
Gemeente Den Haag rolt Schuldenknooppunt uit

Barbara Grötzinger, Accountmanager
�nanciële hulpverlening bij gemeente Den
Haag vertelt samen met collega's over de
schuldenproblemen in de gemeente, het
waarom achter de uitrol van het
Schuldenknooppunt en de directe
voordelen die zij merken in het
communiceren via het
Schuldenknooppunt. Ook doet ze een
oproep aan schuldeisers: "Draag ook je
steentje bij aan het versneld oplossen van
schulden en stel aansluiten niet langer uit."
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Menzis sluit versneld aan 

Per 1 augustus is ook Menzis aangesloten op het Schuldenknooppunt. "Gezien de stijgende
energieprijzen verwachten we een groeiende groep mensen die hun rekeningen niet meer
kunnen voldoen. Dat willen we voor zijn.", zegt Jan Willem Kistemaker, Teammanager
Creditmanagement bij Coöperatie Menzis. Lees meer over het aansluitproces en de eerste
bevindingen bij Menzis: 

Gemeente Groningen en Greenchoice starten pilot

We spraken Elly Dalmolen-Huskers, hoofd Groningse Kredietbank (GKB), die aansluiting op het
Schuldenknooppunt vorig jaar hoog op de agenda in Groningen zette. Het werd een warm en
geëngageerd gesprek met een betrokken beleidsprofessional over de gemeente Groningen, het
e�ect wat het hebben van schulden op mensen hee� en het Schuldenknooppunt.

Schuldenknooppunt stelt
Raad van Toezicht in

De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk
van het bestuur toezicht uit op het realiseren
van de doelstellingen van het
Schuldenknooppunt. Tanaquil Arduin, Peter

Aangepaste tarieven 2023

Het bestuur van stichting
Schuldenknooppunt hee� voor het eerst
sinds de lancering in 2021 de tarieven voor
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Wesdorp en Erwin Dijkema zijn benoemd als
toezichthouders. Met deze benoeming is de
benodigde deskundigheid op het gebied van
gegevensuitwisseling, schuldenproblematiek
en compliance geborgd.
Lees meer over RvT

 

deelname aan het Schuldenknooppunt
bijgesteld. 

De volledige informatie over de nieuwe
tarieven leest u hier.

Agenda komende maanden

donderdag 17 november 11.00 - 12.30 uur
Informatiebijeenkomst CS/SKP voor Schuldhulpverleners 

Donderdag 1 december 11.00 - 12.30 uur
Informatiebijeenkomst Schuldeisers

Dinsdag 6 december 13.00 - 14.30 uur
Informatiebijeenkomst CS/SKP voor Schuldhulpverleners

Houd onze agenda in de gaten voor nieuwe data. 

Aansluiten op het Schuldenknooppunt is eenvoudiger
dan u denkt!

Werken met 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. Stuur deze nieuwsbrief daarom door naar organisaties die nog niet zijn
aangesloten. 

nieuwsbrief doorsturen

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

Aanmelden informatiebijeenkomst
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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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