle organisaties die

schuldregelingen tot stand brengen zich in de

komende 3 jaar aansluiten op het

Schuldenknooppunt. Benieuwd welke

organisaties aansluiten? Hou dan de pagina

met deelnemers aan het Schuldenknooppunt

in de gaten! Ook interesse om aan te sluiten?

Aansluiten is verassend eenvoudig en snel.

Bijeenkomst Groningen en Drenthe een succes!

direct aansluiten
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Op woensdag 26 mei vond de online informatiebijeenkomst plaats gericht op schuldeisers en
schuldhulpverleners uit Groningen en Drenthe. Jan Tingen (Directeur GKB) bleek een uitstekende
gastheer voor de 50 deelnemers aan de online bijeenkomst. We bedanken Jan, de Gemeente
Groningen (Groningse Kredietbank,) de GKB Assen, VKB Noord-Oost Groningen, Bos
Incasso, LAVG Gerechtsdeurwaarders B.V. en VKB Noord-Oost Groningen voor een fijne
samenwerking.

In de video hierboven vertelt Edwin Huizing, Afdelingshoofd bij LAVG Gerechtsdeurwaarders,
over waarom zij zijn aangesloten en waarom zij hopen dat jouw organisatie dit ook snel zal doen!

Agenda juni/juli/september

Dinsdag 22 juni van 14.00 - 15.30u
Speciale informatiebijeenkomst voor schuldeisers die deelnemen aan Collectief Schuldregelen.

Dinsdag 6 juli 14.00 - 15.30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners 

Dinsdag 13 juli 14.00 - 15.30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldeisers

In augustus is er een zomerstop en vinden er geen bijeenkomsten plaats.

Dinsdag 7 september 14.00 - 15.30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners
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Dinsdag 14 september 14.00 - 15.30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldeisers 

Houd onze agenda in de gaten voor nieuwe data. En mocht u een bijeenkomst willen aanvragen
voor uw sector? Neem dan gerust contact met ons op. 

Intrum deelt ervaring met aanvragen van eHerkenning

Mathijs Busse, teammanager Consumer Financials bij Intrum, vertelt over het proces van het
aanvragen van eHerkenning binnen zijn organisatie. Mathijs: "Om toegang te krijgen tot het
platform startte ik mijn zoektocht naar de eHerkenningbeheerder bij onze IT afdeling." Maar het
bleek uiteindelijk een heel andere afdeling die Mathijs verder kon helpen. Welke? Dat vertellen
we in dit blog. Zelf eHerkenning aanvragen? We leggen op deze pagina uit hoe het werkt.

Hoe meer partijen zich aansluiten bij het Schuldenknooppunt, hoe meer maatschappelijke
kosten we vermijden! Daarom verzoeken wij u om deze nieuwsbrief door te sturen naar
organisaties die nog niet zijn aangesloten.

Deze nieuwsbrief doorsturen

Aanmelden informatiebijeenkomst

lees het blog
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Wilt u meer informatie? Bezoek dan onze website, maak een afspraak of mail ons.
Volg ons ook op LinkedIn!
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