
VERSLAG ledenbijeenkomst PPO 

Datum: 1 december 2017 

Tijd: 10.30 – 14.30 uur 

Locatie: Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1 

 

AANWEZIG: 

Marjolijn Goldhoorn (Barneveld), Sjors Hempenius en Sandra van Dijk (BZF), Eddy Peters en 

Chanttal Westerhof (Apeldoorn), Abdelghani Mohammedine (Utrecht), Rogier Schouenberg en 

Karin Hooiveld (Hilversum), Jannie van den Berg (ZLF), Coert de Vos (Tilburg), Ruud 

Ankersmit (Amersfoort), Maureen Oude Oosterik (ROZ Groep), Sharon Leuveld (ROZ Groep / 

PPO), Joop Wikkerink (Hengelo) 

 

AFGEMELD: 

De Wolden Hoogeveen, Nijmegen, Ede, Maastricht, Eindhoven, Senzer Helmond, Groningen, 

Emmen, Heerlen, Zwolle. 

Afwezig zonder afmelding: Assen, Deventer, Arnhem 

 

Mededelingen 

*Eddy Peters (Apeldoorn) is voor het laatst bij PPO; ivm andere functie heeft hij team Bbz niet 

meer onder zich. 

 

*Opleidingen 

1 opleiding heeft plaatsgevonden: basis leergang ondernemersadviseur vanuit FOI. De 

training zat helemaal vol met 13 aanmeldingen. De basis Bbz opleiding heeft 30 nov 

plaatsgevonden, 5 deelnemers. De verdieping Bbz vindt op 7 en 14 december plaats met 7 

deelnemers. De opleidingen zorgen weer voor mooie opbrengsten in 2017 voor PPO. 

 

*Planning vergaderingen 2018 

- 2 feb 

- 25 mei 

- 7 sept 

- 30 nov 

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA!!! 

 

Verslag vorige bijeenkomst (22 september 2017, zie bijlage) 

*Nijmegen gaf aan dat de link naar het filmpje niet goed was. Hierbij de nieuwe link: 

https://www.youtube.com/watch?v=RRr_REH6CeU  

Ook het verslag van de vorige keer wordt hierbij gewijzigd meegestuurd. 

 

*Korte terugkoppeling STAR/T vanuit ROZ Groep 

ROZ is één van de partners in het project STAR/T (www.star-t.nl) voor ondernemende 

vluchtelingen. Zie ook verslag vorige ledenvergadering voor meer informatie. 

ROZ koppelt kort terug dat de 1e editie/groep is afgerond. Er was veel belangstelling. Zo’n 

50 statushouders hebben zich gemeld, zo’n 20 zijn meegegaan in het intensieve project. Zij 

kregen 5 weken lang twee dagen per week training. ROZ adviseurs hebben meegelopen met 

https://www.youtube.com/watch?v=RRr_REH6CeU
http://www.star-t.nl/


trainers vanuit DeliteLabs, zodat zij het de volgende keer zelf zouden kunnen verzorgen. De 

vijf weken zijn afgesloten met een Pitch event; een avond waarbij de statushouders hun 

plannen moesten pitchen. Dit was een succesvolle avond. Lees ook: 

https://www.rozgroep.nl/positiviteit-lef-en-mooie-ideeen-tijdens-pitch-event-start/  

De statushouders worden nu, verdeeld over de partners in het project, verder begeleid bij de 

uitvoering van hun plannen.  

 

Bestuurssamenstelling  

Voorstel nieuw bestuurslid: Chanttal Westerhof (Apeldoorn) 

Iedereen is akkoord. Bij deze is Chanttal toegelaten tot het bestuur.  

 

Terugblik Bbz congres Leeuwarden (door Sjors Hempenius) 

Hierbij nogmaals de link naar het uitgebreide verslag: https://www.divosa.nl/verslag-

congres-regionale-samenwerking-een-andere-kijk-op-bbz-2004  

Ook al kwamen de aanmeldingen in het begin moeizaam op gang, in totaal waren er zo’n 

140 mensen (incl organisatie). Hoe voorkom je dat een dergelijk congres saai wordt? Dat 

vonden zij wel pittige opgave. Uit de evaluatie blijkt een 6,9. BZF was niet ontevreden 

hiermee, en ook hoe zij het hadden georganiseerd. In de pauze was er een Afrikaanse 

ondernemer met dans en getrommel, voor de afwisseling. Daardoor ging iedereen vol 

energie richting de workshops. De workshops zijn goed ontvangen. Sjors gaf zelf de 

workshop Regionalisering. 

 

Regionale samenwerking 

Zie ook presentatie van Sjors. 

Waarom regionaliseren? Professionalisering van de organisatie, regionaal is dat mogelijk.  

De uitgangspunten hiervoor gelden nog steeds (zie presentatie). Regionalisering gaat veel 

verder dan uitvoering Bbz/Ioaz. Meer samenwerking met EZ (heeft jaren geduurd), netwerk 

van ondernemingen, organisaties die zich bezig houden met ondernemers, 

banken/accountants, branche organisaties. Netwerk wordt groter, daardoor wordt 

dienstverlening veel breder. 

Voor wie doen we het? Niet blik intern, we doen het voor de ondernemers! Die zijn 

belangrijk, hen maximaal kunnen ondersteunen. Je wordt gesprekspartner bij een heleboel 

organisaties. Doordat je groter bent én kennis van zaken hebt, kom je aan tafel. 

Boodschap kwam wel over in de workshop. 

Bestuurlijke samenwerking blijft wat achterwege; te vaak wisselingen. Huidige wethouder 

brengt de boodschap ook verder, naar andere bestuurders van de andere gemeenten. 

Dat is wel een voorwaarde; bestuurlijke ondersteuning. 

BZF heeft een dienstverleningsovereenkomst met alle gemeenten. Gemandateerd vanuit alle 

colleges. Zij gaan weer vol op inzetten om aan te haken bij de arbeidsmarktregio.  

 

Onderzoek waar Sjors naar verwijst in zijn presentatie; zie bijlage! 

 

Joop en Jannie hebben bij programmaraad ook een workshop hierover gegeven. 

Programmaraad organiseert 4x per jaar bijeenkomsten om nieuwe ontwikkelingen rondom 

PW te verkondigen. Joop/Jannie vonden dat zelfstandig ondernemerschap in moderne 

https://www.rozgroep.nl/positiviteit-lef-en-mooie-ideeen-tijdens-pitch-event-start/
https://www.divosa.nl/verslag-congres-regionale-samenwerking-een-andere-kijk-op-bbz-2004
https://www.divosa.nl/verslag-congres-regionale-samenwerking-een-andere-kijk-op-bbz-2004


arbeidsmarkt er ook in thuis hoorde. Ze hebben bereikt dat ‘zelfstandigheid’ een vast 

onderdeel wordt daar. Als PPO moeten we dit op ons nemen.  

In de workshop hebben zij dezelfde soort punten aan de orde gebracht als Sjors. 

Opmerkelijk: er was heel weinig kennis bij mensen die PW uitvoeren over Bbz e.a.. Beide 

keren zat de workshop vol. Felle discussies met o.a. commerciële partijen die vonden dat de 

‘overheid’ niet wist hoe ondernemers in elkaar zitten. 

 

Regionale samenwerking; vrijwillig of opgelegd krijgen? 

Het zou wat dwingender mogen. Hangt wel heel erg samen met financiering van Bbz. 

Vroeger kon je budget krijgen van ministerie voor regionalisering. Dat is in Twente 

belangrijk geweest. In de expertmeeting zou dat aan bod moeten komen; wel of niet 

verplichten, wel of geen incentive als ‘trigger’.  

 

Normbatenpercentage wilde ministerie op ruim 100% zetten; wij (namens VNG) wilden 

percentage van 2017 bevriezen, omdat er nog geen besluit is over het onderzoek. Pas 

geleden nogmaals richting nieuwe staatssecretaris aangegeven. Waarschijnlijk wordt er 

gemiddeld.  

Nieuwe staatssecretaris wil wel over het onderzoek in gesprek. Dit is ook punt van overleg in 

de expertmeeting over financiering van het Bbz. 

 

Expertmeetings 

*Expertmeeting ‘Levensvatbaarheidsonderzoeken’  

Deze meeting was gisteren, 30 nov. Jannie en Ruud koppelen terug. Er waren zo’n 25 

deelnemers, veel externe partijen (o.a. Rabo, IMK, Qredits, Friedenberg), 3 mensen vanuit 

ministerie: Heidi, Ayty, Johan Helderman. 

Beleidsonderzoekers die het leidden; zijn niet helemaal ingevoerd in de Bbz. Vooraf 

toegestuurde memo werd niet op teruggegrepen. Heel lang over de vraag ‘Draagt een goed 

levensvatbaarheidsonderzoek bij aan succesvol ondernemerschap’ gehad. Suggestieve 

vraagstelling. Veel verspilde tijd aan andere onderwerpen tijdens de meeting.  

Gaat vooral om de financiering van de onderzoeken. Er werden 4 opties geboden: huidige 

situatie niet veranderen (3,5 stemmen), opname in gemeentefonds (2 stemmen, allebei van 

ministerie), geoormerkt budget (7,5 stemmen), helemaal iets anders (6 stemmen). 

 

Conclusie vanuit ons: Laat het ook voor gemeenten mogelijk zijn om zelf de onderzoeken te 

doen en ook te declareren; daar waren de aanwezige gemeenten wel redelijk over eens. 

Maak het wat minder strak en streng; er zit ook een advies element in.  

 

Reactie op uitspraak vanuit IMK over kosten; richting ministerie communiceren dat vanuit 

PPO wij ons hier niet in herkennen, wij bewaken goede uitvoering, IMK zou eerst moeten 

aantonen hoe zij hier bij komen. Het lijkt ons verstandig het verslag/notulen van overleg af 

te wachten en te kijken of daar iets over in staat. 

ACTIE Jannie/Ruud/Nadine: concreet stuk maken nav deze expertmeeting. Vragen hierover 

rondmailen naar leden + reacties verzamelen. Input verwerken en stuk namens PPO naar 

ministerie sturen.  

 



*Expertmeeting Financiering 

ROZ gaat voorbereiden, zet enkele punten op papier en stuurt dit rond naar de leden. 

Inclusief de memo. Leden kunnen input leveren; mensen die gaan namens de PPO leden 

voorafgaand met elkaar afstemmen / één standpunt.  

Normbatenonderzoek hiervoor van belang. Zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-

werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/05/24/aanbiedingsbrief-

onderzoeksrapport-normbatenregeling-bbz  

 

*Expertmeeting Regionale samenwerking 

Onderzoek van Sjors is van belang voor deze meeting.  

 

*Expertmeeting rol van overheid bij schuldsanering 

Memo voorafgaand over deze expertmeeting licht Joop toe. Er staan allerlei suggesties / 

denkrichtingen al in de memo. Eigenlijk vindt ministerie ‘saneringskrediet/krediet voor 

aflossen van schulden’ niet de bedoeling van Bbz. Die gedachte is er.  

De toelichting van het Bbz zou gebruikt moeten worden bij de memo’s van de 

expertmeetings.  

 

*Algemeen mbt expertmeetings 

Joop: vraagt Mirjam van Engelen om deelnemerslijsten; wie is uitgenodigd.  

 

Wie gaat namens/vanuit PPO: 

- Haalbaarheidsonderzoeken: Ruud (Amersfoort), Nadine (ROZ), Jannie (ZLF) 

- Financiering (12-12): Sjors (BZF), collega Coert (Tilburg), Ellen (ROZ), Jannie (ZLF) 

- Parttime ondernemen (14-12): collega Coert (Tilburg), Maureen (ROZ), Sandra (BZF), 

Peter (De Wolden Hoogeveen)  

- Regionale uitvoering/samenwerking: ?? 

- Schuldhulpverlening: Marjolijn (Barneveld), Wim (BZF), ROZ, collega Coert (Tilburg) 

Memo’s rondsturen!  

 

Alle input vanuit de expertmeetings gaat mee in de nota richting politiek.  

Advies: afstemmen met elkaar vooraf. Gemeenschappelijk standpunt per expertmeeting, niet 

alleen tijdens/voorafgaand, maar ook achteraf en op papier zetten namens PPO, versturen 

naar ministerie als input voor nota. Hulp inroepen van commissie werk en inkomen. 

Denkrichting moet vanuit PPO komen, samen met Divosa.  

 

Toelichting van het Bbz: http://www.st-ab.nl/abwor10.htm  

Van belang voor iedereen die naar de meetings gaat + daar aanwezig is.  
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Marketing van Bbz  

Groepsgewijs hebben we kort gesproken over ideeën om het Bbz bekender te maken. 

Algemene mening daarbij dat we breder moeten denken dan het Bbz alleen. 

Het totaalpakket telt; de indruk die je naar buiten geeft als gemeente richting ondernemers.  

Ideeën/opmerkingen: 

- Website los van gemeente en overheid 

- Marketing gericht op intermediairs ivm eerder doorverwijzen 

- Goed nadenken over de locatie waar je zit (bijv ondernemershuis) 

- PPO als communicatiekanaal gebruiken naar ondernemers? 

- Bbz niet als regeling promoten, maar de dienstverlening zelf / breder inzetten dan 

alleen Bbz 

- Klantreis maken 

- Partijen gebruiken als je iets organiseert 

- Workshops aanbieden, iedereen mag deelnemen 

- Promotiemateriaal up to date houden 

- Binnenstappen bij ondernemers / praten in de wijk 

- Kennis binnen gemeenten vergroten omtrent Bbz 

- Doorlinken op website naar Ondernemersplein.nl 

- Landelijke regeling = landelijke campagne 

 

Concrete acties/behoeftes: 

*Filmpje! 

Filmpje van Tilburg is heel breed, te breed voor sommige leden. Filmpje van Nijmegen is met 

name gericht op ondernemers in problemen / met vraagstukken. Dat is voor meer leden 

herkenbaar. Apeldoorn, ZLF, ROZ, BZF geven in ieder geval aan belangstelling te hebben. 

Bestuur gaat uitzoeken wat kosten en mogelijkheden hiervan zijn.  

>Vraag aan alle leden: wie heeft er concrete interesse in een filmpje? 

 

Daarop aansluitend idee: 

*Portaal / site landelijk waarop mensen bijv hun postcode intoetsen en te zien krijgen waar 

zij zich moeten melden voor Bbz/in geval van problemen/advies. 

 

*Folder / algemeen tekstueel materiaal van Bbz. Voorwaarde: altijd actueel! 

Bestuur gaat hier mee bezig.  

 

Tip vanuit Amersfoort: zij hebben veel aandacht besteed aan de vindbaarheid binnen de 

website van de gemeente zelf. Waar zoeken ondernemers op? Al die zoekwoorden/vragen 

komen bij hen terecht. 

 

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

*Gebruik Suwinet; vraag vanuit Lelystad (zie mail bij agenda!) 

Meerdere gemeenten herkennen dit, herkenbaar probleem.  

 

*KvK onderzoek mbt ondernemers in zwaar weer. Hierbij nogmaals:  

https://www.kvk.nl/download/KvK_Ondernemers_in_zwaar_weer_tcm109-451270.pdf 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.kvk.nl_download_KvK-5FOndernemers-5Fin-5Fzwaar-5Fweer-5Ftcm109-2D451270.pdf&d=DwMGaQ&c=Y5oceJ_eODkiNjlYb5_EBQ&r=udbM6WfQFrEkx8LM7GhN4MIRjMqhVaMYrR5OIZC-pFo&m=L2vyh3Gn2HOBSMtm9xxAMcu6haoyMVp2M2EwnKX-S0A&s=eyMfdTP3pbx1xR6Jl-RUnHgeoETiEc9Qy1mC7Vd9l60&e=


 

*Parttime ondernemen is zowel de vorige als deze ledenvergadering niet aan bod gekomen. 

Vanuit Groningen waren er enkele vragen mbt dit onderwerp. Ivm de afwezigheid van hen, is 

dit nog niet weer op de agenda opgenomen. Het bestuur overlegt nog wanneer dit thema wel 

weer aan bod komt. 

 

Logingegevens site: 

Gebruikersnaam: ppolid 

Wachtwoord: platformPPO321 

 


