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Data opleidingsaanbod bekend 

 

Zoals in de vorige 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 data voor het eerste halfjaar van 2014 

zijn bekend: 

 

Leergang Ondernemersadviseur publieke organisaties (door FOI) 

In deze leergang staat het kunnen lezen, begrijpen en juist interpreteren van de financiële 

verslaglegging van eenvoudige organisaties centraal, evenals de vraag welke informatie er 

benodigd is om een financieringsaanvraag te kunnen beoordelen. Marcel Geurts, senior 

docent bij FOI, verzorgd deze leergang. 

Duur: 2 dagen 

Data: 2 en 11 april 

Tijd: 9.15 – 16.30 uur 

 

Leergang Coaching en begeleiding voor ondernemersadviseurs (door ROZ Groep) 

Inzicht verkrijgen in de belangrijkste ondernemerscompetenties, hoe deze verder te 

ontwikkelen, het coachen van de ondernemer en het beoordelen van een ondernemingsplan 

komen in deze leergang, verzorgd door Bert Breukers, ondernemersadviseur en trainer bij 

ROZ Groep, aan de orde. 

 

PPO nieuwsbrief 2014-1  

Platform voor Publieke Ondernemersadviesorganisaties  

http://www.pponederland.nl/


NIEUWSBRIEF 2014-1 

www.pponederland.nl  
 

Duur: 2 dagen 

Data: 15 en 22 mei, 3 en 11 juni 

Tijd: 9.15 tot 16.30 uur 

 

Leergang Schrijven van een bedrijfseconomische rapportage (door ROZ Groep) 

Het doel van deze leergang, verzorgd door Joris Mekenkamp, ondernemersadviseur en 

trainer bij ROZ Groep, 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 en de taakstelling én te komen tot een onderbouwd advies. 

Duur: 2 dagdelen 

Data: 19 en 26 maart, 13 en 27 mei, 3 en 17 juni 

Tijd: 10.00 – 14.15 uur 

 

Leergang Effectief debiteurenbeheer (door Stimulansz) 

Deze leergang is gericht op de verbetering van het debiteurenbeheer. Het bevorderen van 

effectief en efficiënt debiteurenbeheer, effectieve uitvoering en klantbenadering en kennis 

van het terugverdienmodel komen aan de orde in deze leergang, verzorgd door Jan Zorg, 

adviseur bij Stimulansz. 

Duur: 1 dag 

Data: 3 april, 17 april 

Tijd: 9.15 – 16.30 uur 

 

De locatie van de leergangen is nog niet bekend, maar zal een locatie centraal in het land 

betreffen. U kunt u aanmelden bij Brigit Bakker (b.bakker@rozgroep.nl, 074 241 5161).  

 

Meer informatie over de inhoud van de opleidingen vindt u op de website van PPO: 

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

 

Zelfstandigen en pensioen 

 

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen hebben op hoofdlijnen aangegeven hoe 

zij vorm willen geven aan een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen in 

de derde pijler. Belangrijke kenmerken van deze regeling zijn flexibiliteit en collectiviteit. Zo 

kunnen deelnemers vrijwillig in- en uit stappen en bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. 

Het betreft een collectieve regeling waarbij de ingelegde gelden collectief worden belegd en 

beheerd. Wat de deelnemers terugkrijgen voor hun inleg, in de vorm van 

pensioenuitkeringen, is afhankelijk van het beleggingsresultaat minus de uitvoeringskosten. 

 

Het kabinet is verheugd dat zelfstandigenorganisaties gezamenlijk zijn gekomen tot een 

collectieve pensioenregeling en de intentie hebben uitgesproken dit ook gezamenlijk uit te 

(laten) voeren. Zelfstandigen krijgen hierdoor de mogelijkheid collectief pensioen op te 

bouwen bij een instelling zonder winstoogmerk. Het kabinet streeft ernaar de bijbehorende 

wetgeving zo spoedig mogelijk aan de Kamer aan te bieden.  
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Dat geven de staatssecretarissen van SZW, Jetta Klijnsma en Financiën, Frans Weekers, aan in 

een kamerbrief.  

 

Lees de volledige kamerbrief op de website van PPO: 

http://www.pponederland.nl/kamerbrief-over-zelfstandigen-en-pensioen/  

 

Normering ontvangsten op Bbz bedrijfskapitaal in 2014 

 

In 2013 gold voor het eerst een norm voor de rente en aflossing die de gemeente moet 

ontvangen op Bbz kredieten. De meeropbrengsten komen volledig ten gunste van de 

gemeente, een tekort komt evenzo geheel ten laste van de gemeente. Ook voor 2014 is deze 

norm gelijk aan 54,9% van het gemiddelde bedrag dat de gemeente aan bedrijfskapitaal 

heeft verstrekt in vijf voorgaande jaren. Bij de norm voor 2014 gaat het nu echter om de 

jaren 2008 tot en met 2012. Voor de berekening van het normbedrag gaat het Rijk uit van 

de bedragen die de gemeente via Sisa heeft doorgegeven over deze jaren. 

 

Nieuws van PPO-leden 

 

Ruim 80 zzp’ers bij ZZP Netwerkcafé gemeente Bronckhorst 

Ruim 80 zzp’ers waren maandagavond 3 februari aanwezig bij het ZZP Netwerkcafé 

georganiseerd door ROZ en de gemeente Bronckhorst.  

 

Wethouder Paul Seesing verzorgde namens de gemeente de opening. ‘Als zzp’er is het 

belangrijk dat je niet alleen blijft. Een netwerk is heel belangrijk voor zelfstandig 

professionals’. Pitches waren er van Dorien Mulderije-Meulenbroek (wethouder gemeente 

Bronckhorst), ROZ, Rabobank en de Belastingdienst over wat zij voor zzp’ers kunnen 

betekenen. Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in twee workshops: ‘Echt netwerken, 

werkt echt!’ door Bert Breukers, ondernemersadviseur en trainer bij het ROZ, of ‘Identiteit & 

Personal Branding’ door Michiel Timpers, eigenaar van en identiteit strateeg bij Quiver.  

 

Lees het volledige artikel op de website van ROZ: http://www.rozgroep.nl/grote-

belangstelling-voor-zzp-netwerkcafe-gemeente-bronckhorst/  

 

Drukbezochte informatiebijeenkomst Ondernemen in Duitsland in Winterswijk 

Ondernemen in Duitsland is een thema dat leeft onder ondernemers. Dat bleek ook 

maandagavond 10 februari 2014 uit de grote opkomst, ruim 120 bezoekers, bij de door het 

ROZ georganiseerde bijeenkomst op het Loopbaanplein in Winterswijk. 

 

Duitsland biedt kansen voor ondernemers. De economie is groeiende en Duitsland ligt naast 

de deur. Bijdragen waren er van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, ROZ, Belastingdienst, 

Finanzamt Kleve, KroeseWevers, Palio, STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater en Euregio. 

Twee belangrijke adviezen werden door meerdere partijen aangestipt; het oprichten van een 

Duitse GmbH en het beheersen van de Duitse taal.  
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Lees het volledige artikel op de website van ROZ: http://www.rozgroep.nl/ruim-120-

aanwezigen-bij-themabijeenkomst-ondernemen-in-duitsland/  

 

 

 

PPO leden 

Bureau Zelfstandigen Utrecht – Bureau Zelfstandigen Fryslân – Gemeente Amersfoort - 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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