
Ontmoet Technisch projectleider Bart van de Ven

Een organisatie is niets zonder haar mensen. Maar wie zijn nou de drijvende krachten achter het
Schuldenknooppunt? Vandaag stellen we Technisch projectleider Bart van de Ven aan u voor.
Bart vertelt meer over zijn switch van scheikunde naar organisatieadvies en over hoe hij bij het
Schuldenknooppunt terecht kwam. Lees hier zijn verhaal >>

"Vanuit mijn rol faciliteer ik organisaties die
vragen hebben over de wijze van aansluiten.
Ik denk ik mee in de oplossingen die
gevraagd worden om aan te sluiten. Met elke
nieuwe aansluiting die we realiseren
ontwikkelt het Schuldenknooppunt zich
verder. Wanneer er vragen zijn over het
Schuldenknooppunt en/of het gebruik
daarvan: aarzel dan niet om mij daar bij te
betrekken!”

Bart van de Ven
Technisch projectleider Schuldenknooppunt
 

direct aansluiten
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NVVK Donderdagmiddagsessie

Procesversnellers in de schuldhulp 

Donderdag 2 september, 13.00u tot 14.30u: Inspirerende NVVK sessie over praktijkervaringen met
het NVVK Arrangement. Voor: klantmanagers, schuldhulpverleners, kwaliteitsmedewerkers,
managers en bestuurders (ook voor niet NVVK leden). Het Arrangement omvat de modernste en
e�iciëntste manier van schuldhulp met saneringskredieten, Collectief schuldregelen en het
Schuldenknooppunt. Na afloop is er ruimte om vragen te stellen aan de accountmanagers van
het Arrangement. 

Een bijeenkomt over het Schuldenknooppunt bijwonen.
Wat mag u verwachten?

Al 397 mensen namen deel aan een informatiebijeenkomst. Wat mag u verwachten wanneer u
zich opgee� om ook een bijeenkomst bij te wonen? Tijdens de bijeenkomst gee� Marianne
Oostrik een presentatie over wie er hebben meegedacht over het Schuldenknooppunt, welke
randvoorwaarden er zijn en hoe het samenhangt met andere initiatieven. Bart van de Ven gee�
een kijkje achter de schermen met een demo van het webportaal. Ook wordt meer verteld over
de veiligheidsaspecten en het toekomstperspectief van het Schuldenknooppunt. En u hee� de
gelegenheid om vragen te stellen, die tijdens de bijeenkomst worden beantwoord. Na het
bijwonen van een bijeenkomst is het volkomen helder waarom vlot aansluiten ook in het belang
is van uw organisatie.

aanmelden

lees het blog
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Agenda september en oktober

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 

Dinsdag 5 oktober 14.00 - 15.30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners

Dinsdag 12 oktober 14.00 - 15.30u
Online informatiebijeenkomst voor schuldeisers 

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

Aanmelden informatiebijeenkomst
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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!

Copyright © 2021 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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