
 

Verslag bijeenkomst vrijdag 7 februari 2014 

Aanwezig: Sjon Reimink (ROZ Groep), Martin van der Laan (Hilversum), Jelle Brouwer (Emmen), Geert 

Hilbrands (Emmen), Jannie v.d. Berg (ZLF Lelystad), Tanja Jansen-Hassouna (Tilburg), Kor van Dijk 

(Groningen), Janneke de Lange (Groningen), Eddy Peters (Apeldoorn), Gerard Heimerikx (Apeldoorn), 

Pien Abbema (Arnhem), Anita Haalboom (Ede), Lotty van Harn (Ede),  Henrie van Haaren 

(Eindhoven), Jos Castelijns (Eindhoven), Marjolijn Goldhorn (Barneveld), Yvonne Tiemen (Deventer), 

Jan Brinkman (Deventer), Klaas Olijve (Assen), Sharon Leuveld (ROZ/PPO),  en Angelique van 

Duinhoven (notulist) 

Gast (ochtendgedeelte) 

Fabian Ouwehand, minsiterie van SZW. 

 

1. Opening 

Sjon opent de vergadering om 10.45 uur. 

2. Vaststellen agenda 

Er wordt een agendapunt toegevoegd: Debiteurenbeheer en de normering. 

3. Mededelingen 

Amersfoort is toegetreden tot het PPO. Zutphen heeft ook interesse om lid te worden. 

Er zijn afmeldingen ontvangen van Amersfoort, Utrecht, Nijmegen, Leeuwarden en Zwolle. 

4. Gesprek met Fabian Ouwehand, beleidsmedewerker ministerie van SZW 

Fabian Ouwehand stelt zich voor. Hij werkt als beleidsmedewerker bij de afdeling Reïntegratie en 

Participatie van het Ministerie van SZW, en gaat over het Bbz. 

Hij vertelt dat de huidige ontwikkelingen m.b.t. de decentralisatie en de aanpassingen in de WWB 

veel tijd en geld vragen, wat ten koste gaat van het Bbz. 

Vervolgens behandelen we de brief aan staatssecretaris Klijnsma. 

1. Urencriterium 

Met het ontwikkelen van de winstbox, wordt tevens gewerkt aan de afschaffing van het 

urencriterium.  



 

2 en 3. Deeltijdondernemerschap en Marginaal ondernemerschap 

De gemeenten hebben nu al de bevoegdheid hier beleid op te maken. Dit zorgt echter voor grote 

verschillen tussen de gemeenten. In de Verzamelbrief  zou hier aandacht aan besteed kunnen 

worden. Fabian zegt toe dit mee te nemen. 

4 en 5. Inkomenstoets en Oudedagsvoorziening 

Deze punten vormen een belemmering in de uitvoering van het Bbz en komen voort uit de koppeling 

met de WWB. De inkomenstoets zal nog worden aangescherpt en Fabian verwacht hierin geen 

aanpassingen richting het Bbz.  

Wel zijn er vorderingen op het gebied van de Oudedagsvoorziening. Er wordt gewerkt aan een 

voorstel om een bepaald bedrag vrij te stellen van de vermogenstoets. Fabian laat nog weten om 

welk bedrag het gaat. 

Sjon wijst nog op het doelgroepprobleem bij een kredietaanvraag. Er zijn maar weinig andere 

kredietfaciliteiten voor het kleine MKB en de zzp’ers. Dit punt vraagt nog om aandacht van het 

Ministerie. 

6. Grensoverschrijdend ondernemen 

Het probleem voor deze ondernemers is dat zij niet bij het Bbz terecht kunnen maar dat er ook geen 

financiering in het buitenland mogelijk is. Fabian ziet geen mogelijkheid om dit punt aan te passen. 

7. Vergoeding bedrijfseconomische onderzoeken 

De vergoeding op grond van artikel 56 Bbz heeft een historische achtergrond en heeft ermee te 

maken dat het IMK voorheen onderdeel van het Ministerie was. 

Volgens Fabian kan dit punt wel worden aangepast. 

8. Participatiebudget 

Het bestaansrecht van dit budget staat ter discussie. Een verandering is dat de loonkostensubsidie 

overgaat naar het Inkomensdeel. 

Het Bbz als reïntegratie instrument zal beter over het voetlicht moeten worden gebracht. Sjon wijst 

op de moeilijke concurrentiepositie van een relatief duur begeleidingstraject c.q. kredietverlening 

richting starters op de korte termijn versus de structurele opbrengst i.v.m. een veel grotere 

structurele uitstroom. 

 

Fabian geeft aan niet onwelwillend te staan tegenover het aan het Bbz koppelen van een “eigen” 

participatie/reïntegratiebudget. Het Ministerie zal dit gaan bezien. 

9. Schuldhulpverlening voor ondernemers 

Op dit moment heeft 40% van de gemeenten een voorziening voor zijn ondernemers en 60% niet. 

Fabian heeft dit punt doorgespeeld naar zijn collega’s, die over de schuldhulpverlening gaan. Hij laat 

hen contact opnemen met Sjon. 

 

10. Wijze van uitvoering 

Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen Divosa en de VNG regiobijeenkomsten gaan organiseren. 



11. Stimulering regionalisering 

Hoewel regionalisering wel wordt aangemoedigd door het Ministerie, zal het niet wettelijk worden 

vastgelegd. 

5. Verslag PPO-ledenbijeenkomst 22 november 2013 

Punt 13, onder Emmen: Geert licht toe dat de huurverhoging wel kan worden teruggedraaid, maar 

dat het in de praktijk lastig blijkt om dit te bewerkstelligen. 

Naar aanleiding van de lijst van toe te zenden te stukken blijkt dat het stuk van Harry nog niet 

toegezonden is. 

6. Opleidingen PPO 

Het wachten is op Stimulansz, die moet zorgen voor data en locaties voor de leergangen. 

7. Vroegsignalering 

Jannie vertelt dat de provincie Flevoland € 2.000.000 stort in het Doorstartfonds t.b.v. ondernemers 

die buiten de Bbz doelgroep vallen. Het streven is om te komen tot een soort landelijk 

Doorstartloket. Belangrijk speerpunt is vroegsignalering, en niet te wachten tot de ondernemer zich 

meldt. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met o.a. banken en woningbouwverenigingen. Jannie 

is momenteel in gesprek met de landelijke directie van de ING. Zij willen meewerken door 

ondernemers aan te melden en zijn bereid om een vergoeding van € 500,00 te betalen voor een 

Quick Scan. 

Jannie mailt het rapport rond van Startfoundation over de crisiskredietregistratie. 

8. Communicatie PPO 

Sharon zal voortaan het PPO overleg bijwonen. Zo kan zij inspiratie opdoen voor de nieuwsbrief. 

Ideeën en items zijn altijd welkom. 

De website die is gemaakt voor het Congres bestaat nog en is omgebouwd naar een reguliere PPO-

website. Sharon laat de website op het scherm zien om deze onder de aandacht te brengen. Er wordt 

gewerkt aan een inlog voor de PPO leden. De inlogcodes worden binnenkort rondgemaild. 

Bij de PPO leden bestaat behoefte om dit afgesloten gedeelte van de site te gebruiken voor de 

interessante stukken, die dan niet meer rondgemaild hoeven te worden. 

9. Beleidsaangelegenheden algemeen 

De enige ontwikkeling momenteel betreft de gedeeltelijke vrijlating van de oudedagsvoorziening. Dit 

punt is al met Fabian besproken. 

10. Jaarrekening 

De personeelskosten bestaan uit de kosten voor Sharon en de detachering. 

De opbrengsten vallen wat tegen doordat de opleidingen stilliggen. 

De jaarrekening is akkoord. 

11. Begroting 

Akkoord. 

12. Werkwijzer Bbz en schulden 

Tanja is benaderd door Stimulansz om mee te werken aan een onderzoek naar het Bbz en schulden. 

Gemeenten die zelf niet benaderd zijn, maar wel graag willen meewerken aan het onderzoek kunnen 

zich aanmelden. Tanja levert een concept aan dat op de site kan worden gezet. 



13. Debiteurenbeheer en normering 

De ervaringen zijn wisselend. Het lijkt erop dat een minderheid van de  gemeenten de normering 

heeft gehaald. 

Over het algemeen heeft men goede ervaringen met de persoonlijke benadering van debiteuren. 

Sjon geeft wat tips om de normering te halen. Zo kun je op het eind van het jaar, klanten vragen om 

pas het volgende kalenderjaar te betalen. Dit kun je ook bij saneringen toepassen. 

14. Rondje langs de velden 

- In Emmen heeft men vooral aanvragen van gevestigde ondernemers en is er vaak sprake van huizen 

die ‘onder water’ staan. 

Sjon mailt informatie over het project ‘De Schakel’. De NVVK heeft afspraken gemaakt met de vijf 

grootste hypotheekverstrekkers over aanpassingen van rente en aflossing in het geval van 

liquiditeitsproblemen. 

- Deventer: 

Het GROS krijgt een fysiek loket in het Ondernemershuis. Tevens is men bezig beleid te ontwikkelen 

voor marginale zelfstandigen en wordt er gewerkt aan intensivering van de samenwerking met 

Apeldoorn. 

- In Apeldoorn wordt gewerkt aan de samenwerking met Deventer. 

- Eindhoven zit in een reorganisatie. Dit zou kunnen betekenen dat het team Zelfstandigen wordt 

opgedeeld. 

- Ook in Ede zit men in een reorganisatie. 10% van het personeel wordt weg bezuinigd. Daarnaast is 

men bezig met het beleid op het gebied van de bescheiden schaal regeling. 

- Barneveld: 

Vorig jaar had men een project waarbij deeltijd ondernemerschap gecombineerd kon worden met 

part-time werk in loondienst. 

Momenteel is men in contact met de Rabobank over vroegsignalering van betalingsproblemen. 

Tevens worden accountantskantoren benaderd om het Bbz onder de aandacht te brengen. 

- In Assen is het team in 2013 uitgebreid met 1 full-timer. 

- In Tilburg is Tanja in gesprek met de Krediet Unie, een organisatie die zich bezig houdt met 

financiering door en voor ondernemers. Daarnaast onderzoekt ze een eventuele samenwerking met 

Start Foundation. 

- In Hilversum is men bezig met een efficiency slag op Bbz gebied. 

- Het ZLF is druk met de verhuizing die binnenkort plaatsvindt. Jannie vertelt dat zij vorig jaar 1900 

meldingen hebben binnen gekregen. 

- Het ROZ merkt dat het steeds moeilijker wordt om in contact te komen met WW’ers en is gaan 

zoeken naar nieuwe wegen. Zo zijn zij tijdelijk in een pop-up store  in het centrum van Almelo gaan 

zitten om informatie te verstrekken en klanten te werven. 

Ook gaat het ROZ middelen ontvangen van de regio Achterhoek om de jeugdwerkloosheid te 

bestrijden via het starten van een eigen bedrijf.. 



15. Rondvraag en sluiting 

Sjon sluit de vergadering om 15.00 uur. 

Volgend overleg  is op 11 april 2014 in Hilversum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stukken om toe te zenden of op de website te plaatsen 
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