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> Aanmelden mogelijk voor ‘Leergang ondernemersadviseur publieke organisaties’ 
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 > ROZ nodigt u uit voor het Event ‘Ondernemen in Duitsland’ 

> ROZ organiseert Maand van het Ondernemen in Almelo 

> Tilburg: Geld om het winkelgebied te verbeteren 

> OndernemersAkkoord – Midden-Brabant  
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Aanmelden mogelijk voor ‘Leergang ondernemersadviseur publieke Aanmelden mogelijk voor ‘Leergang ondernemersadviseur publieke Aanmelden mogelijk voor ‘Leergang ondernemersadviseur publieke Aanmelden mogelijk voor ‘Leergang ondernemersadviseur publieke 

organisaties’ organisaties’ organisaties’ organisaties’     

 

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 trainingen 

aangeboden aan de PPO-leden. Het opleidingsprogramma is door PPO samen met 

Stimulansz opgesteld, in opdracht van het ministerie van SZW en Divosa.  

 

Leergang ondernemersadviseLeergang ondernemersadviseLeergang ondernemersadviseLeergang ondernemersadviseur publieke organisatiesur publieke organisatiesur publieke organisatiesur publieke organisaties    (door FOI)(door FOI)(door FOI)(door FOI)    

De eerstvolgende training die georganiseerd wordt is ‘Leergang ondernemersadviseur 

publieke organisaties’. Deze leergang bestaat uit 2 dagen en vindt plaats op woensdag 11 en 

donderdag 19 december, van 9.15 tot 16.30 uur in Utrecht (exacte locatie volgt). 

 

Leerdoelen 

De volgende leerdoelen staan centraal tijdens de opleiding: 

• De financiële verslaglegging van eenvoudige organisaties kunnen lezen, begrijpen en 

juist interpreteren 

• Welke informatie is er benodigd om een financieringsaanvraag te kunnen beoordelen?  
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• De verbanden tussen balansposten onderling en tussen balansposten en posten van 

de resultatenrekening  

• Het hanteren van een aantal financiële ratio’s als hulpmiddel voor een financiële 

analyse en beoordeling van een organisatie 

• Een goede sparringpartner zijn voor de adviseur 

• De financiële status van een onderneming bepalen aan de hand van jaarcijfers  

• Het beoordelen van de exploitatiebegroting 

• Welke financieringsinstrumenten zijn er en wanneer in te zetten?  

• Middels liquiditeitsprognose inzicht verschaffen in de liquiditeiten van de organisatie  

• Oorzaken liquiditeitsproblemen en hoe hier mee om te gaan?  

• Een eerste eenvoudige beoordeling kunnen doen van een ondernemingsplan van een 

starter 

• Hoe beoordeelt een bank een financieringsaanvraag?  

• Het verkrijgen van algemeen inzicht in en de structuur van het belastingstelsel  

• Het kunnen doen van een efficiënte en effectieve gesprekvoorbereiding voor de 

ondernemers adviseur 

 

Aanmelden 

U kunt u alvast aanmelden bij Brigit Bakker (b.bakker@rozgroep.nl, 074 2415161). Een 

officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort namens PPO en Stimulansz. 

 

De trainingen genoemd in de vorige nieuwsbrief, zullen begin volgend jaar plaatsvinden. 

Het gaat om de leergang Schrijven van Bedrijfseconomische rapportages en de training 

Coaching en Begeleiding van Ondernemers en Starters. Ook wordt een cursus 

Debiteurenbeheer, te geven door Stimulansz, aan het opleidingsprogramma toegevoegd. 

 

Exclusief voor PPO-leden wordt er door FOI een bedrijfseconomische verdiepingsleergang 

verzorgd. Er zal o.a. aan bv’s, holdings en consolidatie van jaarcijfers aandacht worden 

besteed. 

  

Meer informatie over data en tijden volgen op korte termijn.  

    

PPO PPO PPO PPO in gesprek met in gesprek met in gesprek met in gesprek met ministerie SZWministerie SZWministerie SZWministerie SZW    

 

In de vorige nieuwsbrief werd al aangekondigd dat naar aanleiding van het PPO-congres van 

afgelopen zomer, Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

aangaf 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. Vrijdag 25 oktober 

heeft een eerste afspraak met het ministerie (ambtelijk) plaatsgevonden en zijn onze 

voorstellen besproken. 

 

Niet alle onderwerpen werden door het departement omarmd. Er was echter wel veel 

belangstelling voor het beter regelen c.q. het in het Bbz mogelijk maken van 
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deeltijdondernemerschap. Ook het wijzen van de gemeenten op de mogelijkheden van 

persoonsgebonden marginaal ondernemerschap in de WWB en dat een inschrijving bij de KvK 

geen belemmering is voor het ontvangen van een bijstandsuitkering werden positief 

benaderd. 

 

Het verhogen van de inkomstennorm voor het kunnen verstrekken van bedrijfskredieten 

bleek niet geheel onbespreekbaar te zijn. Wel zal  - vanzelfsprekend – bij ondernemers met 

een hoger gezinsinkomen dan de bijstandsnorm, de omzetting naar een bedrag om niet 

onmogelijk zijn. Afwachten dus, of een verruiming definitief bespreekbaar zal zijn. 

 

Nieuws van PPONieuws van PPONieuws van PPONieuws van PPO----ledenledenledenleden    

 

ROZ nodigt u uit voorROZ nodigt u uit voorROZ nodigt u uit voorROZ nodigt u uit voor    het Event ‘Ondernemen in Duitsland’het Event ‘Ondernemen in Duitsland’het Event ‘Ondernemen in Duitsland’het Event ‘Ondernemen in Duitsland’    

met Duitse en Nederlandse bestuurders over het belang van grensoverschrijdend 

ondernemen en masterclasses voor ondernemers 

 

Op woensdag 27 november 2013 vindt het ROZ Event ‘Ondernemen in Duitsland’ plaats. Van 

15.00 tot 16.00 uur geven een aantal Duitse en Nederlandse bestuurders hun visie op het 

thema ‘Ondernemen in Duitsland’ in een interviewronde onder leiding van Bert Otten (vice-

voorzitter PvdA en voormalig wethouder Hengelo). Wat is het belang van 

grensoverschrijdend ondernemen voor de regionale economie? In het panel: 

> Pieter van Zwanenburg, lid Dagelijks Bestuur Regio Twente, portefeuille Economische 

Zaken en wethouder gemeente Hof van Twente 

> Yuri Liebrand, wethouder gemeente Oldenzaal 

> Volker Pannen, burgemeester Bad Bentheim 

> Sonja Jürgens, burgemeester Gronau 

> Kreishandwerkerschaft Borken 
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Tussen 13.00 en 21.00 uur organiseren ROZ en diverse partners verschillende korte 

masterclasses waarin ondernemers worden bijgepraat over de mogelijkheden van 

ondernemen in Duitsland. Experts die een masterclass verzorgen zijn STRICK Rechtsanwälte 

& Steuerberater, Euregio, Gothaer Versicherungen, WTC Twente, servicebureau Thotaal, 

Palio, ROZ en Oostwerk administratief bedrijf. 

 

U bent van harte welkom op het ROZ Event. Aanmelden kan door een mail te sturen naar 

info@rozgroep.nl. 

 

De officiële uitnodiging en meer informatie vindt u op de website van ROZ: 

http://www.rozgroep.nl/roz-event-ondernemen-in-duitsland/  

 

ROZ organiseert momenteel MaROZ organiseert momenteel MaROZ organiseert momenteel MaROZ organiseert momenteel Maand van het Ondernemen in Almeloand van het Ondernemen in Almeloand van het Ondernemen in Almeloand van het Ondernemen in Almelo    

Het ROZ organiseert de hele maand november de Maand van het Ondernemen in Almelo, 

vanuit een ‘pop-up store’ middenin de binnenstad. Iedereen die een bedrijf wil starten of al 

actief is als ondernemer, is van harte welkom in de tijdelijke winkel die het ROZ speciaal voor 

deze maand huurt. Ondernemersadviseurs van het ROZ zijn hier dagelijks aanwezig om alle 

vragen op het gebied van ondernemerschap te beantwoorden. Daarnaast organiseren zij 

allerlei interessante bijeenkomsten en activiteiten, zoals workshops ‘Een eigen bedrijf iets 

voor u?’, coachmiddagen, een Starterszaterdag, een themabijeenkomst ‘Ondernemen in de 

creatieve sector en een debat over de Almelose binnenstad. 

 

Vrijdag 1 november vond de opening plaats door Jan van Marle, wethouder gemeente 

Almelo, en maandag 4 november stond de eerste workshop op het programma. Veel starters 

en ondernemers weten de weg naar de ROZ pop-up store al te vinden. 

 

Meer informatie: www.maandvanhetondernemen.nl.  

 

Tilburg: Tilburg: Tilburg: Tilburg: Geld om het winkelgebied te verbeterenGeld om het winkelgebied te verbeterenGeld om het winkelgebied te verbeterenGeld om het winkelgebied te verbeteren    

Tilburg trekt 2 miljoen euro uit om de aantrekkelijkheid van het winkelgebied te vergroten. 

Ondernemers kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De gemeenteraad keurde op 21 oktober 

de uitwerking van het detailhandelsfonds goed. Met het geld dat in dit fonds zit, wil de 

gemeente ondernemers ondersteunen om de bestaande winkelstructuur de versterken. 

Ondernemers met goede ideeën kunnen maximaal 75.000 euro aanvragen per winkelgebied 

per jaar. Belangrijkste voorwaarde is dat de aanvragers zelf (substantieel) bijdragen in de 

kosten. Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Daarin zitten onder meer iemand die 

door de Ondernemers Federatie Tilburg (OFT) aangewezen wordt en een externe 

deskundige.  

 

Leegstand tegengaan 

Wethouder Erik de Ridder: "Met het detailhandelsfonds belonen we goede ideeën en willen 

we bijdragen aan de kracht van winkelgebieden, leegstand tegengaan en innovatie 

bevorderen. Het is belangrijk dat de aanvraag het collectief dient. Dus een heel winkelgebied 

of winkelcentrum moet ervan profiteren. Denk bijvoorbeeld aan het opknappen van een 
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verwaarloosde gevel. Maar ook initiatieven gericht op gezamenlijke ambities zoals het 

lintenmanagement kunnen worden ingediend voor een bijdrage uit het Detailhandelsfonds." 

 

OndernemersAkkoordOndernemersAkkoordOndernemersAkkoordOndernemersAkkoord    ––––    MiddenMiddenMiddenMidden----BrabantBrabantBrabantBrabant    

Ondernemers, onderwijs en overheid ondernemen samen 

Om ook in de toekomst een aantrekkelijke, economische regio te zijn en blijven, hebben 

ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit Midden-Brabant hun krachten 

gebundeld. Deze samenwerking is bekrachtigd in het OndernemersAkkoord, inmiddels 

ondertekend door het groeiend aantal van 40 bedrijven. De gezamenlijke aanpak van deze 

partijen leidt onder meer tot het opleiden van gemotiveerde mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. En het scheppen van werkgelegenheid voor deze groep. Bijvoorbeeld met 

ondersteuning van het Stimuleringsfonds. 

 

Het Stimuleringsfonds daagt werkgevers uit om onder andere jongeren zonder opleiding, 

50-plussers en mensen met een beperking weer aan de slag te krijgen. Gemotiveerde en 

ervaren mensen uit minder kansrijke doelgroepen met een groot arbeidspotentieel. Iedere 

werkgever (of werkgevers samen) kan een aanvraag indienen voor ondersteuning door het 

Stimuleringsfonds. Afgevaardigden uit onderwijs, overheid en ondernemers buigen zich over 

de aanvragen. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan krijgt de werkgever een eenmalige 

ondersteuning van maximaal 100.000 euro. Natuurlijk is hier wel een aantal voorwaarden 

aan gesteld. 

 

Kleine ondernemers bieden stageplaats aan werkzoekendenKleine ondernemers bieden stageplaats aan werkzoekendenKleine ondernemers bieden stageplaats aan werkzoekendenKleine ondernemers bieden stageplaats aan werkzoekenden    

Gemeente Tilburg ondertekent samenwerkingsovereenkomst voor nieuw landelijk project 

Vandaag heeft de gemeente Tilburg een samenwerkingsovereenkomst voor een nieuw 

project 'Social Return door Kleine Ondernemers' ondertekend. Tien gemeenten en honderd 

ondernemers starten hiermee. Werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

kunnen drie tot zes maanden stage lopen bij kleine ondernemers. Het bijzondere aan dit 

project is dat alle ondernemers bij hun start of doorstart een keer gebruik hebben gemaakt 

van publieke middelen. Nu willen zij een extra bijdrage leveren aan de samenleving. Het 

project wordt in samenwerking uitgevoerd met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf 

(IMK) en maatschappelijk investeerder Start Foundation. 

 

Maatschappelijke inzet 

Wethouder Auke Blaauwbroek (Arbeidsmarkt): "We starten dit project vanuit een 

maatschappelijk oogpunt en vanuit de social returngedachte. Ik vind het super om te merken 

dat die ondernemers onmiddellijk bereid zijn om zich belangeloos voor de goede zaak in te 

zetten. Vanwege hun maatschappelijke inzet worden ondernemers ook gevraagd zich aan te 

sluiten bij het Ondernemersakkoord Midden Brabant." 

 

Win-win situatie 

Alle partijen hebben voordeel bij dit project. De eerste doelstelling is uitstroom uit de 

uitkering te realiseren. Voor de werkzoekende betekent het een belangrijke ervaring en 

perspectief op een goede toekomst. Voor de ondernemer is het de eerste stap naar het 
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werken met personeel onder deskundige begeleiding en perspectief op omzetstijging. Voor 

de gemeente tenslotte levert het project, naast besparingen op uitkeringen, een versterking 

van het contact met kleinere ondernemers op. In februari 2014 verzorgt het IMK een 

landelijke evaluatie van de pilot. De resultaten van deze pilot worden gedurende het gehele 

traject onderzocht. 

De gemeenten zetten een jobcoach in om de stagiairs te selecteren en op de werkvloer goed 

te begeleiden. De ondernemerscoaches van IMK begeleiden daarbij de ondernemers bij het 

opdoen van ervaring met het werken met personeel. Meer informatie is te vinden op 

www.tilburg.nl. 

 

 

    

PPO ledenPPO ledenPPO ledenPPO leden    

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

Barneveld – Gemeente den Bosch - 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/Noord-Holland- Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)/Gemeente Lelystad 

 

 

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

en Facebook (www.facebook.com/pponederland) 

 

 


