
In gesprek met Connie Maathuis,
directeur NVI
We spraken met Connie Maathuis, lid van de initiële stuurgroep en vervangend bestuurslid van
het Schuldenknooppunt. Het werd een geëngageerd gesprek over de zichtbaarheid van de NVI,
De WKI (Wet Kwaliteit Incassodiensten), Vrouwen in business, het voorkomen van schulden bij
jongeren en het belang van het Schuldenknooppunt.

Lees het artikel
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“Het Schuldenknooppunt is in de eerste
plaats bedoeld om snelheid in
schuldregeltrajecten te brengen. Om niet
meer, anno nu, met papieren en postduiven
te werken, waarbij het voor de hele keten
mogelijk is om zich achter een deken van
traagheid te verschuilen. Daarnaast zie ik het
Schuldenknooppunt als een opstart naar
veel meer mogelijkheden. Het is goed voor
elke schakel in de keten."

Connie Maathuis
Directeur NVI

Aansluit- en verwerkersovereenkomst aangepast

Om juridisch de puntjes nog verder op de 'i' te zetten is de aansluit- en verwerkersovereenkomst
van het Schuldenknooppunt in detail besproken door juristen van KPN, Vattenfall, Achmea en
VGZ. Samen hebben zij de gemeenschappelijke belangen bepaald en op basis daarvan zijn een
aantal aanpassingen gevraagd en doorgevoerd. Zo worden risico's nog beter afgedekt en komen
we tot een breed gedragen overeenkomst. 

Dit jaar alweer veel nieuwe aanmeldingen

Van harte welkom:

Schuldeisers:
- Budget Thuis
- Infomedics
- Gemeente Hoorn
- Gemeente Amersfoort
- Gemeente Oude Ijsselstreek

Schuldhulpverleners:
- Gemeente Den Haag
- Gemeente Culemborg
- Sociale Dienst Drechtsteden

Direct aansluiten

Aangepaste aansluit- en verwerkersovereenkomt

Deelnemers aan het Schuldenknooppunt
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Agenda maart en april

Woensdag 9 maart 13:30 - 15:00u
Online informatiebijeenkomst voor schuldeisers 

Dinsdag 22 maart 10:00 - 11:30u 
Online informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners
Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt

Woensdag 14 april  11:00 - 12:30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldeisers 

Dinsdag 20 april 13:00 - 14:30u 
Online informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners
Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt

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.

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.

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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Copyright © 2022 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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