
Organisaties doen oproep:
sluit snel aan op het Schuldenknooppunt

Diverse belangrijke schuldeisers waaronder Intrum, KPN, Menzis, Flanderijn, Vattenfall en Vesting
Finance en brancheorganisaties NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-
ondernemingen), LVLB en de NVVK onderschreven de missie van het Schuldenknooppunt tijdens
het bijzondere kerstdiner op 14 december in Den Haag. Samen roepen zij ondernemers en
organisaties op om te 'verbinden en te versnellen' door sneller aan te sluiten op het
Schuldenknooppunt.
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Terugblik 2022 en doorkijkje 2023
Het Schuldenknooppunt hee� het afgelopen jaar een mooie stap voorwaarts gemaakt. We zijn
dichter bij onze doelstelling om het centrale platform voor gegevensuitwisseling in de
schuldenketen te worden.
 

Groeiend aantal deelnemers en draagvlak in de keten
Het aantal deelnemers en draagvlak in de keten groeit. Ook verschillende zorgverzekeraars en
publieke uitvoeringsorganisaties sluiten aan. Dat het draagvlak groot blij� blijkt bijvoorbeeld uit
de samenwerking met het ministerie van SZW, CJIB en VNG om met elkaar, en de keten als
geheel, toe te werken naar één architectuur voor gegevensuitwisseling in de schuldenketen.

Versterking functionaliteit en verbreding beschikbaarheid
In 2022 is de module schuldregeling geoptimaliseerd met onder andere het toevoegen van een
heroverweging en het kunnen meesturen van een VTLB. De module Waarborgfonds
saneringskrediet wordt eind dit jaar geïntroduceerd voor kredietbanken.
2023 beloo� opnieuw een jaar te worden waarin het Schuldenknooppunt een groeiende bijdrage
levert aan het faciliteren van gegevensuitwisseling in de schuldenketen. In het voorjaar van 2023
zijn de modules 100% betalingsregeling/herfinanciering en het saldoverzoek in de
inventarisatiefase beschikbaar voor een brede groep financiële hulpverleners. Ook wordt hard
gewerkt om de module voor bewindvoerders en de module voor de landelijke schuldpauzeknop
te introduceren.

Verstevigde governance
De governance van stichting Schuldenknooppunt is ondertussen verstevigd door een raad van
toezicht en een raad van advies. Daarnaast bevindt de organisatie zich op dit moment in een fase
dat naar vaste medewerkers wordt gezocht. 

We wensen iedereen fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar!
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Technisch ondersteuner
Als technisch ondersteuner ben je het eerste aanspreekpunt voor deelnemers van het
Schuldenknooppunt. Je stemt de voortgang van ʻticketsʼ af met de technische adviseur. Wanneer
je Zendesk kent is dat een pré. Heb jij het in je om klanten goed verder te helpen? Ben jij pas
tevreden wanneer onze klanten dat zijn en denk je in oplossingen? Dan is dit echt een functie
voor jou!

Directeur
Als directeur geef je richting aan een organisatie die zich snel ontwikkelt. Je schakelt en netwerkt
op hoog niveau. Samen met het bestuur bepaal je de strategie en ben je verantwoordelijk voor
het organisatiebeleid. Je ambieert een sturende rol in de technische en inhoudelijke
doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt.

Strategisch accountmanager
Zit strategisch denken in je bloed en heb je de overtuigingskracht om prospects in beweging te
zetten? Dan is deze parttime functie echt iets voor jou! Samen met een extern team van
accountmanagers werf je nieuwe deelnemers voor het Schuldenknooppunt, geef je inspirerende
webinars en presentaties. Heb je ervaring met klantcontact en sales en a�initeit met marketing
en communicatie? Lees dan snel verder.

Ken je iemand, die goed bij een van deze pro�elen zou passen? Dan waarderen we het zeer
wanneer je deze nieuwsbrief naar hen doorstuurt! 

Agenda komende maanden

donderdag 19 januari 15:00 - 16:30 uur
Stakeholdersoverleg Schuldenknooppunt

Dinsdag 24 januari 11:00 - 12:30 uur
Informatiebijeenkomst Schuldeisers

Dinsdag 31 januari 13:00 - 14:30 uur
Informatiebijeenkomst CS/SKP voor Schuldhulpverleners

Donderdag 16 februari 13:00 - 14:30 uur
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Informatiebijeenkomst Schuldeisers

Donderdag 23 februari 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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