
VERSLAG ledenbijeenkomst PPO 

Datum: 14 september 2018 

Tijd: 10.30 – 14.30 uur 

Locatie: Stadhuisplein 1, Amersfoort 

 

Aanwezig:  

Sandra van Dijk (BZF), Gerard Heimerikx (Apeldoorn), Abdelghani Mohammedine (Utrecht), 

Jannie van den Berg en Jan van Meeteren (ZLF), Coert de Vos (Tilburg), Ruud Ankersmit 

(Amersfoort), Janneke de Lange en Karen Brouwers (Groningen), Peter Schlepers en Monique 

Koopman (De Wolden Hoogeveen), Harry Seegers (Nijmegen), Wilbert Verkuylen (Heerlen), 

Henrie van Haaren (Senzer), Carlo Duzijn en Gert Kamp (Zwolle), Hilda van der Weg 

(Arnhem), Simon Westerveld (Ede), Jelle Brouwer (Emmen), Jos Castelijns (Eindhoven), Karin 

Hooiveld (Hilversum), Gerard Ossewaarde (Maastricht), Mariëlle van Tintelen (ROZ Groep), 

Sharon Leuveld (ROZ Groep / PPO) 

 

Verslag vorige bijeenkomst/werkbezoek (25 mei 2018, Tilburg) 

Geen opmerkingen/aanvullingen. Verslag is vastgesteld. 

 

Terugkoppeling conceptrapportage SEO-onderzoek ‘Zelfstandigen in en uit de bijstand -  

kosten en baten Bbz’ 

Ruud zit in de werkgroep, Jannie schoof dinsdag 4 september ook aan toen het rapport is 

besproken in die werkgroep. Samen geven zij een terugkoppeling hiervan. 

SEO wilde werken met een controlegroep (niet-gebruikers), om die af te zetten tegen de 

Bbz-doelgroep. Daarvan heeft de werkgroep zich steeds afgevraagd; kun je hier wel een 

zuivere groep voor maken. Hier had de werkgroep vanaf het begin vraagtekens bij.  

Voor de doelgroep starters kwam er wel een positief resultaat uit, dat ging met name over 

maatschappelijk rendement; puur een kosten/baten vergelijking vanuit SEO.  

Alleen gevestigden die een inkomensaanvulling hebben ontvangen zijn meegenomen, niet 

de krediet-ontvangers (deze groep is buiten beschouwing gelaten). Voor stoppers was er 

geen controlegroep mogelijk, dus die hebben ze niet kunnen beoordelen. Voor ouderen 

maar een heel klein deel van de totale doelgroep. 

De conclusie is dat de opbrengst voor gevestigden negatief is qua kosten/baten.  

Eén van de vergaande conclusies is dat er geen reden voor het Rijk is om mee te financieren 

aan het Bbz. Budgetteer het hele verhaal en stort in het gemeentefonds.   

PPO, Divosa, VNG, Rotterdam, Amsterdam hebben een gezamenlijke reactie richting 

ministerie gegeven. Dat we niet gelukkig zijn met o.a. de proceskant, korte reactietijd voor 

ons. De werkgroep wilde een volgende versie graag zien, kijken of de opmerkingen zijn 

meegenomen (omdat het er zoveel waren), maar dat kan niet meer. Als de werkgroep straks 

ziet dat er niets met de opmerkingen is gedaan, zal er een formele reactie komen.  

Er is geen enkele terugkoppeling geweest vanuit dat onderzoeksbureau tussendoor, ook niet 

na reacties op concepten etc.  

 

Waarom zouden we als PPO niet een ‘second opinion’ vragen en zelf een bureau (met 

goedkeuring van ministerie) in de arm nemen?! 25 september heeft Jannie weer overleg met 

de stuurgroep en neemt dit idee mee. 



Het conceptrapport dat er nu ligt mag helaas nog niet gedeeld worden. Wel voegen we de 

reacties vanuit PPO/werkgroep als bijlage bij (niet voor verdere verspreiding!!).  

 

Workshop/Presentatie ‘Hoe organiseer je als gemeente schuldhulpverlening voor 

ondernemers’? 

Jannie verzorgt deze workshop s’ middags bij het jaarcongres Schulden & Armoede. Zie 

presentatie van deze workshop (incl. ROZ sheets) als PDF in de bijlage.  

 

Peter van Bergen van Over Rood verzorgt ook een workshop rondom dit thema, over een 

zzp’er in schulden ahv een casus van een ondernemer waar van alles mee mis gaat. Ook die 

presentatie + zijn notitie rondom dit thema zijn bijgevoegd. 

 

Jannie laat zien dat het ook anders kan dan dat zzp’ers stuiten op een gesloten loket bij 

gemeenten en laat voorbeelden zien hoe je het kunt organiseren. Na een korte inleiding van 

Jannie, zal Herbert Zilverentant (directeur NVVK) het belang voor shv voor ondernemers 

benadrukken. Hij begint o.a. met dat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ook voor 

ondernemers is, dat zijn ook natuurlijke personen. 

 

Voorbeelden van hoe je het als gemeente kunt organiseren die Jannie noemt in de 

presentatie aan de hand van een filmpje zijn ROZ Groep, gemeente Zwolle, De Rotterdamse 

Zaak en Zuidweg & Partners. 

Zwolle heeft een pilot gedraaid met schuldhulpverlening voor ondernemers en daar is beleid 

op geschreven. De afdeling schulddienstverlening was er al voor particulieren bij gemeente 

Zwolle, nu doen zij het ook voor ondernemers. En ze werken nauw samen met het RBZ dat 

het Bbz uitvoert. 

 

Tijdens de PPO vergadering licht Mariëlle van Tintelen, adviseur schuldhulpverlening bij ROZ, 

de dienstverlening van ROZ verder toe. Zie daarvoor ook de presentatie. Als er nog vragen 

zijn vanuit de leden over hoe ROZ schuldhulpverlening heeft georganiseerd, kun je contact 

opnemen met Mariëlle van Tintelen (074 241 5130) of haar collega Silke Eitink (074 241 

5131 of schuldhulpverlening@rozgroep.nl.  

 

Vervolg schuldhulpverlening voor ondernemers => Expertmeetings 

De bedoeling is om subsidie aan te vragen bij het ministerie om expertmeetings te kunnen 

houden op verschillende plekken in het land. Om te laten zien hoe je het kunt regelen, wat 

hebben we nodig,  hoe kun je tot beleid komen bij gemeenten, etc. Zie ook alvast een notitie 

rondom dit thema van Jannie in de bijlage.   

 

Wie van de leden heeft het geregeld? 

BZF (Fryslan): Garantieregeling vanuit de gemeente; mocht shvo niet lukken dan staat de 

gemeente borg voor het traject. Dat maakt dat een commerciële partij er in ieder geval mee 

aan de slag kan. Deze gelden komen waarschijnlijk uit middelen voor armoedebestrijding.  

Emmen: doet net als Friesland, ondernemers melden zich bij hen en zij verwijzen direct 

door.  
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Nijmegen: begin met het intern goed te regelen / er intern bekendheid aan te geven. Zoek 

de afdeling schuldhulp op en vertel wat je voor ondernemers kunt doen. 

Amersfoort: Geldloket, fysieke plek en werkt samen met Menzing & Partners. Budget 

beschikbaar om administratie op orde te brengen. 

 

ACTIES leden: 

- Gemeenten/organisaties die iets geregeld hebben rondom shv voor ondernemers, 

zetten kort op papier hoe eea geregeld is; zelf uitvoeren of uitbesteden, welke 

afspraken, kosten etc. Deze informatie mag naar s.leuveld@rozgroep.nl gestuurd 

worden, PPO zorgt voor verspreiding/plaatsing achter de login op de site. 

- Wie wil er meehelpen met de opzet/organisatie van deze expertmeetings? Graag 

binnen 2 weken laten weten bij s.leuveld@rozgroep.nl.  

o Tilburg, Arnhem, De Wolden/Hoogenveen hebben al laten weten mee te willen 

helpen. 

 

Mededelingen / vragen / interessante docs 

‘Dossier Bbz VNG 3 juli 2018’ (zie bijlage) 

Jannie heeft dit stuk bij VNG neergelegd, ivm stavaza rondom Bbz, en geeft aan ook jullie 

bestuurders nodig te hebben hierin, o.a. mbt normbatenpercentage. Als jullie bestuurder 

deel uit maakt van die commissie, informeer hem/haar dan over het normbatenverhaal.  

Ministerie geeft al aan dat de systematiek niet werkt, maar er is nog geen nieuwe 

systematiek. Dus voor nu moet er in ieder geval een percentage worden neergelegd.  

 

12 oktober: Divosa-vrijdag over parttime ondernemen 

Uitnodiging voor Divosavrijdag en vragen ter voorbereiding hierop aan PPO leden (bijlages 

zaten bij agenda). Verzoek aan de leden om hierop richting Divosa te reageren.  

Enkele leden zijn wel benieuwd naar wat Divosa exact met de resultaten wil doen (iets dat ze 

opvragen in die mail). We zouden wel graag naar een meer eenduidige werkwijze willen.  

 

Uitvraag KvK gegevens PPO leden ivm Financieringsdesk  

Tijdens de vorige ledenvergadering hebben we vanuit PPO de leden verzocht om enkele 

gegevens aan te leveren voor een betere doorverwijzing van de Financieringsdesk van KvK 

naar Bbz.  

Deze gegevens hebben we nog nodig van: Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Deventer, 

Eindhoven, Emmen, Flevoland, Groningen, Heerlen, Hilversum, Nijmegen, Utrecht en Zwolle. 

ACTIE leden: Willen jullie mij zsm (uiterlijk 30 september) doorgeven welke gegevens de KvK 

dan van jullie organisatie nodig heeft, om op de juiste manier door te kunnen verwijzen? Ik 

ontvang graag: 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Eventueel een rechtstreeks contactpersoon 

- Gemeenten waarvoor je het Bbz uitvoert 

 

Wij zorgen dan voor een compleet overzicht op alfabetische volgorde van gemeenten, met 

daarachter bij wie ze moeten zijn voor Bbz. 
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Daarnaast verzoeken we KvK voor een vermelding van het Bbz op hun website. Dat ontbreekt 

nu. En vragen we hoe we het Bbz nog meer via hen onder de aandacht kunnen brengen.  

 

Opleidingsbehoefte 

Het bestuur brengt de opleidingen weer onder de aandacht. Tijdens de vergadering wordt in 

ieder geval gemeld dat en behoefte is bij: 

- Nijmegen: 1x basisleergang ondernemersadviseur 

- Senzer: 3x voor schrijven bedrijfseconomische rapporten 

 

Het huidige/standaard aanbod bestaat uit: 

- Leergang ondernemersadviseur publieke organisaties 

- Verdiepingsleergang ondernemersadviseur 

- Adviseren ondernemer in zwaar weer 

- Schrijven van bedrijfseconomische rapportages 

- Bbz Dag van de praktijk 

Meer info over de inhoud vind je via doorlinks op deze pagina: 

https://www.pponederland.nl/opleidingen/  

 

ACTIE leden: Is er behoefte aan één van deze opleidingen? Of andere thema’s? Laat dit dan 

uiterlijk 1 november weten via s.leuveld@rozgroep.nl.  

 

Rondje langs de velden / Rondvraag 

 

SWO: 16 november is de Dag van de Ondernemer. Zijn er leden die die dag ook iets 

organiseren? Veel gemeenten geven aan niet meegenomen te worden die dag, dat gebeurt 

vanuit EZ. Vraag of je aan kunt haken / of er iets gebeurt in je gemeente, goede gelegenheid 

om o.a. ook Bbz onder de aandacht te brengen. 

Senzer: organiseert zelf de Senzer Award, maar dit is wel vooral op de werkgever gericht.  

ROZ: zet al enkele jaren ondernemers in het zonnetje op die dag; bijv afgelopen jaar hebben 

adviseurs enkele klanten die hun ondernemersverhaal wilden delen bezocht met een taart.  

Er is wel behoefte aan draaiboeken/informatie over startersevents/startersbijeenkomsten. 

Zie bijlage voor een voorbeeld van ROZ.  

 

Groningen: wie biedt er een speciaal programma voor niet-Nederlanders die willen starten? 

Deze vraag is al eens eerder in PPO behandeld, Groningen was toen niet aanwezig. 

DeliteLabs uit Amsterdam heeft een programma en is al eens bij PPO geweest om te 

vertellen. Zie presentatie achter login. 

Apeldoorn: 2 pilots die bijna zijn afgrond, Gerard geeft aan dat collega Chanttal hier meer 

over weet.  

ROZ: STAR/T, zie ook www.star-t.nl  

Eindhoven: niet veel succesvolle verhalen 

Hilversum; externe partij, wordt na 1 jaar geëvalueerd, volgens hen nog niet heel succesvol 

Utrecht: heeft een extra voortraject voor statushouders 
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Ruud oppert het idee om dergelijke vragen te laten onderzoeken door een 

stagiair/afstudeerder. Hoe is eea in het land geregeld, wie doet wat, wat werkt wel/niet.  

ACTIE bestuur: meenemen in bestuursoverleg, thema van maken 

 

Utrecht: arbeidsverplichting van partner van ondernemers 

Discussies met werkcoaches. Partner gaat mee in Bbz, de arbeidsverplichting vervalt dan. Zo 

hebben een heel aantal PPO leden het geregeld. Amersfoort neemt de verplichting dan mee 

in de toekenning van het Bbz. 

 

Logingegevens site: 

Gebruikersnaam: ppolid 

Wachtwoord: platformPPO321 

 

 

 


