
VERSLAG ledenbijeenkomst PPO 

Datum: 30 november 2018 

Tijd: 10.30 – 14.30 uur 

Locatie: Amersfoort (Stadhuisplein) 

 

Aanwezig:  

Sandra van Dijk (BZF), 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 (De Wolden Hoogeveen), Harry Seegers (Nijmegen), Jacob Gent (Zwolle), 

Lotty van Harn en Simon Westerveld (Ede), Marjolijn Goldhoorn (Barneveld), Jelle Brouwer (Emmen), 

Els Stokkenmans (Eindhoven), Gerard Heimerikx en Chanttal Westerhof (Apeldoorn), Arnold Witjes en 

Caroline Schieven (Deventer), Gerard Ossewaarde (Maastricht), Ellen Lansink (ROZ Groep), Sharon 

Leuveld (ROZ Groep / PPO) 

 

Te gast: Bianca de la Rie en Abdel Harchaoui (Fermwerk) en Willem Bouman en Sanne Evers (Werkzaak 

Rivierenland). 

 

Verslag vorige bijeenkomst (14 sept 2018, zie bijlage) 

Jan en Peter koppelen kort de Divosa-vrijdag van 12 oktober over parttime ondernemen terug. Blijft 

aan elke gemeente de keuze of er iets mee te doen, maatwerk is belangrijk. 

Verder geen opmerkingen over het verslag. 

 

Stimuleringsprogramma schuldhulpverlening voor ondernemers 

Vanuit PPO hebben we een stimuleringsprogramma opgezet om schuldhulpverlening voor 

ondernemers in het land onder de aandacht te brengen en ermee aan de slag te gaan. Sharon licht dit 

tijdens de vergadering toe, zie presentatie in de bijlage. 

De samenwerking wordt nadrukkelijk gezocht met o.a. het programma Schouders eronder.  

Ministerie SZW erkent dit als een probleem; dat het nog niet goed genoeg geregeld is in het land. 

Jannie heeft hier o.a. met Sjoerd van de Zande van het ministerie over gesproken. 

Ellen vult aan; benadert door de Groene Amsterdammer. Ook Nijmegen is hiervoor gevraagd. Er komt 

een publicatie aan over dit thema. 

Ook binnen de NVVK meer aandacht voor schuldhulp voor ondernemers via een ‘kerngroep’.  

Je hoort vaker dat het in gemeenteraden wordt geroepen dat gemeenten er iets mee moeten, 

vervolgens moet je beleid hierop maken. Dat blijkt best lastig. Veel kleinere gemeenten pakken het 

niet zelf op, daarom goed om vanuit PPO hier mee bezig te gaan.  

 

Terugblik Divosa-vrijdag (8 nov) over Muzus klantreisonderzoek Bbz  

Zie ook: https://www.divosa.nl/nieuws/verschillende-behoeften-ondernemers-biedt-kansen-voor-

beter-bbz  

Meerdere leden waren aanwezig en hebben allemaal weinig nieuws gehoord. Het onderzoek zou ivm 

kwalitatieve aard meer een link met de innovatieagenda moeten krijgen. En we missen concrete 

handvatten om mee aan de slag te gaan als gemeenten, bijv. het proces inzichtelijker maken.  

ACTIE vanuit bestuur: dit terugkoppelen aan Divosa 

Sowieso is het vragen aan ondernemers over hoe ze het Bbz-traject ervaren hebben goed voor je 

eigen inzichten / eigen dienstverlening. 

 

Tilburg stuurt elk kwartaal standaard klanttevredenheidsenquête. Coert deelt deze met de leden, via de 

website. Emmen vertelt over een filmpje dat een onderzoeksbureau waar zij mee werken gebruikt om 

het proces te duiden. Jelle vraagt nog na of dit gedeeld mag worden. Zo ja, dan volgt het filmpje nog 

per mail. 

 

Mededelingen / interessante docs 

https://www.divosa.nl/nieuws/verschillende-behoeften-ondernemers-biedt-kansen-voor-beter-bbz
https://www.divosa.nl/nieuws/verschillende-behoeften-ondernemers-biedt-kansen-voor-beter-bbz


 

Opleidingen  

Tijdens de vorige vergadering hebben we gevraagd om uiterlijk 1 nov de opleidingsbehoefte door te 

geven. Dat heeft het volgende opgeleverd: 

 Basis leergang ondernemersadviseur door FOI: 5x (Nijmegen, BZF, Groningen, Deventer) 

 Schrijven Bedrijfseconomische rapportages door ROZ: 4x (Senzer, BZF, Apeldoorn?!) 

Helaas zijn deze aantallen voor nu nog te weinig om hiervoor vanuit PPO nu een opleiding aan te 

bieden. Nogmaals de oproep; als jullie interesse hebben laat het weten. En mocht je zelf interesse 

hebben om de opleiding te organiseren bij jullie, wees daar vrij in, maar laat het even via PPO weten. 

Wellicht kunnen anderen dan nog aanhaken. 

 

Er kwamen ook 2 nieuwe voorstellen voor opleidingen binnen: 

 IOAZ opleiding (vooral verdieping), door BTB 

 Opleiding omtrent BV’s structuren en liquidaties; het is lastig om goede adviezen te geven. 

Door FOI. 

Voor deze beide opleidingen blijkt meer animo tijdens de ledenvergadering. Het bestuur gaat 

informatie/kosten hierover opvragen. Wordt vervolgd. 

 

Compensatie papieren inkomen 

Staat nu op de website van de Belastingdienst. Je kunt al een formulier downloaden, maar er is nog 

onduidelijk hoe het verwerkt wordt. Veel organisaties vinden het lastig om hierover te communiceren. 

Fermwerk gaat wel een brief hierover sturen. BZF gaat ook klanten inlichten dat ze het terug kunnen 

vragen. 

Namens de VNG delen we deze link hierover: https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-

inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/compensatieregeling-besluit-

bijstandsverlening-zelfstandigen  

 

Ter info 

 Alle presentaties van het jaarcongres Schulden en armoede van 14 sept, zie: 

https://schuldhulpverleningenarmoede.nl/presentaties.html  

 Bbz artikel in Sprank: https://www.divosa.nl/sites/default/files/sprank_bestanden/sprank-

201808-het-bbz-van-laatste-strohalm-tot-superkans.pdf 

 Kamerbrief voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige en bijlage: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/26/karakteristieken-en-tarieven-

zzpers   

 

Wijzigingsvoorstellen (!!) Bbz  

De innovatiewerkgroep is de afgelopen jaren bezig geweest met de innovatie van Bbz. Vanuit het 

ministerie van SZW zijn er nu wijzigingsvoorstellen voorgelegd bij de innovatiewerkgroep. Het is 

besproken in het BO. Eén vd voorstellen is om het normbatensysteem per 1 jan 2019 af te schaffen, 

dat gaat door. Voor 2019 wordt de regeling die hiervóór bestond gehanteerd.  

 

Het is vervelend dat in den lande al eea gedeeld is over de wijzigingsvoorstellen. Vanuit PPO doen we 

dat nog niet zolang het nog niet officieel mag. We zitten op dit moment in onderhandelingspositie 

met min SZW. Vanuit PPO, VNG, Divosa zijn we het er niet mee eens. Er is geen innovatie 

overgebleven; wat toch de bedoeling was van dit hele traject.  

 

Als alles doorgaat liggen de voorstellen op 14 feb bij de staatssecretaris. Ingangsregeling wordt dan 

2020. Jannie praat de leden mondeling bij over de wijzigingsvoorstellen, die o.a. ingaan op de 

ouderenregeling, de financieringssystematiek van het Bbz. 

 

We kunnen input gebruiken van gemeenten over wat haal je nu daadwerkelijk terug.  

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/compensatieregeling-besluit-bijstandsverlening-zelfstandigen
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/compensatieregeling-besluit-bijstandsverlening-zelfstandigen
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/compensatieregeling-besluit-bijstandsverlening-zelfstandigen
https://schuldhulpverleningenarmoede.nl/presentaties.html
https://www.divosa.nl/sites/default/files/sprank_bestanden/sprank-201808-het-bbz-van-laatste-strohalm-tot-superkans.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/sprank_bestanden/sprank-201808-het-bbz-van-laatste-strohalm-tot-superkans.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/26/karakteristieken-en-tarieven-zzpers
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/26/karakteristieken-en-tarieven-zzpers


ACTIE/OPROEP aan leden: welke gemeente heeft ervaringscijfers beschikbaar hierover en kun je 

daarbij dan ook aangeven hoe dat % is opgebouwd?  

 

De innovatiewerkgroep zit op 10 dec weer bij elkaar en hoopt meer info te kunnen delen. 

ACTIE leden: heb je bestuurders die iets kunnen betekenen op dit thema, laat het weten.  

 

Tekst vanuit verslag BO VNG 15 november: 

 

Normbatenpercentage en wijzigingsvoorstellen Bbz 

De staatssecretaris noemt de herijking van de systematiek. Ze dankt de leden van de werkgroep die 

zich hier mee bezig heeft gehouden. Het voorstel is om 2019 te zien als overbruggingsjaar. Hierdoor 

zal in 2019 niet een landelijk berekend normbaten-percentage, maar de feitelijke, door de individuele 

gemeente gerealiseerde terugontvangsten op verstrekte leningen gebruikt worden voor de financiële 

afrekening van gemeenten. 

Dhr. Groot Wassink geeft aan niet gelukkig te zijn met de stelselwijziging. Zowel niet inhoudelijk, als 

met het proces. Vanuit gemeenten was het verzoek om te verbreden en te innoveren. De voorstellen 

zijn niet echt met de VNG afgestemd. Het betekent een beperking van de mogelijkheden voor het 

verstrekken van Bbz aan de groep 55 plussers. Hij heeft daar grote zorgen over, zeker in relatie tot 

werkende armen. Het rapport geeft reden om hier extra op in te zetten. De staatssecretaris noemt dat 

het Bbz is ingebed in de Participatiewet en dus een vangnetregeling is. Dat vindt zij een belangrijk 

uitgangspunt om aan vast te houden. Vanuit het ministerie van EZK lopen er regelingen die gericht zijn 

op innovatie.  

De staatssecretaris geeft aan dat we drie punten moeten onderscheiden: 2019 wordt een 

overgangsjaar en het besluit over buitenwerkingstelling van de normbatenregeling nemen we nu. Over 

de wijziging van de financieringssystematiek na 2019 gaan we voor 14 februari nader met de 

gemeenten in gesprek. Die wijziging dient haar beslag te krijgen in de een AMvB. Daarnaast blijven 

SZW en VNG in gesprek over de inhoud van de herijking. 

  

Rondvraag /rondje langs de velden  

Werkzaak Rivierenland: gaan inzetten op statushouders als project, begin 2019. Hoeveel zijn er die 

willen starten, in kaart brengen en kijken waar ze kunnen begeleiden. Sinds een jaar of twee/drie 

richten zij zich ook op parttime ondernemen en daar boeken ze leuke resultaten mee.  

Fermwerk: Ook bij Fermwerk zijn ze bezig met statushouders, parttime ondernemerschap en ook 

debiteurenbeheer. Schuldhulpverlening nog te weinig. Erg wisselend in gemeenten waar zij voor 

werken en hoe het per gemeente geregeld is.  

Deventer: urencriterium, is dat nog een aandachtspunt binnen de innovatieagenda. Daar is het niet 

meer over gegaan. Misschien idee om met PPO in termen duidelijker te maken ivm nieuwe vormen 

van ondernemerschap. Ervaringen met Qredits, andere financiers, hoe kijken zij tegen eea aan (op 

agenda voor een volgend overleg).  

Groningen: Janneke gaat tijdelijk een andere functie vervullen, multidisciplinair punt voor 

statushouders opzetten. Karin en een collega blijven bij PPO betrokken komend jaar. 

Tilburg: benadert door IMK mbt ontwikkelingen rondom Bbz.  

Barneveld: mbt ondermijning en positief advies voor krediet, andere afdeling adviseert dan om niet te 

verstrekken. Tegenstrijdig binnen gemeenten.  

Fermwerk: het is rustiger, kunnen we meer doen aan promotie van Bbz.  

Agrarische sector blijft een bijzondere sector met veel ontwikkelingen.  

ZLF: ivm nieuwe wet- en regelgeving, beschikkingen, documenten etc meer delen met elkaar. 

Apeldoorn vult aan dat ze er druk mee bezig zijn en bijna afgerond. Tzt worden ze gedeeld.  

Amersfoort: benieuwd naar ervaringen met partijen die met statushouders aan de slag gaan. Als je 

ervaringen hebt hiermee, deel ze met Ruud en Sharon. 

Apeldoorn: bedrijf Toptaal hebben zij mee gewerkt mbt statushouders en geen goede ervaringen mee. 

 



Planning vergaderingen 2019 

 Vrijdag 15 februari 

 Vrijdag 17 mei 

 Vrijdag 13 september 

 Vrijdag 29 november 

 

Logingegevens site: 

Gebruikersnaam: ppolid 

Wachtwoord: platformPPO321 

 

 


