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Update opleidingsaanbod 2014  

 

Zoals in de vorige twee nieuwsbrieven al te lezen was, 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.  

 

De leergang ‘Ondernemersadviseur publieke organisatie’ was gepland op 11 en 19 

december, maar deze is komen te vervallen. Deze leergang, evenals de leergang ‘Schrijven 

van Bedrijfseconomische rapportages’ en de training ‘Coaching en Begeleiding van 

Ondernemers en Starters’ worden begin volgend jaar (weer) aangeboden. Zodra data, tijden 

en locatie bekend zijn, ontvangt u van ons bericht. Meer informatie over de opleidingen 

vindt u op de website van PPO: http://www.pponederland.nl/opleidingen. 

 

Terugvordering toeslagen na vaststelling van de Bbz uitkering 

 

In de eerste PPO nieuwsbrief is gemeld dat op ministerieel niveau wordt bekeken of een Bbz 

uitkering fiscaal aangemerkt kan worden als zogeheten ‘eindheffingsbestanddeel’. Dit zou 

de huidige problemen met teruggevorderde huur- en zorgtoeslagen kunnen oplossen. 

Inmiddels is duidelijk dat de eventuele invoering hiervan, in elk geval niet meer per 1 januari 

2014 kan plaatsvinden.  

De eerstvolgende mogelijkheid is dan per 1 januari 2015. Wij houden u op de hoogte! 

 

PPO nieuwsbrief 2013-3  

Platform voor Publieke Ondernemersadviesorganisaties  

http://www.pponederland.nl/
http://www.pponederland.nl/opleidingen/


NIEUWSBRIEF 2013-3 

www.pponederland.nl  
 

Nieuws van PPO-leden 

 

Grote belangstelling voor ROZ Event ‘Ondernemen in Duitsland’ 

Het ROZ organiseerde op woensdag 27 november 2013 het ROZ Event ‘Ondernemen in 

Duitsland’ in Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 in Hengelo. Ruim 130 

bezoekers namen tussen 13.00 en 21.00 uur deel aan een of meerdere masterclasses 

rondom ondernemen in Duitsland en woonden de paneldiscussie bij waarin diverse 

Nederlandse en Duitse bestuurders hun visie gaven op grensoverschrijdend ondernemen. 

 

Paneldiscussie 

In een interviewronde onder leiding van Bert Otten gaven een aantal Duitse en Nederlandse 

bestuurders hun visie op het thema ‘Ondernemen in Duitsland’. Een van de conclusies is dat 

zowel Duitse als Nederlandse bestuurders graag met elkaar om tafel willen om te kijken hoe 

grensoverschrijdend ondernemerschap gestimuleerd kan worden. Beide Duitse 

burgemeesters, Volker Pannen en Sonja Jürgens, bevestigden dat er voldoende 

werkgelegenheid over de grens is, bijvoorbeeld in de bouw, waar Nederlandse bedrijven, 

maar ook werknemers van kunnen profiteren. Burgemeester Schelberg (gemeente Hengelo) 

benadrukte dat het dichtbijgelegen Duitsland grote kansen biedt aan Twente en de 

Achterhoek. Alle drie burgemeesters wezen op het feit dat men bij zakendoen wel oog moet 

hebben voor elkaars gebruiken en culturen. 

 

Deelnemers paneldiscussie: Sander Schelberg (burgemeester Hengelo), Volker Pannen 

(burgemeester Bad Bentheim), Sonja Jürgens (burgemeester Gronau) en Bert Otten. 

  

Masterclasses ‘Ondernemen in Duitsland’ 

In acht verschillende masterclasses zijn ondernemers bijgepraat over de mogelijkheden van 

ondernemen in Duitsland en waar zij als Nederlandse ondernemer in Duitsland rekening mee 

moeten houden. De experts die een masterclass verzorgden waren Strick Rechtsanwälte & 

Steuerberater, Gothaer Versicherungen, Euregio, Palio, WTC Twente, Servicebureau 

THOTAAL, ROZ en Oostwerk administratief bedrijf.   

 

Het volledige artikel leest u op de website van ROZ:  

http://www.rozgroep.nl/grote-belangstelling-voor-roz-event-ondernemen-in-duitsland/  
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Succesvolle Maand van het Ondernemen in Almelo 

Het ROZ organiseerde afgelopen maand, november 2013, de Maand van het Ondernemen in 

Almelo vanuit een tijdelijke locatie in de binnenstad; de ROZ pop up store. Met ongeveer 250 

bezoekers is deze maand erg succesvol geweest. 

 

Het ROZ wilde de dienstverlening voor starters en ondernemers in Almelo nog beter onder 

de aandacht brengen en huurde daarom afgelopen maand het voormalige pand van de 

Musicstore in Almelo. Het pand werd omgetoverd tot een kantoor met plek voor workshops 

en bijeenkomsten. Elke dag waren adviseurs van ROZ aanwezig om vragen te beantwoorden 

op het gebied van ondernemerschap. Daarnaast organiseerde het ROZ verschillende 

workshops en bijeenkomsten. 

  

De Maand van het Ondernemen kende ongeveer 250 bezoekers. Zij namen deel aan een van 

de activiteiten of kwamen spontaan binnen met vragen. Met name de training ‘De 

ondernemende student’ voor ROC studenten, de themabijeenkomst ‘Ondernemen in de 

creatieve sector’ en het debat over de Almelose binnenstad werden goed bezocht. 

 

Meer informatie over de Maand van het Ondernemen vindt u hier: 

www.maandvanhetondernemen.nl.  

 

Nieuwjaarswens 

 

Wij bedanken u voor de prettige samenwerking van afgelopen jaar. Het bestuur van PPO 

wenst u fijne feestdagen en een succesvol nieuwjaar! 
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PPO 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) 
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