
 

 

 

VERSLAG werkbezoek ROZ en ledenbijeenkomst PPO 

Datum: 17 juni 2016 

Tijd: 10.30 – 14.30 uur 

Locatie: Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 in Hengelo 

 

Aanwezig: 

Sandra van Dijk (Bureau Zelfstandigen Fryslân), Pien Abbema (gemeente Arnhem), Jelle 

Brouwer en Henk Horsman (gemeente Emmen), Kor van Dijk en Janneke de Lange (gemeente 

Groningen), Jannie van den Berg (Zelfstandigenloket Flevoland), Harry Seegers (gemeente 

Nijmegen), Coert de Vos (gemeente Tilburg), Gerard Heimerikx en Amanda Schreurs (GROS 

Apeldoorn), Ellen Lansink (ROZ), Abdel Faress (gemeente Hilversum), Ruud Ankersmit 

(gemeente Amersfoort), Brigitte de Geest (Het Plein Zutphen), Alie Brouwer (gemeente 

Midden-Drenthe), Gerard Ossewaarde (gemeente Maastricht) 

 

Te gast:  

Ayty Oei (ministerie SZW), Kim Kruisdijk (Divosa), Lieke van der Linden (RBZ Rotterdam) 

Bert Timmerman (ROC van Twente), Bert Breukers (ROZ), Aday Mutlu (ondernemer) 

 

WERKBEZOEK ROZ 

ROZ presenteerde zich:   

- Dienstverlening, specialties en uitdagingen – door Ellen Lansink, manager ROZ 

- ROZ en onderwijs – door Bert Breukers, ondernemersadviseur ROZ, Bert Timmerman, 

beleidsadviseur ROC van Twente en Aday Mutlu, jonge ondernemer, direct na zijn 

studie aan het ROC gestart met een eigen bedrijf.  

- ROZ facts – door Sharon Leuveld, communicatie en acquisitie ROZ 

- Rondleiding Ondernemerscentrum H164 – door Brigit Bakker, locatiemanager H164 

 

Zie bijlage voor de presentatie. 

 

LEDENBIJEENKOMST 

 

Mededelingen 

Jannie wijst nog even op de mail mbt de kladlijst van het ministerie van Financiën over 

bezuinigingen, met daarop het afschaffen van de Bbz en Ioaz. Ayty Oei geeft aan dat hier 

geen sprake van is. 

Zie mail in de bijlage. 

 

Stavaza onderzoek normering 

Onderzoek is gestart naar de normering. Ministerie heeft dit uitbesteed aan bureau Bartels. 

Zij zijn gestart met het interviewen van experts. In het najaar moeten de resultaten bekend 

zijn.  

 

Papieren inkomen 

De problematiek rondom het papieren inkomen is in een aantal overleggen van de Tweede 

kamer ter sprake gekomen en bij overleggen van de Belastingdienst. De ministeries van 

Financiën en SZW zijn er mee bezig. In algemene overleggen van Belastingdienst heeft de 



 

Kamer er nu toch meer druk op gezet. In het gemeentepanel 

zijn uiteindelijk 3 varianten voorgelegd:  

- Toedrachtvariant (2e kamer heeft deze ‘Omtzigt-variant’ voorgesteld): het papieren 

inkomen wordt (fiscaal) achteraf alsnog toegerekend aan een jaar ervóór, namelijk 

het jaar waarin de leenbijstand feitelijk is genoten. 

- Eindheffingsvariant (vanuit ministerie van Financiën genoemd): hierbij wordt de 

loonheffing over de definitieve bijstand om niet, als eindheffingsbestanddeel 

aangemerkt. Er volgt dan geen jaaropgave en de klant kan de loonheffing niet 

terugvragen. 

- ‘Van den Hoogenband-variant’: in deze variant wordt de bijstand al om niet verstrekt 

(en de loonheffing afgedragen) in het jaar waarin de uitkering ook feitelijk is genoten. 

 

Deze opties zijn voorgelegd en dat heeft verschillende reacties opgeleverd, de meningen zijn 

verdeeld. Het streven is om voor het zomerreces van de kamer met een brief te komen met 

daarin de beste optie.  

 

Inventarisatie opleidingsbehoefte najaar 

In de afgelopen bestuursvergadering heeft het bestuur gesproken over een ‘workshopdag’ 

voor medewerkers van de organisaties die lid zijn van PPO. De leden hebben interesse hierin. 

ACTIE bestuur: voorzetje met mogelijke onderwerpen naar de leden 

 

Opmerking Bureau Zelfstandigen Fryslân: behoefte bij medewerkers om mee te lopen op de 

werkplek met een andere organisatie, uitwisseling. Neemt bestuur ook mee. 

 

Gebruik ledenlogin op de website 

Wordt wel eens vergeten dat het er is. Dé mogelijkheid om stukken te delen met elkaar. 

ACTIE: Sharon neemt vanaf nu in elk verslag mee als reminder dat er een leden login is (zie 

onderaan verslag!). 

 

Rondje langs de velden: laatste ontwikkelingen bij de gemeenten  

BZF:  

Beleidsafdeling gereorganiseerd. Bezig met parttime ondernemen op papier te krijgen. 

Vergaande gesprekken met Weststellingwerf voor aansluiting bij BZF. 

Aantal aanvragen loopt niet terug, wel andersoortige aanvragen.  

 

Het Plein: 

Reorganisatie, ander management. De afdeling loopt steeds beter, mede dankzij input vanuit 

PPO leden.  

Gesprekken over samenwerking met Apeldoorn nog steeds gaande. 

Minder kredietaanvragen, maar als ze er zijn veel hogere bedragen (Hilversum en Emmen 

beamen dit). 

 

GROS Apeldoorn: 

Zelfde beeld als Het Plein mbt aanvragen, wel veel starters.  

In gesprek met ‘Over rood’; vrijwilligers die ondernemers helpen. Hun programma is er op 

gericht om ondernemers in de actieve stand te zetten; daar geloven zij in.  

ACTIE: Gerard stuurt stukken hierover door. 

Startersdag/voorlichting georganiseerd.  

Contacten met Cordaid.  



 

 

 

Nijmegen: 

Medio april Gelderse Zaak officieel van start gegaan; samenwerking met Hogeschool 

Arnhem-Nijmegen, OKB en gemeente Nijmegen. Wat aanloopprobleempjes gehad.  

2 mei is de nieuwe stadswinkel geopend; ook ondernemerspunt (1e aanspreekpunt voor de 

ondernemers) in ondergebracht. Door verbinding met EZ veel dichter bij bestuurders, zaken 

gaan sneller, meer is mogelijk.  

Stuk bescheiden schaal ondernemer geschreven. Pilot wie moet het uitvoeren en hoe. 

Volop bezig met Regio vanwege oprichting Werkbedrijf Nijmegen.  

Veel minder aanvragen van gevestigden. 

 

Midden-Drenthe: 

Parttime ondernemen verloopt goed, omdat het een kleine gemeente betreft zitten 

inkomensconsulent en bbz consulent bij elkaar; snel en makkelijk geregeld. 

Frustratie mbt geen schuldhulpverlening mogelijk voor zzp’ers ivm beleidsmedewerker die 

de zzp’er niet erkent als natuurlijk persoon.  

Veel minder aanvragen de laatste tijd, maar komende week weer vol met intakes 

gevestigden.  

 

Opmerking vorige notulen:  

Daar stond een fout in: niet IMK neemt Stimulansz over, maar een collega van IMK heeft 

gesolliciteerd op de functie daar. 

 

Emmen: 

Nieuwe collega en nieuw lid van PPO: Henk Horsman. 

Aantal starters gaat echt omhoog, gevestigden loopt gestaag door en aanvragen die komen 

zijn hoge bedragen.  

2 ondernemersopleidingen gestart met diverse partijen. Goede resultaten. 

Bezig met de ‘Drentse’ Zaak (andere naam volgt nog). 

Ondernemersfabriek is concept in Drenthe voor studenten, meer technologisch. 

 

Kim Kruisdijk – Divosa: 

Als procesmanager heeft Kim een aantal onderwerpen waar ze zich mee bezig houdt; 

O.a. ondernemen, parttime ondernemen, Bbz.  

Verschil in rol VNG/Divosa: VNG rol = gesprekspartner van bestuurders, Divosa van 

managers/beleidsmedewerkers.  

Divosa brengt voorbeelden bij elkaar, koppelt onderzoek aan methodes.  

 

ACTIE PPO bestuur: structuur voor overleg tussen PPO/Divosa maken 

 

Maastricht: 

Parttime ondernemen hot item; in ontwikkeling.  

Aantal gevestigden daalt iets. Starters lichte stijging.  

Meer ingangen bestuurlijk; goed voor de Bbz. Druk bezig om meer aandacht voor 

ondernemerschap te krijgen.  

 

 

 



 

Amersfoort: 

Aantal intakes/aanvragen loopt weer wat op nu van gevestigden, starters loopt gestaag.  

Informatiebijeenkomsten voor starters; elke 2 maand.  

30 juni: aftrap sociale coöperatie Amersfoort. Onderzoek in hoeverre groep parttime 

ondernemers daarin ondergebracht kunnen worden.  

Gemeente Nijkerk nieuwe Bbz medewerker; Amersfoort gaat deze persoon inwerken. Kijken 

wat dit verder oplevert.  

Onderzoek dienstverlening Amersfoort; dienstverlening werd goed gewaardeerd. 

 

Arnhem: 

Schuldhulpverlening voor ondernemers is geregeld nu, zelfs radio aandacht.  

Deeltijd ondernemen; na beleid nu in de fase van berekenen uitkering e.d. Goede resultaten 

mbt uitstroom, ook duurzaam.  

Aanbestedingstraject voor starters eindelijk afgerond. 

Bijeenkomst samen met EZ voor ondernemers met diverse andere partijen. 

Aantal aanvragen zelfde beeld als andere gemeenten.  

 

Tilburg:  

Minder gevestigden, aantallen starters blijft gelijk.  

Tilburgse Zaak opgericht; loopt nog niet zo heel goed. De gemeente doet ook veel zelf. 

Stichting Huis voor ondernemerschap en innovatie (HOI), regio Midden Brabant, opgericht. 

Richt zich op nieuwe huisvesting, binnenkort over naar nieuw Ondernemershuis. 

HOI locatie voor volgend themabezoek?! 

Ook bezig met ondernemen naar vermogen.  

Team adviseurs en uitvoerders Bbz; onderling niet altijd op één lijn. Nu mee aan de slag.  

 

Rotterdam: 

Wat komt bij PPO ter tafel en wat bij G4, hoe versterken?! 

In verlengde van Rotterdamse Zaak een ‘Startende zaak’ op te richten. Willen het aantal 

starters (intakes, begeleiding én daadwerkelijk starten) verhogen, rendement verhogen van 

de trajecten en nazorg verbeteren.  

Vluchtelingen en ondernemerschap; die nog geen statushouders zijn. Deze groep willen ze 

zo snel mogelijk helpen. 

Ondernemersplein van KvK, daar zijn ze met alle partners aan het kijken hoe ze daar dé plek 

voor ondernemers van kunnen maken. Strijd aan het voeren om het kantoor van RBZ daar 

ook te vestigen. 

Investeren in vroegsignalering van ondernemers; gemeentelijke websites en accountants. 

 

Groningen: 

Debiteurenbeheer mee aan de slag gegaan nav normering, heeft veel opgeleverd. Hebben de 

norm nu al gehaald.  

Meer dingen uit voort gekomen waarbij ze een kwaliteitsslag kunnen maken.  

Alie tipt: Rekentool bij Langhenkel op de website. 

Druk met ondernemen naar vermogen; eigen facebookpagina zodat mensen elkaar ook 

kunnen beïnvloeden. In overleg met Hanzehogeschool om studenten in te zetten voor de 

begeleiding van deze mensen. Willen met parttime ondernemen nu ook de regio in.  

Overleg over ‘Over rood’ en met Cordaid in gesprek.  

Waarschijnlijk pilot met 155 help een bedrijf. 

 



 

 

Hilversum: 

Bezig met bescheiden schaal; ook bezig met inkomensconsulent te koppelen aan Bbz 

consulent.  

Bezig met Bbz op de kaart zetten; bij college in beeld gekregen. Hoe gaan ze communicatie 

in gang zetten, zowel intern binnen gemeente als naar inwoners toe. 

Bezig met formaliseren van samenwerking met OKB. 

Zelfde beeld qua cijfers: gevestigde loopt wat achter, starters zit stijgende lijn in.  

Veel inwoners vragen info op over Bbz maar keren niet terug. Gaan onderzoek doen naar 

waarom dat zo is.  

 

Flevoland: 

Veelal dezelfde zaken spelen die al genoemd zijn door de leden. 

Sinds er meer omgang is met EZ zowel gemeentelijk als provinciaal wordt ZLF breder ingezet 

en mag meepraten.  

Cijfers Bbz koppelen aan provinciale cijfers mbt werkgelegenheid etc.  

 

 

Volgende vergadering: 16 september in Zwolle 

Idee Ruud: Cordaid uitnodigen voor een volgend overleg.  

 

REMINDER leden login 

Te bereiken via de website www.pponederland.nl en dan ‘Leden login’ (rechts in menubalk) 

Gebruikersnaam: ppolid 

Wachtwoord: platformPPO321 

http://www.pponederland.nl/

