
VERSLAG ledenbijeenkomst PPO  
Datum: 15 februari 2019 

Tijd: 10.30 – 14.30 uur 

Locatie: Locatie: Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1 

 

Aanwezig: 

Abdelghani Mohammedine (Utrecht), Jannie van den Berg en Jan van Meeteren (ZLF), Ruud Ankersmit 

(Amersfoort), Karen Brouwers en Erik van der Weerd (Groningen), Monique Koopman (De Wolden 

Hoogeveen), Carlo Duzijn (Zwolle), Lotty van Harn en Henk Baars (Ede), Marjolijn Goldhoorn 

(Barneveld), Jelle Brouwer (Emmen), Els Stokkermans (Eindhoven), Gerard Heimerikx en Chanttal 

Westerhof (Apeldoorn), Tanja Achterkamp en Caroline Schieven (Deventer), Gerard Ossewaarde 

(Maastricht), Henrie van Haaren (Senzer), Klaas Olijve (Werkplein Drentsche Aa), Abdel Harchaoui 

(Fermwerk), Willem Bouman (Werkzaak Rivierenland) en  Sharon Leuveld (ROZ Groep / PPO) 

 

Verslag vorige bijeenkomst (30 november 2018) 

Geen opmerkingen. 

 

Mededelingen  

Opleidingen (stavaza mbt aanmeldingen) 

Ondernemers- en insolventierecht irt Bbz: 33 aanmeldingen. De opleiding zal 3x worden gepland. 

Leden die zich hebben aangemeld krijgen zsm bericht.  

IOAZ opleiding: 8 aanmeldingen. De opleiding zal plaatsvinden in Deventer, ook hierover volgt zsm 

bericht.  

 

Uitvraag VNG Realisatie mbt casussen, stavaza (zie mail van 29/1) 

Er zijn geen casussen binnengekomen. Jannie heeft casussen vanuit RVO rechtstreeks doorgezet. 

Deventer en Apeldoorn kijken nog of ze casussen hebben, graag uiterlijk 22 februari aanleveren bij 

Sharon, zij zet ze door. 

 

Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt (zie mail in bijlage) 

Is daar al aandacht voor? Vanuit ministerie nog niets over gehoord. Het is een keuze, ondernemer kan 

het wel/niet doen. Wat zouden de mogelijke gevolgen kunnen zijn irt Bbz? Ook belangrijk irt PTO. 

Tanja werkt de vraagstelling uit, volgende keer op agenda.  

 

Wijzigingsvoorstellen Bbz – stand van zaken 

Jannie heeft gesproken met Wendy van den Burg van VNG, nav 14 februari (bespreking bestuurlijke 

reactie met staatssecretaris). AMvB is ingebracht. Er is een wijziging gedaan mbt het percentage op 

terugbetaling van kredieten, namelijk 75% ipv 90%.  

We hebben het aanbod gekregen om de berekening + achterliggende cijfers uit te leggen, komende 

woensdag. Jannie kijkt wie kan aanschuiven.  

Daarnaast is nog steeds aangegeven dat we het niet eens zijn met voorstellen zoals ze er liggen. A.s. 

donderdag informeel overleg hierover met o.a. 3 bestuurders. Zij zijn voorbereid, stukken gedeeld.  

Feit dat de staatssecretaris heeft ingestemd met informeel overleg, is wel positief.  

Korte terugkoppeling 21 februari: 

De bestuurders hebben een goed gesprek gehad met Van Ark. Op hoofdlijnen zijn o.a. punten 

ingebracht: ouderenregeling en regionale samenwerking. Deze punten zijn goed geïllustreerd met 

lokale voorbeelden, casussen en het bredere maatschappelijke belang. Van Ark luisterde aandachtig en 

gaf aan erg blij te zijn met het gesprek, ook voor haar eigen beeld. Wordt zsm vervolgd!  

  

Teksten vd AmvB, zie bijlage. 

 



Staatssecretaris Van Ark was op bezoek in Assen. Daar is met name benoemd dat de wijzigingen 

vooral gevolgen hebben voor kleinere MKB. Dat is juist de groep die het wel moeilijk heeft.  

 

Doorgestuurde kamervragen 

Toegang tot shvo hot item. Krantenartikelen, etc.  

Als je binnen je gemeente praat over ontwikkelingen rondom Bbz, ook koppelen aan tegengaan van 

armoede onder ondernemers. Onduidelijkheid die er heerste neemt staatssecretaris weg in de 

beantwoording van deze Kamervragen. Wgs staat ook open voor ondernemers, daarvoor hoeven ze 

het bedrijf niet te beëindigen. Bbz is niet per definitie het instrument daarvoor. 

Zet dit ook intern / beleidsmatig in! 

 

Update stimuleringsprogramma 

Vorige keer kort gepresenteerd. Subsidieaanvraag voor dit traject is weggegaan, dit programma hangt 

onder Schouders Eronder. Zij worden speciaal vanuit ministerie gesubsidieerd voor het thema 

schulden, in brede zin.  

De 1e expertmeeting zal eind maart/begin april plaatsvinden.  

Zodra subsidie rond is, laten we het weten en sturen de stukken rond. 

 

THEMA: HOE BEREIKEN WE ONZE DOELGROEP? 

In een aantal PPO vergaderingen hebben we gesproken over de marketing van het Bbz, hoe bereiken 

we onze doelgroep.  

 

Presentatie ZZP Nederland – door Maarten Post, voorzitter 

Zie de presentatie in de bijlage voor: wat doet ZZP Nederland / waar zijn ze voor, wat willen zij, wat 

doen ze op gebied van collectieve belangenbehartiging, actuele thema’s waar ZZP Nederland zich mee 

bezig houdt (o.a. Bbz en Wgs!), wat hebben ze aan info en advies, ZZP Pensioen, abonnement juridisch 

advies. 

 

Hoe bereiken zij hun doelgroep en hoe kunnen we elkaar versterken?  

 Plaatsen 1 a 2 x per week een opiniestuk op hun website dat ook door Kamerleden gelezen 

wordt. 

 1x per maand digitale nieuwsbrief; gaat naar 75.000 mensen.  

 1 keer in de 3 maanden een achterban raadpleging.  

 Vermelding van Bbz op hun site checken 

 Idee: animatiefilmpje delen?! 

Bestuur neemt dit mee en kijkt hoe dit verder vorm gegeven kan worden. 

 

Inspiratieworkshop LinkedIn – door Alwin Zandvoort 

Wat kun jij als individu doen aan het vergroten van de bekendheid van het Bbz? LinkedIn is hier een 

mooi middel voor. Wat zijn de mogelijkheden van LinkedIn? Waarom zou je het gebruiken? En hoe ga 

je daar vervolgens mee aan de slag? Alwin Zandvoort gaf een korte workshop over hoe je hiermee aan 

de slag kunt.  

 

Berichten van mensen werkt beter dan van organisaties/gemeenten!! 

Zie verder alle info + tips in de presentatie: https://www.pponederland.nl/wp-

content/uploads/2019/02/Presentatie-LinkedIn-PPO-Nederland-Alwin-Zandvoort.pps  

 

Vanuit PPO 

- Adviestekstje voor Bbz voor samenvatting leden 

- Waarin nog meer faciliteren?! Vast agendapunt? Bestuur neemt dit mee. 

 

Promotie Bbz via filmpjes (in gezamenlijkheid vanuit PPO) 

https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2019/02/Presentatie-LinkedIn-PPO-Nederland-Alwin-Zandvoort.pps
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2019/02/Presentatie-LinkedIn-PPO-Nederland-Alwin-Zandvoort.pps


* Animatie Gemeente Nijmegen: https://www.youtube.com/watch?v=qloALXcmlGI&feature=youtu.be  

Vorig jaar is deze animatie voor een heel aantal PPO leden aangepast naar de eigen 

organisatie/gemeenten. Als je dit alsnog wilt / hier interesse in hebt, laat het Sharon weten. 

 

* Gripvol, het adviesbureau dat o.a. voor gemeente Emmen werkt, heeft een filmpje over hoe een Bbz 

aanvraag werkt: https://www.youtube.com/watch?v=4fCCVMGuf7c  

Als je dit interessant vindt, hier vanuit je eigen organisatie/gemeente ook iets mee wilt. Laat het 

Sharon weten. Dan kijken we of we ook dit filmpje aanpasbaar kunnen maken. 

 

*Ede heeft ook een aantal filmpjes mbt bijstand en schuldhulp. Bekijk ze hier: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8NC1c84ypyC3AhUQY1IkA5JdR5G9__P8  

 

Logingegevens site: 

Gebruikersnaam: ppolid 

Wachtwoord: platformPPO321 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qloALXcmlGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4fCCVMGuf7c
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8NC1c84ypyC3AhUQY1IkA5JdR5G9__P8

