
 

Verslag bijeenkomst vrijdag 20 juni 2014 

Aanwezig: Bote Klazes (Hilversum), Geert Hilbrands (Emmen), Jelle Brouwer (Emmen), Jannie v.d. 

Berg (ZLF Lelystad), Kor van Dijk (Groningen), Eddy Peters (Apeldoorn), Gerard Heimerikx 

(Apeldoorn), Anita Haalboom (Ede), Lotty van Harn (Ede),  Henrie van Haaren (Eindhoven), Harry 

Seegers (Nijmegen), Huub van de Haselkamp (Utrecht), Sandra van Dijk (Leeuwarden),  Sharon 

Leuveld (ROZ/PPO) en Angelique van Duinhoven (notulist) 

Gast  

Josephine van Maasland (VNG) 

 

1. Opening 

Jannie opent de vergadering om 10.35 uur.  

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen 

- Vanwege de vakantie zijn er een aantal afwezigen. 

- De functie van Henrie komt te vervallen; hij heeft inmiddels gesolliciteerd op de functie van 

kwaliteitscoach in Helmond en maakt goede kans. 

- Sjon kon deze keer niet komen, maar zal een andere keer de vergadering nog bijwonen om afscheid 

te nemen. 

- Sharon heeft contact gehad met Joop Wikkerink. Hij heeft aangegeven dat de uitvraag aan de PPO 

leden nog moet komen.  

- Jannie vertelt dat er nog een uitvraag zal komen van Peter Koppen van VNG met betrekking tot de 

normering. Hij wil graag weten welke percentages de gemeenten hebben gehaald. Daarvoor is het 

wel belangrijk dat alle gemeenten het percentage op dezelfde manier berekenen. Eddy Peters is hier 

onlangs mee bezig geweest en zal zijn berekeningssysteem mailen. 

 

 



4. Verslag 11 april 2014 

Naar aanleiding van: 

- de regiobijeenkomsten: de bijeenkomst in Alkmaar was goed bezocht, maar niet erg vernieuwend. 

De cijfers van TNO waren heel summier en kunnen ook anders geïnterpreteerd worden. 

Ook in Eindhoven was de opkomst goed, maar doordat de bijeenkomst daar was geregeld in 

samenwerking met het IMK voerde dat helaas de boventoon. 

5. Inspiratiegids VNG en expertmeeting 

Josephine van Maasland is bij de vergadering aanwezig omdat zij graag wil horen wat er speelt in het 

land en hoe de samenwerking tussen Bbz en EZ is geregeld. Tevens vraagt ze wie er wil deelnemen 

aan de expertmeeting. 

We doen daarom alvast een rondje langs de velden. 

- Hilversum 

Hilversum voert Bbz uit voor 10 gemeenten. Op het moment worden er weinig initiatieven 

ontwikkeld in deze regio. Er is weinig samenwerking met Economische Zaken. Er is goede hoop op 

een betere samenwerking in de toekomst, omdat er sinds kort een SP wethouder is aangesteld voor 

EZ. Ook zou er beter samengewerkt moeten worden met het UWV. 

- Friesland 

Er wordt Bbz uitgevoerd voor 19 gemeenten, Leeuwarden is de grootste. De samenwerking met EZ is 

moeizaam, omdat EZ zich voornamelijk richt op grote bedrijven. Omdat de afdeling Bbz nu tien jaar 

bestaat organiseren zij een jubileum waar ook EZ bij betrokken zal worden. 

- Ede 

Zij werken voor Ede en Wageningen en zitten in een reorganisatie. Er zijn pogingen gedaan om het 

Bbz onder de aandacht te brengen van EZ, maar zonder succes. Momenteel wordt in kaart gebracht 

welke afdelingen contacten onderhouden met werkgevers. 

- Utrecht 

Op management en beleidsniveau zijn er wel contacten met EZ, maar in de uitvoering is er nauwelijks 

contact. Door de hoge werkdruk ligt de focus op productie en is er geen tijd voor het ontwikkelen van 

nieuwe initiatieven. 

- Groningen 

Door bezuinigingen en reorganisatie is de afdeling Bbz gekrompen. Er is één medewerker 

gedetacheerd bij EZ. Het plan was om de aanvragen van gevestigden via EZ te laten lopen en 

aanvragen van starters via SZ. Het resultaat is echter dat er veel minder aanvragen binnen komen. Nu 

wordt bekeken hoe de doelgroep van gevestigden beter bereikt kan worden. 

- Apeldoorn 

Apeldoorn onderzoekt momenteel de samenwerking met andere gemeenten. Er is wel contact met 

EZ, maar die afdeling richt zich meer op grote bedrijven. De afgelopen periode lag de focus vooral op 

de gevestigden vanwege de crisis. Een stagiaire onderzoekt momenteel het startersbeleid.  

Daarnaast wordt er samengewerkt met het werkgeverspunt en is er aandacht voor vroegsignalering, 

want als je de ondernemer eerder bereikt is de kans op succes groter. 

- Nijmegen 

De afdeling Bbz gaat samenvoegen met EZ; het onderzoek hiernaar is positief afgerond. De 

wethouder, die zowel SZ als EZ onder zich heeft, staat hierachter. Men hoopt dat dit 

drempelverlagend werkt voor ondernemers. 



Verder werkt Nijmegen aan de samenwerking met het UWV. 

Harry wil zich aanmelden voor de expertmeeting. 

- Eindhoven 

De afdeling Bbz gaat op in multi-disciplinaire teams, en zal niet onder EZ gaan vallen. Vanuit de 

uitvoering is er wel contact met de accountmanagers van EZ. 

Henrie wil zich ook aanmelden voor de expertmeeting. 

- Emmen 

Emmen werkt voor 3 gemeenten. Het contact met EZ is nog informeel maar zou formeler moeten 

worden. De wethouder EZ gaat ook over de afdeling Werk. 

Er komt een Leerwerkbedrijf, waar Bbz onder gaat vallen en een backoffice. 

Verder is men bezig met het organiseren van startersavonden en wil men in samenwerking met IMK 

voorlichting gaan geven bij accountantskantoren. 

- ROZ 

Het ROZ werkt voor ongeveer 20 gemeenten. In samenwerking met EZ worden veel bijeenkomsten 

georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld het netwerkcafé. Starters worden voornamelijk bereikt via 

Werkpleinen en er wordt voorlichting gegeven aan starters samen met het UWV. 

- Lelystad 

Hier zit men nu bij EZ op de werkvloer; dit is positief voor het informele contact. 

- MKB Doorstart 

Hier krijgt men andere aanmeldingen dan doorgaans bij de afdeling Bbz. Er zijn sinds de start veel 

aanmeldingen geweest, vanuit het hele land. Ook aanmeldingen buiten de regio probeert men zo 

goed mogelijk door te verwijzen. 

Expertmeeting 

Vanuit het PPO hebben Harry (Nijmegen) en Henrie (nu nog Eindhoven) zich aangemeld voor de 

expertmeeting. Josephine zou graag ook medewerkers van EZ bij de expertmeeting betrekken, die 

plaatsvindt op 10 juli of 28 augustus. 

 

6. Overleg KvK over ontwikkeling van het ondernemersplein 

Officieel zijn er vijf grote ondernemerspleinen. Er zijn ook gemeentelijke initiatieven met de naam 

ondernemersplein maar hier bedoelen we de officiële. 

Het grootste probleem dat wordt aangekaart is het feit dat de KvK zich terughoudend opstelt. Ze 

vertellen voornamelijk wat ze niet meer doen, maar zouden meer moeten communiceren wat ze nog 

wel kunnen doen. Jannie heeft dit besproken met de directeur van het KvK. 

KvK zou alweer meer openstaan voor initiatieven vanuit de regio. De kracht moet nu komen vanuit 

de bundeling van krachten van bestaande organisaties. De KvK levert met name digitale 

dienstverlening, terwijl er veel behoefte bestaat aan persoonlijk advies en coaching. In Nijmegen 

maakt men veel gebruik van het Ondernemersklankbord voor de coaching. Jannie zal binnenkort 

iemand van deze organisatie uitnodigen om voorlichting te geven. 

7. Strategie samenwerking met Stimulansz/opleidingen 

De laatste opleidingen zijn niet goed bezocht. Mogelijke redenen zijn de prijsverhoging en het feit dat 

de data pas laat bekend waren. Ook is er behoefte aan specifieke thema’s en meer verdieping en 

moeten de cursussen praktischer gepland worden (dus liever één hele dag dan twee halve dagen). 



Omdat er ook behoefte is aan interpretatie van de wet in praktische zin, wordt er geopperd een 

soort casusoverleg (zoals bij de ‘Dag van de praktijk’) te gaan houden. 

8. Oproep voor nieuwe bestuursleden en voorzitter 

Jannie stelt zich beschikbaar als voorzitter. Alle aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 

Vooralsnog is er één nieuw bestuurslid nodig, omdat Henrie mogelijk aanblijft. De werkzaamheden 

betreffen vooral het verzamelen van informatie, het maken van de agenda en het bijwonen van een 

extra bijeenkomst hiervoor. 

Vooralsnog zijn er geen aanmeldingen. Omdat niet alle gemeenten aanwezig zijn, schuiven we dit 

punt door naar de volgende vergadering. 

9. Het aanbieden vanuit PPO van digitale intake, beschikkingen, website 

Er blijkt voornamelijk behoefte te zijn aan het aanbieden van goede beschikkingen. Harry is 

voorstander van een beschikkingen werkgroep. Hieraan zou een specialist van de G4 kunnen 

deelnemen of iemand van Stimulansz. 

Jannie gaat in eerste instantie Stimulansz benaderen. 

10. Mededelingen 

Jannie vraagt aandacht voor het Symposium Sociaal Ondernemerschap op 25 juni vanwege het 

vertrek van Sjon. Een aantal PPO leden zullen het Symposium bijwonen. 

Sharon krijgt langzaamaan meer input voor de nieuwsbrief/website. Algemene informatie is ook 

welkom; Sjon leverde veel informatie aan, maar het is nog niet duidelijk wie hem gaat vervangen. 

Momenteel is er een tijdelijke vervanger. 

Thema’s voor de komende tijd: 

- Medewerker Belastingdienst uitnodigen 

- Voorlichting over Ondernemersklankbord en Rotterdamse Zaak 

- Wat kunnen we samen doen? 

- Gezamenlijk beleid 

11. Rondvraag 

- Bote vraagt zich af of het PPO gaat veranderen door het vertrek van Sjon. Jannie geeft aan dat het 

PPO een breed platform moet blijven, in samenwerking met VNG en Stimulansz. Dit punt komt 

volgende keer op de agenda. 

- Huub vertelt dat het Bureau Zelfstandigen Utrecht wordt doorgelicht door een onderzoeksbureau. 

Hierbij wordt ook naar de formatie gekeken. 

- Geert gaat waarschijnlijk per 1 januari 2015 met pensioen. 

- Henrie hoopt er de volgende keer weer bij te zijn. 

- Josephine heeft door het bijwonen van de vergadering een goed beeld gekregen van wat er speelt 

in het land. 

Jannie sluit de vergadering om 14.00 uur. 

Volgend overleg  is op 3 oktober 2014 in Hilversum. 

 



Stukken om toe te zenden of op de website te plaatsen 

 

WIE WAT AAN WIE 

Allen Uitzoeken hoe de samenwerking in de arbeidsmarktregio is geregeld Joop 

Wikkerink 

Allen Idee uitwerken dat loonkostensubsidie kan worden ingezet t.b.v. 

marginale zelfstandigen 

Joop 

Wikkerink 

Jannie Medewerker Belastingdienst of Ministerie uitnodigen  

Jannie Medewerker Ondernemersklankbord uitnodigen voor voorlichting  

Eddie 

Peters 

Berekeningssystematiek t.b.v. normering Allen 

Allen Wie meld zich aan als nieuw bestuurslid ? Allen 

 


