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Onderwerpen 

> Nieuwe data opleidingsaanbod bekend 

> Nieuws van PPO-leden: 

 > Uitnodiging Regionale Conferentie Ondernemend Bbz in Alkmaar 

> Vooraankondiging Bbz bijeenkomst in Eindhoven 

> MKB Doorstart folder 

> Ondernemersadvies Tilburg: video’s van ondernemers 

> ROZ, GGN en STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater organiseren Masterclass  

   Ondernemen in Duitsland: van factureren tot  incasseren 

 

Nieuwe data opleidingsaanbod bekend 

 

Binnenkort staan er weer PPO leergangen op het programma. Er zijn nog enkele plekken vrij, 

aanmelden kan nog steeds. 

 

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: 6 en 23 juni  

Tijd: 9.15 – 16.30 uur 

Locatie: Domstad Utrecht, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht 

 

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. 
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Duur: 2 dagen 

Data: 15 en 22 mei, 3 en 11 juni 

Tijd: 9.15 tot 16.30 uur 

Locatie: Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5, 3527 LA Utrecht 

 

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: 13 en 27 mei, 3 en 17 juni 

Tijd: 10.00 – 14.15 uur 

Locatie: Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5, 3527 LA Utrecht 

 

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: 5 juni, 26 juni 

Tijd: 9.15 – 16.30 uur 

Locatie: volgt binnenkort op de website 

 

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. 

 

 

Nieuws van PPO-leden 

 

Uitnodiging Regionale Conferentie Ondernemend Bbz in Alkmaar 

De gemeente Alkmaar organiseert in samenwerking met Divosa en het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid op 26 mei de regionale conferentie Ondernemend Bbz. De 

conferentie gaat over de kracht van samenwerking en preventie en geeft ideeën om meer 

rendement uit het Bbz te halen met goede begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap.  

 

Hierbij nodigt de gemeente Alkmaar de PPO-leden uit om deel te nemen aan deze 

inspirerende conferentie. Deelname is kosteloos. Bekijk hier de uitnodiging: 

http://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2014/04/Uitnodiging-Regionale-

Conferentie-Ondernemend-Bbz.pdf  
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U kunt zich aanmelden door op de aanmeldbutton in de uitnodiging te klikken, dan 

verschijnt het inschrijfformulier.  

 

Vooraankondiging Bbz bijeenkomst in Eindhoven 

Ook de gemeente Eindhoven organiseert in samenwerking met Divosa en het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bijeenkomst om een extra impuls te geven aan het 

Bbz (evenals in Alkmaar, zoals in het vorige bericht genoemd). De bijeenkomst in Eindhoven 

vindt plaats op 19 juni 2014 van 13.00 tot 17.30 uur. Half mei volgt het definitieve 

programma en de locatie.  

 

Meer informatie vindt u hier: http://www.divosa.nl/actueel/agenda/bbz-bijeenkomst-

eindhoven   

  

MKB Doorstart folder 

Op 7 maart 2014 is MKB Doorstart, een initiatief van Jannie van den Berg, Jacqueline Zuidweg 

en Start Foundation, gelanceerd: de portal voor mkb-ondernemers en zzp’ers met een 

bedrijf dat in de kern gezond is, maar te maken heeft met (dreigende) financiële problemen. 

Door in een vroeg stadium ondernemers hulp te bieden, wil MKB Doorstart onnodige 

bedrijfsbeëindigingen voorkomen. Bekijk hier de folder.  

 

In eerste instantie werkt MKB Doorstart alleen in Flevoland, maar de ambitie is om op korte 

termijn de dienstverlening uit te breiden naar de rest van Nederland.  

Meer informatie: www.mkbdoorstart.nl.  

 

Ondernemersadvies Tilburg: video’s van ondernemers 

De gemeente Tilburg heeft enkele interessante video’s van ondernemers op de website 

geplaatst. Bekijk hier voorbeelden van samenwerking met Ondernemersadvies Tilburg: 

http://www.tilburg.nl/ondernemen/ondernemersadvies/  

 

ROZ, GGN en STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater organiseren op 14 mei 2014 een 

masterclass Ondernemen in Duitsland: van factureren tot incasseren 

 

In Duitsland liggen kansen voor ondernemers. De Duitse economie floreert en Duitsland is 

een enorme afzetmarkt pal naast de deur. Wanneer een ondernemer zaken gaat doen in 

Duitsland, is het van belang om goede afspraken met Duitse zakenpartners te maken.  

Daarom organiseren GGN, STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater en ROZ op woensdag 14 

mei 2014 een masterclass waarin zij ondernemers bijpraten over facturen, contracten en 

incasseren bij zakendoen in Duitsland. De masterclass vindt plaats in de Grolsch Veste van 

18.30 tot 21.00 uur.  

 

Facturen moeten op tijd betaald worden, maar ook op de juiste manier worden opgesteld 

richting Duitse afnemers. En wanneer de klant niet betaalt, is het belangrijk te weten welke 

stappen ondernomen kunnen worden. De wet- en regelgeving rondom incasseren in  

http://www.pponederland.nl/
http://www.divosa.nl/actueel/agenda/bbz-bijeenkomst-eindhoven
http://www.divosa.nl/actueel/agenda/bbz-bijeenkomst-eindhoven
http://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2014/04/brochure-mkbdoorstart-maart2014.pdf
http://www.mkbdoorstart.nl/
http://www.tilburg.nl/ondernemen/ondernemersadvies/


NIEUWSBRIEF 2014-2 

www.pponederland.nl  
 

 

Duitsland is heel anders dan in Nederland. Welke contractuele afspraken zijn belangrijk? Hoe 

werkt een incassoprocedure in Duitsland? Op deze vragen en meer krijgen ondernemers 

tijdens de masterclass ‘Ondernemen in Duitsland: van factureren tot incasseren’ op 14 mei 

2014 een antwoord. 

 

Meer informatie: http://www.rozgroep.nl/masterclass-ondernemen-in-duitsland-van-

factureren-tot-incasseren-door-ggn-strick-en-roz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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