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Nieuws van PPO-leden 

 

TNO onderzoek – maatschappelijke kosten en baten van het Bbz 

TNO heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van het Bbz. Kosten 

van het Bbz zijn onder andere de directe kosten van verstrekkingen van Bbz-uitkeringen en 

leningen voor bedrijfskapitaal, uitvoeringskosten, begeleidingskosten en gemiste 

loonbelasting bij uitstroom naar werknemerschap. 

Enkele baten die genoemd worden zijn behoud van werkgelegenheid, voorkomen van 

instroom in andere (sociale) voorzieningen en terugbetaling van uitkeringen en 

bedrijfskapitaal.  

 

Enkele aanbevelingen van TNO naar aanleiding van het onderzoek: 

- Informatievoorziening aan ondernemers (o.a. over Bbz) centraal organiseren vanuit de  

   overheid 

- Regionale samenwerking tussen gemeenten stimuleren 

 

Bekijk hier de presentatie van het onderzoek: http://www.pponederland.nl/wp-

content/uploads/2014/06/Presentatie-TNO-Bbz-2014.pdf  
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Bbz bijeenkomst Eindhoven op 19 juni 

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 op 19 juni 2014 van 13.00 tot 17.30 uur in Eindhoven. 

Naar aanleiding van overleg tussen SZW, VNG en Divosa is Divosa tot het initiatief gekomen 

om een extra impuls aan het Bbz te geven door middel van het organiseren van 3 regionale 

bijeenkomsten voor uitvoerders en managers. Op 10 april en 26 mei vonden er 

bijeenkomsten plaats in Assen en Alkmaar. Op 19 juni  vindt de bijeenkomst plaats in 

Eindhoven. 

Meer informatie over het programma vindt u hier: http://www.pponederland.nl/wp-

content/uploads/2014/06/Divosa-congres_uitnodiging_19juni_c.pdf  

 

MKB Doorstart in de pers 

De pers heeft MKB Doorstart, het initiatief van Jannie van den Berg, Jacqueline Zuidweg en 

Start Foundation, goed opgepikt. Zaterdag 17 mei stond er een artikel in het Financieele 

Dagblad en vrijdag 30 mei nam radio BNR een interview af met Jannie van den Berg.  

 

Het artikel en het interview zijn terug te vinden op de website van PPO: 

http://www.pponederland.nl/mkb-doorstart-in-de-pers/  

 

MKB Doorstart is 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. Meer informatie: www.mkbdoorstart.nl.  

  

 

Bezoek uit België voor Oostwerk administratief bedrijf 

Oostwerk administratief bedrijf, onderdeel van de ROZ Groep, heeft dinsdag 3 en woensdag 

4 juni bezoek gehad uit België: twee medewerkers van Leaoffice uit Gentbrugge. Leaoffice is 

de Vlaamse variant van Oostwerk. Zij verzorgen ook administraties voor ondernemers en zijn 

daar nog niet zo lang geleden mee gestart. Tina Segers en Piet Lietaer brachten een bezoek 

aan Oostwerk om kennis en ervaringen te delen. 

 

Het Belgische bezoek heeft een rondleiding gehad door Ondernemerscentrum H164, waar 

zowel Oostwerk als ROZ gevestigd zijn, en meegekeken met het voeren van administraties 

door de boekhouders en deelnemers van Oostwerk. Ook hebben ze een bezoek gebracht aan 

Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) waarvoor Oostwerk een digitaliseringsproject verzorgd. 

Meer informatie: http://www.oostwerk.nl/belgisch-bezoek-voor-oostwerk/  
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ROZ organiseert ‘Ondernemen in de zorg’ op 2 juli 

 

De zorgsector is voortdurend in beweging. De vergrijzing neemt toe, de middelen nemen af 

en de wet- en regelgeving wijzigt veelvuldig. De markt vraagt flexibiliteit van organisaties en 

medewerkers. Dat biedt kansen voor zzp’ers en ondernemers in de zorg. 

 

Daarom organiseert het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) ‘Ondernemen in de zorg – 

kennis en inspiratie voor starters en zzp’ers’ op woensdag 2 juli van 19.00 tot 22.00 uur in 

Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 in Hengelo, voor iedereen die er over 

denkt om een eigen bedrijf te starten in de zorgsector of al actief is als ZZP’er in de zorg. 

 

Bijdragen zijn er van Patrick Welman, wethouder gemeente Enschede en vanuit Regio Twente 

betrokken bij sectorplan Zorg en Welzijn, Zwanet van Kooten, senior adviseur bij 

RadarAdvies, Yvo Burkink, Register Belastingadviseur bij Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., 

Lyssanne Willems, manager Zorgzuster Twente, dochterorganisatie van Carintreggeland en 

Bert Breukers, ondernemersadviseur en trainer bij ROZ. Meer informatie: 

http://www.rozgroep.nl/roz-organiseert-ondernemen-in-de-zorg-kennis-en-inspiratie-

voor-starters-en-zzpers/  

 

Het ROZ organiseert meerdere keren per jaar bijeenkomsten voor een specifieke branche of 

rondom een bepaald thema voor ondernemers, zzp’ers en starters.  

 

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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