
 

 

     
 

 

Kort verslag ledenbijeenkomst PPO  
Datum: 11 september 2015  
Tijd: 10.30 – 14.30 uur  
Locatie: Hilversum 
 
5.  Presentatie Han Diepering (IMK): SOLO  
het gaat om een digitale voorziening voor sociale ondernemersregelingen. 
Een landelijk systeem, maar kan ook op gemeenteniveau in de eigen huisstijl 
geleverd worden. 
Gepresenteerd wordt de ‘gemeente Soloveen’. 
In een vraaggestuurde scan van 10 minuten weet de klant of hij in aanmerking komt  (zit geen 
digid achter, laagdrempelig) 
In plaats van Digid is er een eerst oplossing bedacht in de vorm van Solidd 
 
Discussie of de vragen niet te uitgebreid zijn ( b.v. over gezamenlijke huishouding), schrikt dat 
mensen niet af? Of raken de mensen niet verstrikt in de ' papieren' rompslomp? 
Han Dieperink: als blijkt dat een vraag overbodig is dan gaat ie er alsnog uit. Momenteel is deze 
scan samengesteld uit een groot aantal aanvraagformulieren ( Stimulansz) 
N.a.v. een vraag : alleen gemeente wordt eigenaar van deze informatie (IMK niet) 
N.a.v. vraag: als gemeente hiermee aan het werk gaat, dan hoeft ie niet alle aanvragen via dit 
systeem te doen. Uiteindelijk is de bedoeling dat je 70-80% van de aanvragen hiermee kunt doen, 
rest via de traditionele manier. 
N.a.v. vraag: er gaan binnenkort twee (kleinere) gemeenten mee werken, nu nog geen ervaring 
 
Opmerkingen bij nabespreking SOLO:  

 Het uit handen geven van het proces. 

 Een aantal aannames passen binnen de commerciële doelstellingen, maar sluit het ook 
aan bij de belangen van gemeenten? 

 Bij een dergelijk uitgebreid systeem is het de vraag of het tijdswinst oplevert of dat de 
ondernemer halverwege afhaakt. 

 Gebodene en prijs niet met elkaar in verhouding 

 aantal gemeenten hebben of zijn bezig met een eigen zaaksysteem 

 Privacy klantgegevens niet helemaal waterdicht 

 Meta gegevens blijven bestaan, wat doet IMK daarmee? 

 Fase van informerend gesprek wordt gemist (waarbij er nog geen sprake is van een 
aanvraag), er zou ruimte voor maatwerk moeten zijn. 

  
 
Besloten wordt om op gemeente niveau te reageren en niet als PPO, gezien het commercieel 
karakter. Ook spreken we af om als PPO terughoudend te zijn in het aanbieden van platform aan 
een commerciële organisatie. 
 
Gemeente Leeuwarden is bezig met een eigen systeem, geënt op het GWS .  
Status:  in principe geld beschikbaar voor realisatie.  
Verwachting: redelijk snel gerealiseerd.  
In principe kunnen andere gemeenten aanhaken, via cofinanciering of licentie-model.  
Dat aanhaken kan tijdens de fase van ontwikkeling en/of gebruik wanneer het klaar is. 
Geïnteresseerd zijn: Emmen, Arnhem, Assen, Groningen (mogelijk) 
 
Aanbod wordt gedaan door Jan (ZLF) om een presentatie te houden van hun systeem waarin ook 
incasso een plek krijgt.  
 
 



 

 

7. Pilot Parttime Ondernemen Groningen door Mario van Dijk 
 
Mario van Dijk  (projectleider Pilot Parttime ondernemen in Groningen) geeft uitleg over de 
voorbereiding die in Groningen bijna is afgerond. We gaan op 1 oktober 2015 met een groep van 
ca. 40 mensen in de bijstand, die parttime inkomsten kunnen verwerven een proef aan, waarbij we 
het parttime ondernemerschap willen gebruiken als re-integratiemiddel. 
Bij de bepalingen in de beleidsregels (die overigens voor alle bijstandgerechtigden met 
arbeidsplicht  en parttime inkomen uit ondernemen gaan gelden) zijn de volgende voorwaarden 
gesteld: 

 er geldt bij parttime ondernemers geen maximum aan de hoogte van de inkomsten;  

 wel geldt een maximum voor de onkosten die in mindering mogen worden gebracht (50%);  

 de parttime ondernemer dient bij aanvang van zijn activiteiten een kort ondernemersplan in;  

 de parttime ondernemer houdt een urenadministratie bij.  
De klanten die aan de pilot deelnemen krijgen begeleiding om zoveel  mogelijk uit te stromen uit de 
uitkering. 
 
Dat kan op de volgende manieren: 
1. uitbreiding klussen en uitstromen 
2. Uitbreiding klussen en vervolg via Bbz 
3. Klussen en aanvullend in loondienst 
 
Het is ook mogelijk dat deze doelen niet kunnen worden gehaald, in dat geval is de meerwaarde: 
Participatie en een gedeelte van de uitkering terugverdienen. 
In Groningen is er inmiddels verbinding gezocht met wijkinitiatieven waardoor vrijwilligers (o.a. 
studenten) kunnen worden ingezet om parttime ondernemers te kunnen begeleiden op het gebied 
van boekhouden, ICT en marketing. 
 
We spreken af om de verrekening van parttime inkomsten in de bijstand op het volgend PTO-
overleg te agenderen. 
 
6. Opleidingen 
 
de ondernemersadviseur FOI 
Praktijkcases  insturen naar m.vandesande@foi.nl voor midden volgende week.  
 
dag van de praktijk:  
praktijkcases inleveren opsturen naar Sharon 
4 nov. in Hilversum 
11 nov in Groningen. gem Groningen en Emmen, Assen, BZF  
 
8. Ingebrachte vraagstukken 
 
Ervaring met 155 Red een bedrijf van IMK? 
Barneveld en Ede hebben goede ervaringen. Er wordt eerste scan gemaakt en ondernemer vindt 
het prettig dat er nog geen gemeente aan verbonden is. (80% geen doelgroep Bbz) 
Zutphen geeft aan dat er weinig ondernemers gebruik van maken. Men let er op dat de 
dienstverlening n.a.v. 155 daarna niet bij IMK plaatsvindt. 
In Arnhem is gewerkt met een voorloper van het product. Lastig om de goede ondernemers te 
bereiken ( vaak te slecht voor de bank en te goed voor Bbz). 
Amersfoort geeft aan dat de doelgroep die je wil bereiken niet de doelgroep van het Bbz is. 
  
Het aantal negatieve adviesrapporten van derden neemt toe, delen de leden deze conclusie? 
Nijmegen herkent dit en geeft aan dat men vervolgens ook niet naar een oplossing zoekt. 
Een aantal gemeenten is daarmee eens, anderen niet. Hoe gaan bedrijven te werk naar de letter 
of de geest van de wet? 
Er wordt stilgestaan bij ‘opdrachtgever schap’. Immers, wij betalen dit bedrijf.  
We nemen dit punt mee naar het congres. 
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Hoe gaan de leden om met aanvragen van kunstenaars met betrekking tot de beoordeling van 
levensvatbaarheid? 
Arnhem en Groningen geven aan dit via de meetlat van de Bbz te doen, ze worden gezien als 
ondernemer. 
Gesteld wordt dat deze mensen wel anders ‘geprogrammeerd’ zijn. Lelystad houdt daar rekening 
mee door hen specifieke workshops aan te bieden. 
De mogelijkheid wordt meegegeven om speciale adviseurs voor Kunstenaars (deze doen geen 
LVT, maar wel van alles rond financiën etc.)  
 
9. Congres 2015 
Aan de expertmeeting zullen meedoen: Janny, Ellen, Gerard, Janneke, A’dam, Utrecht, Divosa, 
Stimulansz, VNG en Ministerie. 
 
Naar verwachting zal het congres 19 november plaatsvinden ( 20 november is een alternatief) 
afhankelijk van het feit of Jetta Klijnsma en Michael van Straalen (MKB Nederland) aanwezig 
kunnen zijn. 
 
Punten die we meenemen naar het Congres 
 

1. Hoe kunnen we de kwaliteit/rendement van het Bbz verhogen middels modernisering? 
Aandacht voor de ‘geest van de wet’ 

2. Uitbreiding doelgroep bij Kredietverlening, een bredere scoop? Bijvoorbeeld ook krediet 
voor ondernemers met een partner die inkomsten boven de norm heeft. 

3. Bbz inzetten als re-integratie instrument voor WW-ers 
4. Bedrijfsresultaat in de eerste periode niet aanwenden voor levensonderhoud maar voor 

bedrijfsinvestering 
5. Het aantal negatieve adviesrapporten van derden neemt toe/opdrachtgeverschap 
6. Begeleiding gevestigde ondernemers (preventief tov kredieten) 
7. Schuldhulpverlening 
8. Rente 8% handhaven? 
9. Samenwerking met economische zaken 

 
 
Wvttk 
Bote geeft aan met pensioen te gaan per 1 juli 2016. Hij stelt zijn opvolger voor Abdel Fartess, die 
nu door hem wordt ingewerkt. 
 
Groet, 
janneke 


