
VERSLAG ledenbijeenkomst PPO 

Datum: 20 januari 2017 

Tijd: 10.30 – 14.30 uur 

Locatie: Gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1 

 

Aanwezig:  

Lotty van Harn, Anita Haalboom (Ede), Sjors Hempenius, Sandra van Dijk (Leeuwarden), 

Henrie van Haaren (Senzer, regio Helmond), Maureen Oude Oosterik (ROZ Groep), Gerard 

Heimerikx, Chanttal Westerhof (Apeldoorn), Jannie van den Berg (Lelystad), Abdel Faress 

(Hilversum), Alie Brouwer (Midden Drenthe), Jelle Brouwer (Emmen), Abdelghani 

Mohammedine (Utrecht), Paul Brauers (Maastricht), Coert de Vos (Tilburg), Janneke de Lange 

(Groningen), Ruud Ankersmit (Amersfoort), Brigitte de Geest (Het Plein), Sharon Leuveld (ROZ 

Groep, PPO) 

 

Opmerking!: van enkele leden hebben we geen afmelding ontvangen. Zouden jullie dit 

voortaan wel altijd willen doen, ook ivm catering etc.? Dank daarvoor. 

En mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn, stuur gerust een vervanger. Zo blijf je toch  

het beste op de hoogte.  

 

Vaststellen agenda 

Toevoeging bij punt ‘vluchtelingen en ondernemerschap’: wet Taaleis 

 

Mededelingen 

Ter info meegestuurd met de agenda: Groeifaciliteit – regeling nationale EZ-subsidies.  

Europese subsidies: als thema op de PPO-agenda => bestuur gaat hiermee aan de slag. 

Maureen noemt: ROZ krijgt presentatie van NLSI (Nederlands Subsidie Instituut), wellicht ook 

interessant voor PPO. 

 

Verslag vorige bijeenkomst (16 sept 2016, meegestuurd met agenda) 

Geen opmerkingen, verslag is vastgesteld. 

 

Bbz innovatieagenda/lobby   

Normering;  

Veel gemeenten binnen PPO zijn benaderd voor dit onderzoek. Ervaringen mbt interviews 

binnen PPO is erg wisselend. Enkele gemeenten zijn positief, maar bijvoorbeeld bij BZF + 

Groningen is bij beide een heel kleine gemeente uitgekozen en daardoor konden zij voor 

hun regio helemaal geen goed beeld geven. Bureau Bartels heeft een diversiteit aan 

gemeenten gevraagd (wel de norm gehaald, niet gehaald, Bbz verstrekkingen omlaag). 

Bureau Bartels heeft het onderzoek afgerond en de rapportage is klaar. Stuurgroep heeft 

deze ingezien (vlak voor de kerst overleg over geweest). Het rapport mag nog niet verspreid 

worden.  

Jannie beschrijft wel eea: Pijnpunten die wij al hadden geconstateerd binnen Bbz zijn ook 

benoemd in het rapport; daar zijn we blij mee. Evaluatie is wel breder ingestoken, o.a. ook 

wat zijn de effecten etc. Dat de regeling niet helemaal werkt zoals zou moeten, komt wel uit 

het rapport naar voren.  



Maar hoe nu verder? Daar is nog geen duidelijk antwoord op. Zodra we binnen het bestuur 

meer weten, melden we dat.  

 

Innovatieagenda – stand van zaken 

Afgelopen maandag 16 jan is er weer overleg met de klankbordgroep geweest. Bij het 

ministerie is het voorstel neergelegd om de innovatieagenda te splitsen:  

1: Technische zaken (papieren inkomen, normering, etc.)  

We willen hierbij naar een expertgroep toe die hiermee aan de slag gaat / delen herschrijven. 

Ministerie + Divosa zijn hier mee eens.  

ACTIE: Zijn er binnen PPO mensen die hier aan mee willen werken? Laat het ons weten. Ruud 

geeft aan hier voor open te staan, Gerard H., Alie en Henrie ook.  

2: Bredere innovaties: o.a. samenwerking EZ, etc pakt PPO met VNG op.  

 

Verslag van Joop + rapport van ministerie, zie bijlagen. 

 

Opleidingen/uitwisseling medewerkers 

Dag van de Bbz – stand van zaken: 

Stimulansz + Divosa wil hierbij helpen; we gaan een dag plannen nav de expertgroepen die 

met de innovatieagenda aan de slag gaan en koersen dan op zomerperiode / net na de 

zomer, zodat we onderwerpen hieruit mee kunnen nemen. 

Ter herinnering hierbij nogmaals de benoemde onderwerpen: parttime ondernemerschap, 

levensvatbaarheidsonderzoeken (nieuwe vorm), Bbz verstrekkingsduur, wat is een goede 

gegevensuitvraag bij 1e intake, debiteurenbeheer, bestuursrechtelijke aspecten van Bbz 

(iemand bij gemeente), Bbz in het licht van schuldsanering, gevolgen definitieve vaststelling, 

rol van de consulent/adviseur, ontmoeting/tijd voor netwerken/gesprek is ook belangrijk, 

ruimte voor inbrengen casussen  

 

Opleidingsbehoefte 2017  

We hebben de opleidingsbehoefte onder de leden gepolst. De volgende 

opleidingen/onderwerpen werden genoemd: 

- Helmond: schrijven bedrijfseconomische rapportages (kan ROZ verzorgen) 

- Groningen, meerdere gemeenten: schuldsanering in het licht van Bbz; schuldsanering is 

onderbelicht (ROZ gaat kijken of zij een dergelijke opleiding kunnen verzorgen) 

- Groningen: debiteurenbeheer (opleiding en/of uitwisseling => dag vd praktijk) 

- Dag van de praktijk 

Ook andere opleidingen die al eens zijn aangeboden, nemen we mee in de inventarisatie. 

ACTIE bestuur: wij sturen jullie binnenkort een concreter opleidingsaanbod toe! 

 

Zodra het aanbod concreet is, delen we dit ook met Stimulansz en Divosa. Wellicht is daar 

ook behoefte. En in gesprekken met andere gemeenten die geen lid zijn van PPO kunnen we 

het ook meenemen. 

 

Uitwisseling medewerkers 

Bestuur heeft een opzet gemaakt voor een document waarmee we kunnen inventariseren 

waar behoefte aan is binnen welke gemeente én welke kennis/expertise er bij welke 



gemeente aanwezig is. Het bestuur probeert vervolgens koppelingen te maken tussen 

gemeenten voor de uitwisseling van medewerkers. Zie bijlage bij verslag. 

ACTIE alle leden: van alle leden vragen we dit document ingevuld terug. 

 

Begroting + vergoeding bestuur 

Het bestuur heeft een begroting + voorstel voor een vergoeding meegestuurd met de 

agenda. Janneke licht dit nog even toe. Er is eerst gekeken naar een urenvergoeding voor de 

voorzitter, maar dit is qua begroting niet haalbaar. De andere bestuursleden zien af van een 

vergoeding, maar zijn van mening dat er voor de voorzitter wel iets tegenover moet staan. 

Daarom wordt een vrijwilligersvergoeding van 1200 euro op jaarbasis voorgesteld. Wel met 

de opmerking dat dit altijd achteraf wordt verrekend; is er ruimte voor die vergoeding. 

Alle leden zijn akkoord met dit voorstel. 

 

Vluchtelingen en ondernemerschap (door Maureen, ROZ) 

Vluchtelingen is een hot item. Vraag bij ROZ leeft: hoe kunnen ze hen bedienen?  

ROZ heeft een workshop ontwikkeld voor statushouders waarvan duidelijk is dat ze mogen 

blijven. Met behulp van een tolk is deze verzorgd. Er zaten veel mensen bij met hoog niveau, 

voormalige ondernemers etc.  

De Universiteit Twente is bezig een programma te ontwikkelen voor statushouders. Samen 

met hen gaat ROZ kijken wat ze kunnen betekenen.  

Bij de provincie Overijssel is ook interesse voor een Plan van Aanpak voor deze doelgroep, 

dus daar gaat ROZ mee aan de slag.  

 

De andere gemeenten delen ook hun ervaringen: 

Leeuwarden: vanuit sociaal domein is budget vrijgemaakt, aparte organisatie heeft 

programma ontwikkeld. Statushouders krijgen 3 maand de tijd om voldoende Nederlands te 

spreken om zaken te kunnen doen, daarna 3 maand een ondernemingstraining in het eigen 

vakgebied en daarna mbv Bbz van start (C-starters heet de organisatie). 

Utrecht: voorlichting gegeven maar taal blijft een probleem, statushouders weten ook niet 

hoe de regelingen hier zijn. Ze denken er nu over om hen in een voorbereidingstraject te 

zetten, maar dat dan wel langer duurt dan normaal. Ze zijn zoekende naar oplossingen; 

welke doelgroep pak je precies.  

Maastricht: ROC daar heeft een inburgeringsprofiel op gebied van ondernemerschap gehad. 

Wat komt er in Nederland kijken bij ondernemerschap; hier komt er veel meer bij kijken dan 

in het buiteland. Vanwege veelal korte verblijfsvergunningen is krediet via Bbz heel lastig. 

Amersfoort, Ede: kijken in hoeverre mensen kunnen aansluiten bij wat ze al bieden, is 

laagdrempelig. De taal is ook hierbij het punt.  

Apeldoorn: Pilot in september gestart, eind februari zullen de eersten het ondernemingsplan 

aanleveren. Groot niveauverschil in de taal tussen de deelnemers, maar dat geeft tot nu toe 

niet veel problemen. Vervolgens moet nog wel gekeken worden of de plannen levensvatbaar 

zijn. In februari is er meer duidelijkheid.  

Groningen/BZF: eenzelfde persoon die hiermee bezig is. 

Lelystad: begint ook al bij AZC, maatwerk.  

Het Plein Zutphen: zakelijke deel (rekeningen etc.) komt veel te weinig aan bod bij 

inburgering, plus cultuurverschil 



Conclusie: veelal is maatwerk, zoektocht is er bij iedereen. Welke partijen zijn hier goed in? 

Bij Apeldoorn (aanbesteding) hebben 13 partijen zich gemeld.  

Grensoverschrijdend ondernemen staat ook op de innovatieagenda Bbz. 

ACTIE: deel je  plannen onderling. Heb je programma’s/plannen van aanpak mbt 

statushouders? Mail naar Sharon: s.leuveld@rozgroep.nl, dan komen ze op de site (achter de 

login). De volgende keer dit item weer op de agenda: wat is de stand van zaken bij iedereen.  

 

Wet Taaleis & Bbz: doen we niet. 

 

Presentatie Qredits – Roy Spit 

Zie de presentatie in de bijlage. 

Aanvullende informatie / opmerkingen: 

 ¼ van de doelgroep van Qredits heeft een uitkering, 90% daarvan is WW. 

 Van alle kredieten die door Qredits worden verstrekt, worden tot 70% middels 

garantie afgedekt. 

 Zekerheden zijn geen issue bij Qredits.  

 Van de 40 aanvragen per dag die zij binnenkrijgen, gaat 50% door naar een adviseur 

en daarvan wordt weer 50% een daadwerkelijke aanvraag, oftewel er blijven er 10 

over.  

 Qredits heeft 20 eigen adviseurs verspreid over de regio’s. 

 Qredits licht mondeling de afwijzing toe aan klanten.  

 Gemiddelde rente bij Qredits is 8,75 (schommelt tussen 6,75 – 9,75)  

 Qredits is gevraagd wat voor vluchtelingen te doen; 4 pilots Eigen Baas Avondschool 

is gevraagd aan hen, daarbij willen ze samenwerking zoeken met ons/Bbz.  

 Eigen Baas Avondschool; Roy is wel vóór om Bbz er in te verwerken en om 

doorverwijzing naar bijv. gemeenten te bevorderen. Doel van dit programma is juist 

om de bak van 50% die direct wordt afgewezen bij hen meer kans te geven.   

 Voor 90% doet Qredits kleine kredieten, vorig jaar waren maar 110 vd 1750 kredieten 

boven de 50.000.  

 Coach is geen verplichting bij Qredits, is een optie. Kun je aanvragen voordat je het 

plan indient (kosten 200 euro), mét financiering is het nog steeds een optie en zijn 

de kosten ook 200 euro. 

 

Roy geeft duidelijk aan: als er vragen bij gemeenten leven waarom iets niet is toegekend oid, 

mogen we gewoon bellen/mailen: r.spit@qredits.nl  

 

Het gat dat tussen Qredits en Bbz zit; idee is om dat op casus niveau te bekijken. Neem 

daarvoor gerust contact op met Roy. 

 

Rondvraag en w.v.t.t.k.  

Maastricht: is benadert door rijschoolbrancheorganisatie. Ze worden overspoeld met nieuwe 

‘starters’. Bij het IBKI kun je nakijken of iemand zijn rijschooldiploma nog wel heeft, daar 

wordt nu strenger op gecontroleerd. Zie: https://www.ibki.nl/rijinstructie/rij-instructeur-

checker/   
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Jannie: Webinar over gemeentelijke financieringen op 7 februari (meer info, zie mail in 

bijlage) 

Jannie vraagt na bij KING naar wie die uitnodiging is gegaan. 

KING heeft een rapportage met allerlei cijfers van gemeenten etc: 

http://www.kinggemeenten.nl/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein/nieuws/nieuwe-

gemeentelijke-monitor-sociaal-domein-gepublicee-0  

 

Jannie: Ter info: Week van de financiering: 13-17 feb (zie website KVK: 

https://www.kvk.nl/week-van-de-

financien/?alias=geldzaken&gclid=CjwKEAiA8JbEBRCz2szzhqrx7H8SJAC6FjXXBWBTSUSuVxe

39C1oYdM8x3UM086JhX_4Eok4_bVtnxoC2T3w_wcB)  

 

Eventuele onderwerpen/externe gasten voor een volgende keer: 

E-scan – Martijn Driessen, KING, KVK, subsidiemogelijkheden. 

 

REMINDER leden login 

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

Gebruikersnaam: ppolid 

Wachtwoord: platformPPO321 

 

Volgende vergadering: vrijdag 21 april 2017 – 10.30 u in Zwolle 
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