
Terugblik 2021 en �jne feestdagen 
De feestdagen staan voor de deur. Tijd voor een korte terugblik op het afgelopen jaar. Het
Schuldenknooppunt werd in januari gelanceerd en staat inmiddels stevig op de kaart.
Aansluitingen door schuldhulpverleners verlopen voorspoedig. We verwachten dat in 2022 het
grootste deel van alle gemeenten en schuldhulpverleners is aangesloten.

In de laatste maanden stappen ook steeds meer grote schuldeisers over op het
Schuldenknooppunt. We verwelkomen o.a. Infomedics, Staedion, PWN en Greenchoice.
Vattenfall, Achmea en KPN zijn volop bezig om hun aansluiting te realiseren, net als verschillende
so�ware leveranciers. De Belastingdienst onderzoekt op dit moment de mogelijkheid van een
pilot en CJIB start, vanuit de intentie om aan te sluiten, met een uitvoeringstoets.

Steeds meer schuldregelingen lopen via het Schuldenknooppunt. Is uw organisatie al
aangesloten? Onderaan deze nieuwsbrief laten we zien hoe eenvoudig aansluiten eigenlijk is. 

Rotterdam heeft schuldregelen hoog op de agenda

stap ook over op het Schuldenknooppunt
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De gemeente Rotterdam sloot als een van de eerste gemeenten aan op het Schuldenknooppunt.
En dat is geen toeval. Want schuldregelen staat hoog op de agenda van de armste stad van
Nederland. We spraken met Wethouder Grauss. Hij hee�  armoedebestrijding, schuldenaanpak
en informele zorg in zijn portefeuille. En ook Ronald Kool, Projectmanager sociaal domein,
schoof aan voor het gesprek over schuldhulpverlening, armoedebestrijding en over de
voorbeeldrol die Rotterdam wil vervullen bij het voortvarend afwikkelen van schulden.

Wethouder Grauss
Gemeente Rotterdam

DEMO video: Hoe werkt het Collectief Schuldregelen met
het Schuldenknooppunt?
Werkt u al met Collectief Schuldregelen of bent u van plan om hiermee te starten? Dan hee�
gebruikmaken van het Schuldenknooppunt veel voordelen voor uw organisatie. Hoe het precies
werkt, ziet u in de video. 

lees het verhaal van Rotterdam
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We organiseren elke maand informatiebijeenkomsten over Collectief Schuldregelen en het
Schuldenknooppunt. Schrijf u in voor een van de data. 

Agenda januari en februari 2022

Dinsdag 18 januari 10.00 - 11.30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners
Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt

Donderdag 27 januari 14.00 - 15.30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldeisers 

Dinsdag 8 februari 10.00 - 11.30u 
Online informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners
Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt

Donderdag 10 februari 14.00 - 15.30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldeisers 

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

aanmelden informatiebijeenkomst

Aanmelden informatiebijeenkomst
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Aansluiten is eenvoudiger dan u denkt!

Aansluiten op het Schuldenknooppunt kan in twee eenvoudige stappen. Bekijk het infoportaal
voor handige downloads en bezoek de veelgestelde vragen sectie. 

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.

Rest ons nog om u hele fijne feestdagen toe te wensen. Tot ziens in 2022!

nieuwsbrief doorsturen

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

Copyright © 2021 Schuldenknooppunt, All rights reserved.

Wilt u uw voorkeur voor hoe u deze mails ontvangt wijzigen?
U kunt hier uw voorkeuren wijzigen OF u uitschrijven van deze lijst. 
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