
NIEUW: aansluiten via webportaal schuldhulpverleners
Op 1 juli is het nieuwe webportaal voor schuldhulpverleners gelanceerd. Speciaal voor
schuldhulpverleners die zonder een directe systeemkoppeling willen aansluiten. Snel en
eenvoudig!

"We denken dat dit webportaal vooral
gebruikt gaat worden door organisaties die
nog wachten op de systeemkoppeling van
hun so�wareleveranciers, of door de wat
kleinere gemeenten. Op dit moment is het
Schuldenknooppunt beschikbaar voor
schuldhulpverleners die werken vanuit de
Wgs."

Marianne Oostrik
Projectleider Schuldenknooppunt
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Stadsbank Oost Nederland start met Collectief
Schuldregelen én het Schuldenknooppunt

We spraken klantmanager Latoya Rijkschroe� over Collectief Schuldregelen via het
Schuldenknooppunt, over de nieuwe Vtlb berekening en de uitdagingen voor
schuldhulpverleners.

Latoya: “Het mooiste zou zijn wanneer
Collectief Schuldregelen zoveel mogelijk via
het Schuldenknooppunt zou lopen. Op die
manier kunnen we lijstwerk tot het minimale
beperken. De communicatie via het
Schuldenknooppunt loopt gewoon erg
soepel. We hopen ook dat het grootste deel
van de schuldeisers vlot op het
Schuldenknooppunt zal aansluiten.

Latoya Dijkschroe�
Klantmanager Stadsbank Oost Nederland
 

Agenda september

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

Dinsdag 7 september 14.00 - 15.30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners

Dinsdag 14 september 14.00 - 15.30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldeisers 

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

Aansluiten is eenvoudiger dan u denkt!

lees het blog

Aanmelden informatiebijeenkomst
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Aansluiten op het Schuldenknooppunt is relatief eenvoudig en dat horen we ook terug van de
partijen die al zijn aangesloten. Op onze website leggen we uit hoe u in drie stappen op het
Schuldenknooppunt kunt aansluiten. Bekijk ook het infoportaal voor legio handige downloads
en bezoek de veelgestelde vragen sectie, want die blijven we aanvullen met antwoorden op
vragen die tijdens bijeenkomsten worden gesteld.

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

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