
Subsidie voor opschaling Schuldenknooppunt

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent stichting Schuldenknooppunt een
subsidie toe om de verdere opschaling van het Schuldenknooppunt mogelijk te maken.

Volgens SZW is het Schuldenknooppunt een van de bewezen e�ectieve aanpakken om schulden
sneller op te lossen. De Aanpak geldzorgen, armoede en schulden van het nieuwe kabinet wil,
mede voor de uitwerking van het coalitieakkoord, bewezen e�ectieve aanpakken opschalen en
het voortbestaan waarborgen. Door deze subsidie kunnen de zes grote uitvoeringsorganisaties
van de rijksoverheid de komende 10 jaar gebruik maken van het Schuldenknooppunt.
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Succesvolle werksessie schuldenketen

Op 29 juni jl. ontmoetten grote publieke uitvoerders uit de schuldenketen elkaar voor een
inspirerende werksessie. De bijeenkomst, georganiseerd door het CJIB en de NVVK, in
samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het
Schuldenknooppunt vond plaats bij het CJIB in Leeuwarden.

Het doel van de bijeenkomst is om de zienswijze op de schuldenketen van SZW, de
ontwikkelingen bij de Clustering Rijksincasso (CRI) en het Schuldenknooppunt beter met elkaar
op een lijn te brengen. De resultaten van deze bijeenkomst zijn de start om concrete stappen te
gaan zetten. De nieuwe kerngroep die bestaat uit SZW, CJIB, VNG, Inlichtingenbureau en
Schuldenknooppunt ziet toe op het vervolg.

Nieuw bestuurslid: Wouter Weijenborg van Menzis

Dit jaar wisselen enkele bestuursleden elkaar
af. Zo nam Wouter Weijenborg, Manager
Debiteuren en Polis bij Menzis, het stokje
over van Hanneke Scherjon. Wouter is een
groot voorstander van vroegsignalering en
het voorkomen van schulden. Daardoor is hij
zich zeer bewust van het belang van een
snelle afwikkeling van dossiers. Dat maakt
hem voor ons de juiste man op de juiste
plaats! 

lees artikel

Subscribe Past Issues Translate

https://www.schuldenknooppunt.nl/
https://www.cjib.nl/
https://www.nvvk.nl/
https://schuldenknooppunt.nl/
https://schuldenknooppunt.nl/werksessie-schuldenketen-succesvol/
http://eepurl.com/hnrLnb
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=757002b1fa9ac840df296ebe5&id=3a5f655e9b
javascript:;


“Hoe meer partijen meedoen, des te sneller lossen we samen schulden op. Daarnaast
helpt het Schuldenknooppunt om de administratieve last binnen je eigen organisatie

terug te dringen. Dus ik zeg: sluit ook voor de winter aan!”

Wouter Weijenborg, Manager Debiteuren en Polis Menzis.

Drukbezochte PACT II bijeenkomst

In juni organiseerde SchuldenlabNL, in samenwerking met de ING, de bijeenkomst “PACT II
Schuldenzorgvrij Nederland: Stap voor Stap.” Met als doel de enorme last die schulden
veroorzaken te verlagen.  Aanwezigen maakten kennis met 8 schuldhulpmethoden: de
Doorbraakmethode, De Nederlandse Schuldhulproute, Collectief Schuldregelen (net als het
Schuldenknooppunt onderdeel van het NVVK arrangement), Het Jongerenperspectie�onds, De
Voorzieningenwijzer, Plinkr Hub, Over Rood en ʻHoe word je rijk?ʼ Minister Carola Schouten
en Koningin Máxima spraken aanwezigen toe.

Benader zelf ook schuldeisers

Steeds meer schuldeisers nemen het besluit om aan te sluiten op het Schuldenknooppunt. Van
sommige schuldhulpverleners horen we dat ze nog even wachten met het aansluiten op het
Schuldenknooppunt tot er meer schuldeisers zijn aangesloten. Een kip-ei-discussie die we graag
willen doorbreken. Daarom roepen we alle schuldhulpverleners op ook zelf in actie te komen om
schuldeisers te stimuleren om op het Schuldenknooppunt aan te sluiten. Lees hier hoe je dit
aanpakt en download het handige informatiepakket. 

meer over de visie van Wouter Weijenberg

naar artikel over PACT II
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Agenda komende maanden

Donderdag 6 oktober 11:00 - 12:30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldeisers

Dinsdag 18 oktober 13:00 - 14:30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners
Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt

Dinsdag 1 november 13:00 - 14:30u
Online Informatiebijeenkomst voor schuldeisers

Dinsdag 17 november 11:00 - 12:30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners
Collectief Schuldregelen en het Schuldenknooppunt

Houd onze agenda in de gaten voor nieuwe data. 

Meedoen met 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!

download het informatiepakket

Aanmelden informatiebijeenkomst
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