
 

VERSLAG ledenbijeenkomst PPO 

Datum: 5 juni 2015 

Tijd: 11.00 – 14.00 uur 

Locatie: De Rotterdamse Zaak 

 

Aanwezig: Wim Scholte (Bureau Zelfstandigen Friesland), Marjolijn Goldhoorn (Barneveld), 

Janneke de Lange en Kor van Dijk (Groningen), Bote Klazes (Hilversum), Yvonne Tiemens 

(Deventer), Eddy Peters en Gerard Heimerikx (Apeldoorn), Coert de Vos (Tilburg), Harry 

Seegers (Nijmegen), Jelle Brouwer en collega (Emmen), Jos Castelijns (Eindhoven), Henri van 

Haaren (Helmond), Jannie van den Berg (ZLF), Maureen Oude Oosterik (ROZ), Sharon Leuveld 

(ROZ / PPO) 

 

Afmeldingen: Utrecht, Zwolle, Zutphen, Assen, Amersfoort, Ede  

 

De Rotterdamse Zaak 

Ontvangst door: 

- Rob Gringhuis, manager RBZ Rotterdam, Arjan Cok, accountmanager RBZ 

- Frank van Santen, directeur Ondernemersklankbord 

- Floris Oskam, coördinator Ondernemersklankbord 

- Astrid Smit, manager Externe Betrekkingen Hogeschool Rotterdam 

- Fleur van der Hilst, coördinator Rotterdamse Zaak 

- Dex Blaset, Peer Coach 

 

Kort verslag (zie de totale presentatie als bijlage voor meer informatie!): 

 

Rob Gringhuis startte de presentatie met een introductie over het RBZ Rotterdam en de 

ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap in Nederland. Er is armoede onder 

ondernemers. Hoe pak je dat aan? Oplossen van praktische problemen, richting geven aan 

ondernemerschap, samen met partners (ook financieel) en de ondernemer in zijn/haar rol 

laten. Vanuit die gedachte is De Rotterdamse Zaak ontstaan. 

 

De Rotterdamse zaak is een samenwerking tussen het RBZ, OKB en Hogeschool Rotterdam. 

Het is een leerwerkbedrijf waarin ondernemer, student en coach ‘samenwerken’. 

Ondersteuning vindt plaats door HBO-studenten Economie en coaching door oud-

ondernemers vanuit OKB.  
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Floris Oskam en Frank van Santen vertelden vervolgens over het OKB en de werkwijze. In 

2013 ondersteunde het OKB 3100 ondernemers in Nederland, waarvan 400 in Rotterdam.  

 

Fleur van der Hilst vertelde vervolgens over de werkwijze van De Rotterdamse Zaak. Het 

leerwerkbedrijf wordt gerund door studenten en beschikt over ca. 15 stagiairs en peer 

coaches van verschillende opleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Fleur en enkele 

docenten verzorgden de interne begeleiding. Het leerwerkbedrijf kent twee lijnen waarlangs 

ondernemers ondersteund worden: financieel en commercieel. 

 

De kosten van De Rotterdamse Zaak worden 50/50 verdeeld over Hogeschool en gemeente 

Rotterdam. De Rotterdamse Zaak maakt niet echt reclame, omdat ze niet als concurrentie 

gezien willen worden door marktpartijen. Ze mikken echt op de doelgroep die in de vicieuze 

cirkel is beland en de boekhouder niet meer kan betalen, maar vervolgens dus ook geen 

cijfers heeft voor een Bbz-uitkering. Bijna alle ondernemers komen bij hen via de wekelijkse 

voorlichtingsbijeenkomst van het RBZ bij de KVK; daar komen wekelijks 15-25 ondernemers  

met financiële problemen. 

 

Meer informatie over de doelgroep, werkwijze etc. etc. staat in de Handreiking voor 

succesvolle implementatie in andere steden, bijgevoegd als bijlage. 

 

De helft van de 20 OKB-teams in het land is in gesprek over uitrol. Er is een stichting in 

oprichting die de uitrol in andere gemeenten kan begeleiden. Daarnaast zijn ze bij de 

Rotterdamse Zaak aan het bezien of ze iets dergelijks ook voor starters kunnen organiseren. 

 

Na de presentaties namen we een kijkje in de werkruimtes waar we de studenten 

daadwerkelijk aan het werk zagen.  

 

 

Foto nav uitrol Rotterdamse Zaak in november 2013 

 



 

Stand van zaken digitale intake  

Wim deelde een update rondom de digitale intake. Vanuit de gemeente Leeuwarden is een 

traject gestart waarbinnen wordt gekeken hoe alle zaken die aangevraagd kunnen worden bij 

de gemeente beter/digitaal geregeld kunnen worden. Daar gaat het BZF in mee. Zij hebben 

wel als voorwaarde gesteld dat de koppeling met GWS ook beschikbaar moet zijn voor de 

andere PPO leden. Het is nog niet zeker of dit wordt goedgekeurd. Praktische invulling volgt 

dan nog. 

 

Congres 2015 

Jannie heeft eind mei een afspraak gehad met Peter Koppe van VNG en Bert Otten, vorige 

keer als dagvoorzitter betrokken bij het PPO congres over het congres van komend jaar. Ze 

hebben gebrainstormd over mogelijke onderwerpen (zie bijlage). Peter Koppe schrijft nu een 

voorstel richting het ministerie over het congres dat waarschijnlijk 29 oktober of 12 

november zal plaatsvinden.  Het ministerie wordt verzocht dit congres te financieren. 

Overall thema wordt waarschijnlijk ‘samenwerken’, nav inspiratiegids van VNG. VNG 

faciliteert het congres, PPO is met name inhoudelijk betrokken bij het programma. 

Doelgroep: bestuurders, managers en uitvoerders. Bote voegt toe: ondernemersverenigingen 

uitnodigen.  

ACTIE: alle leden: graag meedenken over interessante sprekers rondom genoemde 

onderwerpen/thema’s. Namen aanleveren bij Sharon. 

 

Opleidingen 

Inventarisatie aanmeldingen voor de drie opleidingen heeft plaatsgevonden. Vanuit de 

aanwezige leden kwamen al de volgende aanmeldingen: 

 

Bbz – Dag van de praktijk: 

Arnhem 1x, ROZ 2x, Hilversum 3x, BZF max 3x, Emmen 2x, Deventer 1x, Tilburg max 2 per 

keer, Groningen 3x 

 

Leergang ondernemersadviseur (FOI): 

Assen 2x, ROZ 1x, Hilversum 6x, Zutphen 1x, BZF 2 a 3x, Deventer 1x, Tilburg max 2 per 

keer, Groningen 1 a 2x, Barneveld 1x 

 

Schrijven van bedrijfseconomische rapportages (ROZ): 

Assen 3x, Hilversum 1x, Deventer 1x, Amersfoort 3x 

 

ACTIE: alle leden: check even of bovenstaande aantallen kloppen. Iemand vergeten, stuur 

Sharon dan even een bericht. Alle leden die er niet waren zijn persoonlijk benaderd. 

 
 


