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Voorstellen PPO voor geactualiseerde uitvoering en wijziging regelgeving Voorstellen PPO voor geactualiseerde uitvoering en wijziging regelgeving Voorstellen PPO voor geactualiseerde uitvoering en wijziging regelgeving Voorstellen PPO voor geactualiseerde uitvoering en wijziging regelgeving 

richting ministerie SZWrichting ministerie SZWrichting ministerie SZWrichting ministerie SZW    

 

Op 19 juni 2013 vond het door het PPO in samenwerking met de VNG georganiseerde 

congres over de stimulering van ondernemerschap op lokaal niveau plaats. Jetta Klijnsma, 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, was als gastspreker aanwezig op het 

congres en gaf aan uit te zien naar voorstellen om tot een geactualiseerde uitvoering en 

wijziging van de regelgeving rondom het Bbz te komen. Het PPO heeft van deze gelegenheid 

gebruik gemaakt en eind juli een aantal voorstellen gedaan aan het ministerie van SZW. En 

wel over de volgende onderwerpen: urencriterium, deeltijdondernemerschap, marginaal 

ondernemerschap, inkomenstoets, oudedagsvoorziening, grensoverschrijdend ondernemen, 

vergoeding bedrijfseconomische onderzoeken, participatiebudget, schuldhulpverlening voor 

ondernemers, wijze van uitvoering en stimulering regionalisering. 

 

Lees hier de inhoud van deze voorstellen: http://www.pponederland.nl/voorstellen-ppo/  

 

Trainingsprogramma PPOTrainingsprogramma PPOTrainingsprogramma PPOTrainingsprogramma PPO    

 

Het is van groot belang dat medewerkers van Bbz uitvoeringsorganisaties en onderdelen van 

gemeenten die zich met de uitvoering van het Bbz en ondernemersadvisering bezig houden, 

op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarom worden er binnenkort trainingen 

aangeboden aan de PPO-leden. In opdracht van Stimulansz en Divosa is het ROZ bezig met 
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de ontwikkeling van een tweetal trainingen. De andere training wordt verzorgd door de FOI. 

Hierna volgt kort de inhoud van deze trainingen. 

    

Ondernemersadvies voor gevorderdenOndernemersadvies voor gevorderdenOndernemersadvies voor gevorderdenOndernemersadvies voor gevorderden    (door ROZ)(door ROZ)(door ROZ)(door ROZ)    

Het doel van deze training is de overdracht van kennis en het aanleren van advies- en 

coachvaardigheden door de trainer aan de deelnemers. Het resultaat van deze training is dat 

klanten nog beter geadviseerd en gecoacht kunnen worden vanaf het intakegesprek tot en 

met de periode na de start van de onderneming. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

• Het intakegesprek (hoe haal je meer rendement uit de gesprekken) 

• De persoon achter de ondernemer: achtergrond, motivatie, competenties, presentatie 

en eventuele valkuilen 

• Het coachen van de (potentiële) ondernemer (diverse coaching stijlen, welke 

instrumenten kun je inzetten) 

• Hoe kun je de diverse ondernemerscompetenties verder ontwikkelen 

• Beoordeling ondernemingsplan  

• Het volgen van de (potentiële) ondernemer zowel voor als na de start 

 

Verdieping leergang ondernemersadviseur publieke organisatiesVerdieping leergang ondernemersadviseur publieke organisatiesVerdieping leergang ondernemersadviseur publieke organisatiesVerdieping leergang ondernemersadviseur publieke organisaties    (door FOI)(door FOI)(door FOI)(door FOI)    

De doelstellingen van dit opleidingstraject zijn deskundigheidsbevordering van 

medewerkers, controleerbaar inzicht in de overwegingen die een rol spelen bij een 

financieringsbeslissing en het verkennen van de toekomstmogelijkheden, om zo te komen 

tot een besluit wel of niet te financieren. Enkele onderwerpen die centraal staan zijn:  

• Juridische aspecten (financiële en fiscale consequenties, aansprakelijkheid en 

zeggenschap bij verschillende rechtsvormen) 

• Juridische constructies (structuurrisico, consequenties voor financiering) 

• Liquiditeiten en prognose (kenmerken en aandachtspunten per branche, beoordelen 

liquiditeitsplanning) 

• Financiële constructies (positie van DGA en verschillende financiers, afweging tussen 

risico en betrokkenheid ondernemer) 

 

Schrijven van een bedrijfseconomische rapportageSchrijven van een bedrijfseconomische rapportageSchrijven van een bedrijfseconomische rapportageSchrijven van een bedrijfseconomische rapportage    (door ROZ)(door ROZ)(door ROZ)(door ROZ)    

Het doel van deze training is het informeren van de lezer op een effectieve en efficiënte 

manier over de aanleiding, achtergrond en vraag van de (toekomstig) ondernemer, de 

bedrijfseconomische situatie (intern en extern) en de taakstelling én te komen tot een 

onderbouwd advies. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

• Richtlijnen en handvatten voor zakelijk rapporteren 

• Aanleiding, achtergrond en vraag van de (toekomstig) ondernemer 

• Casussen over de aanvraag van een bedrijfskrediet 

• Het beschrijven van de bedrijfseconomische situatie, intern en extern 

 

Meer informatie over de verschillende trainingen, data en tijden volgen op korte termijn. 
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Uitlenen van personeelUitlenen van personeelUitlenen van personeelUitlenen van personeel    

 

Wanneer u een personeelstekort heeft, of juist een medewerker die (tijdelijk) ergens anders 

ondergebracht moet worden, denk dan ook eens aan de mede PPO-leden. Het uitlenen van 

personeel aan elkaar is een goede en snelle manier om deze personeelsproblemen tijdelijk 

op te lossen. Het ROZ en de gemeente Nijmegen hebben reeds een positieve 

personeelsuitwisseling achter de rug. Vraag ons gerust naar de ervaringen.  

 

Terugvordering toeslagen na vaststelling van de Bbz uitkeringTerugvordering toeslagen na vaststelling van de Bbz uitkeringTerugvordering toeslagen na vaststelling van de Bbz uitkeringTerugvordering toeslagen na vaststelling van de Bbz uitkering    

 

In de Bbz uitvoeringspraktijk ontstaat vaak een probleem met toeslagen zoals de huur- en 

zorgtoeslag. De Bbz uitkering wordt namelijk pas in het volgende jaar, dus achteraf 

vastgesteld, en de definitieve uitkering wordt dan pas een belast inkomen voor de cliënt. 

Het is dus fiscaal gezien geen inkomen in het jaar waarin de uitkering (als lening) feitelijk is 

ontvangen, maar wel in het jaar erna. Met name als het bedrijf is gestopt, kunnen er in dat 

volgende jaar ook andere inkomsten zijn, zoals bijvoorbeeld een WWB uitkering. Door 

cumulatie van inkomens ontstaat dan een hoog fiscaal inkomen, en dit leidt tot de 

terugvordering van de toeslagen. Die terugvordering is eigenlijk niet terecht, omdat de cliënt 

feitelijk steeds een inkomen had op bijstandsniveau, eerst Bbz en toen WWB. De 

Belastingdienst heeft hier echter geen boodschap aan en gaat uit van de jaaropgaven. Ook 

middeling van inkomens heeft geen effect bij de toeslagen.  

 

Eerder dit jaar zijn hierover kamervragen gesteld (‘zzp-ers in de knel’). Minister Kamp (EZ) 

heeft in zijn antwoord aangegeven dat de cliënt een betalingsregeling kan treffen met de 

fiscus, maar dit is uiteraard niet het gewenste antwoord. De terugvordering is immers niet 

redelijk. Ook is door Kamp toegezegd dat het knelpunt door het ministerie van Financiën 

nog zal worden bekeken. Op dit moment onderzoekt Financiën de mogelijkheid om de 

definitieve Bbz uitkering fiscaal aan te merken als zogeheten ‘eindheffingsbestanddeel’. Dit 

zou betekenen dat er wel loonheffing wordt afgedragen door de gemeente, maar er geen 

jaaropgave volgt, en daarmee geen cumulatie meer van inkomens. Wordt vervolgd! 

 

    

PPO ledenPPO ledenPPO ledenPPO leden    

Bureau Zelfstandigen Utrecht – Bureau Zelfstandigen Fryslân - Gemeente Arnhem - Gemeente 

Barneveld - Gemeente Deventer/GROS - Gemeente Ede - Gemeente Eindhoven - Gemeente Emmen - 

Gemeente Groningen - Gemeente Hilversum, Bureau Zelfstandigen en Kunstenaars - Gemeente 

Nijmegen, Bureau Zelfstandigen - Gemeente Tilburg - Gemeente Zwolle/RBZ - GROS Apeldoorn - 

Orionis Walcheren - ROZ Groep - Werkplein Baanzicht/Gemeente Assen - Zelfstandigenloket Alkmaar - 

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)/Gemeente Lelystad 

 

 

Volg ons ook op Twitter (twitter.com/pponederland)  

en Facebook (facebook.com/pponederland) 

 


