
Koppeling met Schuldenknooppunt
voor BakerWare klanten
Marco van Beek, Business Development Manager BakerWare, vertelt over zijn werk, het
bestaande 'onvermogenportaal' en de koppeling met het Schuldenknooppunt voor hun klanten.
BakerWare ontwerpt doelgroepgerichte self-service IT oplossingen om communicatie e�iciënter
te maken en te digitaliseren. Marco: "Wij bedienen de twee grootste
belastingapplicatieleveranciers in Nederland. Ik denk dat ongeveer 75 tot 80% van de inwoners
van Nederland (burgers en bedrijven) te maken hebben met een online portaal van BakerWare."

Lees het artikel
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Marco: "Steeds meer prospects en nieuwe
klanten geven aan gebruik te willen maken
van het Schuldenknooppunt, omdat het een
breed gedragen centraal platform is. We
verwachten dat het Schuldenknooppunt
binnen de komende jaren de norm wordt.
Omdat in onze oplossing ook
vroegsignalering is meegenomen behoudt
deze ook zijn waarde."

Marco van Beek
Business Development Manager BakerWare

Benader ook zelf schuldeisers 

Elke schuldhulpverlenende organisatie hee� te maken met een groep bekende regionale en
landelijke schuldeisers. Een eenvoudige stap kan zijn om zelf schuldeisers te benaderen die het
vaakst in dossiers voorkomen. Vertel over de voordelen van aansluiten op het
Schuldenknooppunt en maak samen afspraken om via het Schuldenknooppunt te
communiceren. We hebben een informatiepakket voor u samengesteld om het uitnodigen van
schuldeisers zo eenvoudig mogelijk te maken.  Lees hier het volledige artikel en download het
informatiepakket via onderstaande knop.

Het NVVK serviceteam stelt zich voor

Direct aansluiten

Download het informatiepakket
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Omdat er een paar nieuwe gezichten zijn in het NVVK serviceteam stellen wij ze graag aan u voor.
3 kundige medewerkers die organisaties snel op weg helpen met het NVVK arrangement dat 3
initiatieven omvat. Samen  zorgen deze voor een versnelling in de schuldhulpverlening en helpen
ze organisaties om op een consumentvriendelijke manier te incasseren. De initiatieven zijn: het
Schuldenknooppunt, Collectief Schuldregelen en het Saneringskrediet. Dus neem snel contact
op met Martijn Schut, Yaacoub Abbassi of Nico Wuarbanaran.

Dit jaar alweer veel nieuwe deelnemers

In 2022 hebben weer veel nieuwe aanmeldingen voor het Schuldenknooppunt mogen
ontvangen. We verwelkomen: 

Schuldeisers:
- Greenchoice
- SWZ Zwolle

deltaWonen
Gemeente Amersfoort
Gemeente Heumen
Gemeente Hoorn
Gemeente Berkelland
Gemeente Oude IJsselstreek
BVCM
Call2Collect
Flanderijn
Budget Thuis

 

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

Gemeente Heumen

Agenda mei en juni

Woensdag 15 juni 11:00 - 12:30u 
Online informatiebijeenkomst voor schuldeisers 

Dinsdag 28 juni 13:00 - 14:30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners
Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt

Ontmoet het NVVK serviceteam

Deelnemers aan het Schuldenknooppunt
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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!

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. 

 

Aanmelden informatiebijeenkomst
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