
 

Verslag bijeenkomst vrijdag 11 april 2014 

Aanwezig: Bote Klazes (Hilversum), Geert Hilbrands (Emmen), Jannie v.d. Berg (ZLF Lelystad), Tanja 

Jansen-Hassouna (Tilburg), Kor van Dijk (Groningen), Eddy Peters (Apeldoorn), Gerard Heimerikx 

(Apeldoorn), Anita Haalboom (Ede), Jacqueline de Rijk (Ede),  Henrie van Haaren (Eindhoven), Jos 

Castelijns (Eindhoven), Marjolijn Goldhorn (Barneveld), Ruud Ankersmit (Amersfoort), Jacob Gent 

(Zwolle),  Sharon Leuveld (ROZ/PPO) en Angelique van Duinhoven (notulist) 

Gast  

Joop Wikkerink (Hengelo/Roz) 

 

1. Opening 

Jannie opent de vergadering om 10.35 uur. Zij neemt het voorzitterschap over van Sjon, die een 

seminar over sociale ondernemingen bijwoont. 

Er zijn afmeldingen ontvangen van Utrecht, Arnhem en Assen. 

2. Vaststellen agenda 

Bote geeft aan dat hij het ook graag wil hebben over de rekenmethode voor de OZB en over de 

terugvorderingen van de Toeslagen. Deze punten komen aan de orde in het rondje langs de velden. 

3. Mededelingen 

Op 10 april j.l. vond de eerste regiobijeenkomst plaats in Assen. De bijeenkomst was druk bezocht en 

werd als zinvol ervaren. Jannie was erbij en heeft een presentatie verzorgd. Tevens werd het TNO 

onderzoek gepresenteerd. De voornaamste conclusie hieruit is dat één Bbz’er zorgt voor één full-

time arbeidsplaats.  

De volgende bijeenkomst is op 26 mei a.s. in Alkmaar. 

4. Thema: Ondernemen naar vermogen/Marginale Zelfstandigen 

Joop Wikkerink, senior medewerker Werk en Arbeidsmarktbeleid van de gemeente Hengelo, geeft 

een toelichting op het thema. 

Onder de nieuwe Participatiewet zal de loonkostensubsidie (lks) worden ingevoerd. De 

uitvoeringsaspecten worden verder uitgewerkt in de Werkkamer. Adviezen vanuit het PPO kunnen 

door Joop worden doorgegeven aan deze Werkkamer. 



Het idee is ontstaan om de lks ook in te gaan zetten ten behoeve van marginale zelfstandigen. De lks 

is een aanvulling op de verdiencapaciteit. 

Gesignaleerde problemen: 

- bij een zelfstandige heb je te maken met wisselende inkomsten. Hoe bereken je de 

verdiencapaciteit?  

- hoe ga je concurrentievervalsing tegen? 

- kan de WWB doelgroep wel gebruik maken van deze regeling, als de bestaande Wajong’ers en 

WSW’ers die op de wachtlijst staan voorrang krijgen? 

Actie vanuit het PPO 

- het idee verder uitwerken en dan naar de Werkkamer sturen.  

- het idee verder uitdragen in de eigen arbeidsmarktregio. Hiervoor moeten de PPO leden eerst 

uitzoeken hoe de samenwerking momenteel is geregeld in hun regio. 

5. Verslag PPO-ledenbijeenkomst 7 februari 2014 

Punt 14, onder Apeldoorn: er wordt momenteel onderzocht of er een samenwerking tot stand kan 

komen met het Stedenvierkant. Hieronder valt Deventer, maar ook Zutphen en Harderwijk. 

6. Opleidingen PPO 

Er zijn minder aanmeldingen voor de opleidingen. Anita merkt op dat dit mogelijk komt doordat de 

prijzen zijn verhoogd. 

7. Vroegsignalering 

Er is veel media aandacht geweest voor de opening van het Doorstartloket. Dit heeft weer geleid tot 

veel reacties vanuit het hele land. De eerste week zijn er in Flevoland 35 aanmeldingen geweest. 

Jannie heeft nog steeds contact met ING. Ze verwacht eind april de eerste dossiers van ING te 

ontvangen. 

8. Communicatie PPO 

- Sharon vertelt dat er binnenkort weer een nieuwsbrief verschijnt. 

- De regiobijeenkomsten en de folder van het Doorstartloket worden op de website gezet. 

- Op de vraag wat op dit moment ‘trending topic’ is op de PPO website, kan door de leden geen goed 

antwoord worden gegeven. Er wordt geopperd dat het handig is om een melding te krijgen als er 

nieuwe berichten op de site worden geplaatst. In de praktijk kijkt men namelijk niet dagelijks op de 

site. 

- In Barneveld zoekt men iemand die af en toe kan helpen een aantal aanvragen weg te werken. Het 

betreft hier geen structurele personeelsvraag maar een incidentele klus. Sharon kijkt of dit op de 

website kan komen. 

- Verder is er geen vraag naar personeel en er is ook geen sprake van een personeelsoverschot.  

- In het tweede halfjaar komt er een landelijke bijeenkomst die door het VNG georganiseerd zal 

worden. 

9. Beleidsaangelegenheden algemeen 

Er zijn kamervragen gesteld over de gevolgen van schulden voor zzp’ers. 

10. Werkwijzer Bbz en Schulden 

Deze wordt rondgestuurd. 



11. Rondje langs de velden 

- Zwolle kaart het probleem aan dat de Belastingdienst toeslagen terugvordert, hetgeen wordt 

veroorzaakt door de betaalsystematiek van het Bbz. De andere gemeenten zitten ook met dit 

probleem en lossen dit vaak op door bijzondere bijstand te verstrekken voor de schuld. Nu ligt er 

echter een uitspraak waarbij de rechter heeft bepaald dat bijstand voor schulden niet mogelijk is. 

Een ander probleem met de Belastingdienst heeft te maken met de Var-verklaringen voor zzp’ers in 

de zorg. Het Ministerie wil schijnconstructies tegengaan en daarom krijgen veel zzp’ers die in de zorg 

werken nu geen Var-verklaring meer voor Winst uit onderneming. Hierdoor raken zij opdrachtgevers 

kwijt en melden zij zich voor een Bbz uitkering. 

Jannie stelt voor om binnenkort iemand van de Belastingdienst of het Ministerie uit te nodigen om 

bovenstaande problemen te bespreken. 

- In Tilburg heeft de Week van de ondernemer plaats gevonden. Hierbij ging het vooral om 

financieringsmogelijkheden. 

- In Ede wordt gesproken over samenwerking met de afdeling Economie. 

- In Barneveld is het project Part-time ondernemerschap niet doorgegaan vanwege een gebrek aan 

deelnemers. Het betreft een project waarbij part-time ondernemerschap wordt gecombineerd met 

een part-time baan in loondienst. Barneveld gaat in de omliggende gemeenten verder zoeken naar 

mogelijke kandidaten. Mogelijk kan dit initiatief op de PPO website worden geplaatst. 

- Amersfoort heeft een selectiefase ontwikkeld. Dit betreft een fase vóór de préstart fase. Klanten die 

deze selectiefase goed doorkomen kunnen doorstromen naar de préstartfase bij het IMK. De nieuwe 

manier van werken is minder arbeidsintensief en heeft ook geleid tot meer deelnemers aan de 

voorbereidingsperiode. 

In Amersfoort komt een ondernemersplein waar ook personeel van de Kamer van Koophandel zit. De 

Bbz medewerkers zitten er twee dagen per week. 

- In Eindhoven ligt het voorstel om het team Zelfstandigen te verplaatsten naar Economische Zaken. 

- In Apeldoorn doet een HBO student momenteel onderzoek naar het startersbeleid in relatie tot het 

Bbz. Mogelijk komt hier een project uit voort. 

- In Emmen is veel reuring ontstaan doordat een plaatselijke partij 15 zetels heeft gewonnen. 

Inmiddels is er een informateur aangesteld. 

De gemeente Emmen gaat samen met de afdelingen EZ en Bbz de startersavonden organiseren, 

omdat dit niet meer door de Kamer van Koophandel gedaan wordt. 

- In Hilversum is een reorganisatie aan de gang. Inmiddels is bekend dat het Bureau Zelfstandigen 

komt te vallen onder de afdeling Werk en Participatie en dat dit onder dezelfde teammanager blijft. 

De Rabobank organiseert een startersdag in kasteel Nijenrode. 

Hilversum is bezig met het ontwikkelen van een rekenmethode om het recht op kwijtschelding voor 

ondernemers te bepalen. Bote vraagt of andere gemeenten hiervoor iets ontwikkeld hebben. 

Flevoland en Emmen gaan kijken of zij iets op papier hebben hierover. 



- Jannie zit in de Ondernemersacademie Dronten. Zij organiseren informatie avonden voor en door 

ondernemers. Deze avonden worden georganiseerd en gefaciliteerd door de gemeente en worden 

erg goed bezocht. 

12. Rondvraag en sluiting 

Jannie sluit de vergadering om 14.15 uur. 

Volgend overleg  is op 20 juni 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  

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

marginale zelfstandigen 

Joop 

Wikkerink 

Sharon Meldingen naar PPO leden bij wijzigingen op de PPO website  

Marjolijn Hulpvraag Barneveld om incidentele ondersteuning op website Sharon 

Marjolijn Project Part-time ondernemerschap Barneveld op website Sharon 

Jannie Medewerker Belastingdienst of Ministerie uitnodigen  

Tanja Werkwijzer Bbz en schulden Allen 

Jannie/ 

Geert 

Rekenmethode voor recht op kwijtschelding Bote 

 


