
VERSLAG ledenbijeenkomst PPO  
Datum: 13 september 2019 

Tijd: 10.30 – 14.30 uur 

Locatie: Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1 

 

Aanwezig: 

Abdelghani Mohammedine (Utrecht), Sandra van Dijk (Bureau Zelfstandigen Fryslân), Jannie van den 

Berg, Jan van Meeteren (ZLF), Ruud Ankersmit (Amersfoort), Karen Brouwers en Erik van der Weerd 

(Groningen), Monique Koopman (De Wolden Hoogeveen), Paul Brauers (Maastricht), Simon 

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

Castelijns (Eindhoven), Gerard Heimerikx (Apeldoorn), Arnold Witjes en Karin Pinkster (Deventer), Coert 

de Vos (Tilburg), Klaas Olijve (Drentse Zaak/Assen), Jenny Strijkert en Angelique van Duinhoven 

(Hilversum), Willem Bouman en Sanne Evers (Werkzaak Rivierenland) en Sharon Leuveld (ROZ / PPO). 

 

Afwezig met afmelding: Jacob Gent (Zwolle), Wilbert Verkuylen (Heerlen), Angela Wattenberg 

(Heumen), Henrie van Haaren (Senzer), Peter Schlepers (De Wolden Hoogeveen), Wijtze de Jong (BZF), 

Ellen Lansink (ROZ), Chanttal Westerhof (Apeldoorn) 

 

Verslag vorige bijeenkomst (17 mei 2019) 

Geen opmerking, verslag is vastgesteld. 

Verslag van de expertmeeting shvo was de vorige keer wel meegestuurd, hierbij nogmaals als bijlage 

toegevoegd. 

 

Wijzigingen Bbz – gemeenten aan de slag 

Stavaza besluit AmvB: we hebben nog geen definitieve datum gekregen, maar tussen half sept en 

begin oktober wordt het vastgesteld. De internetconsultatie is de laatste officiële publieke versie, de 

allerlaatste hebben wij nog niet. 

 

Heb je vragen over de aangepaste teksten (laatste versie is dus de internetconsultatie), dan mag je die 

rechtstreeks naar Heidi de Bodt mailen: HdBodt@minszw.nl. Neem Jannie en/of Ellen Lansink mee in 

cc, omdat zij in de innovatiewerkgroep zitten. Dan blijven we op de hoogte. 

 

Schema wijzingen en checklist doorgenomen: 

 

Wat moet je als gemeente gaan regelen? 

 

Financieel:  

Denk onder andere aan de bijdrage uit het gemeentefonds die je veilig moet stellen. 

Er volgt binnenkort een nieuwsbrief van ministerie, de septembercirculaire, waarin berekeningswijze 

wordt toegevoegd waarmee je die bijdrage kunt berekenen. Het bedrag is niet gelabeld, maar je kunt 

wel berekenen wat je nodig hebt.  

 

BUIG-gelden, de hoogte is elke keer discussie met Rijk. Intern belangrijk te weten wat je gemiddeld 

gaat uitgeven.  

Gaat er vooral om dat je gesprek voert met de mensen die er over gaan. Zeg dat ze er rekening mee 

houden.  

Kijk in ieder geval naar wat er nu in de begroting staat mbt Bbz! 

 

Door de wijzigingen in het Bbz zijn software wijzigingen nodig. Het ministerie van Szw heeft 

leveranciers hierover geïnformeerd en verzocht de aanpassing mogelijk te maken: 

mailto:HdBodt@minszw.nl


Er zullen extra codes moeten worden aangemaakt in de BUS en BDFS. De wijziging van de financiering 

systematiek maakt het nodig om het bedrijfskapitaal en de bijbehorende baten dat vanaf 1 januari 

2020 wordt verleend apart te houden van het reeds uitstaande bedrijfskapitaal.  

 

Mbt lopende kredieten, wat gebeurt daarmee? Blijft op dezelfde manier, daar wijzigt niets in. 

Wanneer is de scheiding voor ‘oud en nieuw’? Het gaat om de aanvraagdatum, niet de datum van 

verstrekking. 

 

Beleid: 

 

Beleid formuleren en vaststellen voor de invulling van de bevoegdheid t.a.v. terugvordering, instellen 

van een heronderzoek en herbeoordeling van de levensvatbaarheid van het bedrijf. 

Gemak als je hier beleid voor maakt, zeker als je voor meerdere gemeenten werkt! 

 

Regeldruk: als we als gemeenten last hebben van bepaalde regeldruk, bijvoorbeeld nu vanwege Bbz 

wijzingen, kunnen we daar een notitie van maken en kan Aisia dit aankaarten bij ministerie.  

Collega van Aisia is hier nu druk mee bezig, signalen kunnen we doorgeven aan hen. 

 

Rente: 

Er is uitvoerig discussie geweest over rentepercentage, maar bij ministerie staat dat vast. We zijn 

verplicht om rente in rekening te blijven brengen.  

 

Ondernemers uit binnenvaart:  

Steunpunt binnenvaart is een organisatie van de binnenvaartschippers zelf. Mocht je een aanvraag 

krijgen, koppel dat richting hen (Lilian van Hiele). Zij hebben een club adviseurs die daarin 

gespecialiseerd zijn.  

Voor info en gegevens Lilian:  

http://www.steunpuntbinnenvaart.nl/index.php  

 

Voorlichting: 

Ga je je bestaande Bbz klanten ook informeren? Voor hen verandert er weinig. Voor de ouderen 

daarentegen verandert er echt wel wat. Denk aan:  

- Info op je site over Bbz  

- Bbz animatie => Sharon gaat dit na en informeert de gemeenten die een animatie hebben 

- Brieven / beschikkingen 

Vanuit het Rijk komt er enige info in de septembercirculaire.  

 

Haalbaarheidsonderzoeken: 

Wel/niet zelf uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken doen. Per gemeente heel verschillend hoe je 

daar mee om wilt gaan. Hernieuwde belangstelling voor cursussen. 

 

VRAAG aan leden: 

Laat weten waar je behoefte aan hebt! Zijn dat cursussen rondom bepaalde thema’s? Geef het door 

aan ons! 

 

Wat doet VNG Realisatie met het project Ondernemersdienstverlening aan ondernemers met 

een financieel probleem? – Aisia Okma, VNG Realisatie 

 

Zie ook presentatie van Aisia, als bijlage bij dit verslag. 

 

VNG Realisatie was voorheen KING, nu in VNG geschoven. Zij gaan over de ‘hoe’ vraag. Hoe kan je 

nieuwe wet en regelgeving implementeren, hoe toegankelijkheid verbeteren, etc.  

http://www.steunpuntbinnenvaart.nl/index.php


Zij zijn bezig om gemeenten zo goed mogelijk van info te voorzien hoe je jouw dienstverlening kunt 

verbeteren. 

 

*Impactanalyses 

Wat zij onder andere doen zijn impactanalyses, bijvoorbeeld mbt de gevolgen van een bepaalde wet.  

Wat kost het om Bbz uit te voeren, dat zou onderwerp kunnen zijn voor hen. Aisia gaat dit idee 

meenemen.  

 

*Dashboard over financiën van zzp’ers 

Op www.waarstaatjegemeente.nl is een dashboard bedrijvigheid en economie met veel cijfers over 

jouw gemeente, die je kunt vergelijken met andere gemeenten of tov landelijk. Bijv hoeveel zzp’ers 

heb je, doen ze het goed of niet?! Deze cijfers zijn gebaseerd op CBS cijfers.  

Het lijkt erop dat zzp’ers een beter inkomen hebben gekregen, maar wordt gezegd: het kan ook zijn 

dat er heel veel gestopt zijn. Aisia gaat hier eens naar kijken.  

Aantekening bij zzp’ers: de zzp’er waar zij over spreken haalt zijn hoofdinkomen uit het bedrijf.  

 

Naar aanleiding van bepaalde thema’s, doen zij ook onderzoek. Bijvoorbeeld naar de enorme stijging 

aan zzp’ers en wat doen gemeenten hiervoor. Op welke manier probeert de gemeente te 

ondersteunen en wat zijn aanbevelingen.  

 

*Info met voorbeelden over hoe je als gemeente ondernemers in financiële problemen kunt helpen, 

plus webinar met Jannie (van 2 jaar geleden): 

https://www.vngrealisatie.nl/producten/financiele-steun-voor-ondernemers  

 

*Info VNG Ondernemerspeiling: kun je voor aanmelden. 

https://www.vngrealisatie.nl/producten/ondernemerspeiling  

De Ondernemerspeiling is een eenvoudig toe te passen en compacte standaardvragenlijst die 

gemeenten kunnen uitzetten bij de ondernemers binnen de gemeente. Zo kun je te weten komen hoe 

ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. Die kennis helpt weer bij het 

ontwikkelen van beleid dat aansluit bij de ondernemersbehoeften. 

Je kunt als gemeente de Ondernemerspeiling zelf uitvoeren of de uitvoering ervan uitbesteden aan 

een onderzoeksbureau. Om je te helpen bij de keuze van onderzoeksbureau, heeft VNG Realisatie een 

overzicht opgesteld van geselecteerde onderzoeksbureaus die ervaring hebben met de uitvoering van 

de Ondernemerspeiling. VNG Realisatie kan hierbij ook ondersteunen. 

 

Vb: Terneuzen, speciaal nav ondernemerspeiling, zzp contactpersoon aangesteld. Daar liggen veel 

vragen, moeten beter van info voorzien.  

 

*Brochure voor gemeenten 

Ze zijn bezig met een voorlichtingsbrochure voor gemeenten: wat je kunt doen voor 

zzp’ers/ondernemers met schulden. Binnenkort volgt deze brochure en zullen we die delen.  

 

Congres ‘Kom uit je schuld’. www.komuitjeschuld.nl  

Dit congres was vorige week, de koningin was er ook en ondersteunt dit thema. 

Franka is bezig met een campagne, enkele landelijke boegbeelden om taboe te doorbreken. Zit ook 

een ondernemer bij als voorbeeld. Zie verder de site. 

 

Vraag van VNG Realisatie aan ons: 

Als gaat om Bbz en aantal uitkeringen die wij verstrekken, is het mogelijk om die gegevens 

geanonimiseerd naar hen te sturen? Bijv ook gemiddelde hoogte vd uitkering? Zodat meer 

transparantie hierin ontstaat. Specifieke uitvraag volgt via Aisia.  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.vngrealisatie.nl/producten/financiele-steun-voor-ondernemers
https://www.vngrealisatie.nl/producten/ondernemerspeiling
http://www.komuitjeschuld.nl/


Aanvulling: deze cijfers geven nog geen beeld wat oplevert. Eigenlijk zouden ook uitstroomcijfers 

toegevoegd moeten worden.  

 

Het verzamelen van meer data verzamelen, is sowieso iets waar we binnen PPO vaak tegenaan lopen.  

Wat nu enorme discussie is: arbeidsongeschiktheid onder ondernemers. Bericht vanuit IMK: heel groot 

deel van onze klanten bestaat uit arbeidsongeschikten. Die cijfers kloppen niet, maar geeft wel 

bepaald beeld.  

Commissie Borstlap is heel druk bezig met wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid en 

zzp/ondernemers. Door dit bericht lijkt het of die allemaal naar gemeenten gaan, terwijl wij weten dat 

het percentage lager is. Dit is o.a. thema, pensioen ook, kunnen we ook last van krijgen als we niet de 

juiste beelden hebben. En voor die juiste beelden hebben we cijfers nodig.  

De manier van uitvragen is hierbij cruciaal om een zo compleet en eenduidig mogelijk beeld te krijgen.  

 

Aisia vraagt nog of we wel eens ondernemers tegenkomen die door mantelzorg hun onderneming op 

een laag pitje moeten zetten. Dit komt wel eens voor, maar niet veel, geven de leden aan. 

 

Innovatieagenda Bbz – stand van zaken 

 

Op 20 augustus is er met o.a. ministerie over stand van zaken innovatieagenda gesproken (o.a. Jannie 

en Ellen waren hierbij). Conclusie is dat we geen gedeelde visie op Bbz hebben met ministerie. We zijn 

er niet uitgekomen in Bbz, bijv bredere doelgroep, rentepercentage, maak wet moderner.  

 

Allerlei andere punten van de oorspronkelijke innovatieagenda van enkele jaren geleden zijn 

besproken. Wat is er mee gebeurd / waar kunnen we nog wat mee etc.  

Er volgt nog een verslag hiervan, zodra dit er is zullen we dit delen.  

De bestaande werkgroep gaat in ieder geval verder hiermee en we blijven jullie op de hoogte houden.  

 

Stimuleringsprogramma schuldhulpverlening – quickscan en stavaza 

 

Vanuit PPO zijn we al een hele tijd bezig met Schouders Eronder om te komen tot gezamenlijk 

programma voor komende 1,5 jaar om gemeente te overtuigen van het bieden van schuldhulp voor 

ondernemers, en hen daarbij te helpen.  

 

SE werkt vanuit de gedachte van ‘lerende praktijken’. Wij hebben onze opzet daar enigszins op 

aangepast, met die lerende praktijken, maar ook met bijeenkomsten, individuele gesprekken bij 

gemeenten en materiaal/toolkit. 

Ons aangepaste voorstel is daar onlangs naartoe gestuurd. Zodra er een reactie is, ontvangen jullie dat 

ook.  

 

Quickscan 

De quickscan is geen onderdeel van die aanpak, maar vinden we wel belangrijk om inzicht te krijgen, 

SZW vindt dit ook. We kijken nu of daar middelen voor zijn, rechtstreeks bij SZW. Hopelijk kunnen we 

de quickscan dan ook landelijk inzetten.  

 

Mbt de quickscan die we nu nog alleen onder PPO hebben uitgezet, vragen we ons wel af wat we hier 

nu precies mee kunnen. Er is zo’n diversiteit aan antwoorden. Zijn alle vragen juist opgevat, geeft dit 

ons nu een goed beeld?! Daarover moeten we opnieuw in gesprek en willen we VNG Realisatie ook bij 

betrekken.  

Idee: casus toevoegen aan de quickscan, zodat je weet waar het over gaat / wat bedoeld wordt.  

Aisia vult aan: deze quickscan schreeuwt om verder kwalitatief onderzoek.  

 



Thema ‘werkende armen’ is een goed thema om ‘schuldhulp voor ondernemers’ onder te vatten, daar 

kun je wat mee binnen je gemeente. Komt binnen bij politiek.  

 

Bestuurszaken 

*Tijdens de vorige vergadering hebben we het voorstel gedaan voor contributieverhoging. De 

contributie is in bijna 10 jaar tijd nog nooit verhoogd, en wij hebben voorgesteld om dit te verhogen 

van 200 naar 300 euro per lid per gemeente.  

Iedereen is akkoord en daarmee is dit voorstel aangenomen. 

 

*We zijn aan het informeren naar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook ivm bijv subsidie 

(denk bijv. aan schuldhulp programma) en onderzoeken (zie onder mededelingen). 

 

Mededelingen  

 

Bbz congres 4 november in Amersfoort:  

https://www.divosa.nl/agenda/bbz-congres-de-zaak-op-orde  

Denk na wie er vanuit jouw gemeente naartoe zou moeten. Breng het bij hen onder de aandacht!  

Vanuit PPO zullen we een workshop rondom schuldhulp verzorgen. 

 

Werkwijzers/werkbladen Divosa rondom parttime ondernemen (Karen) 

 

Karen brengt deze nog even weer onder de aandacht. Groningen: laat mensen aan de hand van 

workshops de verschillende onderdelen hiervan invullen. Een aantal andere gemeenten gebruikt dit 

ook, het ziet er fris uit.  

Hierbij de link naar de werkwijzer en het werkblad Parttime ondernemen: 

https://www.divosa.nl/publicaties/aan-de-slag-met-parttime-ondernemen  

 

Vergeet ook niet: Divosa heeft ook divers werkwijzers rondom andere thema’s. Als je op de site van 

Divosa zoekt op werkwijzer, kun je ze vinden. 

 

Onderzoeken onder vlag PPO 

 

Het Ministerie SZW wil graag meer zicht krijgen op de problematiek van ondernemers met schulden 

die geen beroep (kunnen) doen op het Bbz. Kunnen zij andere voorliggende financieringsvormen 

vinden? Zo nee, waar ligt dit dan aan? Zowel in kwantitatieve zin (hoe groot is de omvang van dit 

probleem) als in kwalitatieve zin (inhoudelijke casuïstiek, waarom komt iemand wel/niet in 

aanmerking). Dit inzicht dient ertoe om meer zicht te krijgen op het krachtenspel waarin de 

ondernemer met schulden zich bevindt en of en hoe er vanuit de (lokale) overheid geholpen kan 

worden om ofwel werkgelegenheid te behouden ofwel om de onderneming gecontroleerd af te 

bouwen.  

 

Daartoe heeft het Ministerie gevraagd een offerte uit te brengen voor een verkenning om in een 

bepaalde regio met de belangrijkste betrokken partijen in een bepaalde periode alle ondernemers met 

schulden die net wel of net niet in aanmerking komen voor het Bbz te inventariseren en te bespreken. 

Het Ministerie heeft ROZ gevraagd om deze verkenning uit te voeren. Onder meer vanwege het delen 

van resultaten op landelijk niveau en de uitwisseling tussen gemeenten, zoals bijvoorbeeld in de 

komende periode gebeurt onder de vlag van Schouders Eronder, loopt de opdracht via het PPO.   

 

ROZ en PPO sluiten een overeenkomst dat de middelen hiervoor naar ROZ gaan, maar eventuele 

kosten of het niet krijgen van die middelen risico voor ROZ zijn. Ook PPO krijgt een klein deel van de 

‘subsidie’ mee voor de verspreiding/uitwisseling met gemeenten. 

 

https://www.divosa.nl/agenda/bbz-congres-de-zaak-op-orde
https://www.divosa.nl/publicaties/aan-de-slag-met-parttime-ondernemen


LinkedIn 

 

Het Bbz meer op de kaart krijgen / bekender maken is een continu proces. Daar kunnen we zelf en 

vanuit onze organisatie via LinkedIn ook wat in doen.  

 

Hierbij enkele voorbeeldberichten voor LinkedIn, mbt Bbz: 

  

Voorbeeldbericht vanuit de organisatie/gemeente. Wel vanuit ROZ, maar dit kun je aanpassen naar je 

eigen organisatie/gemeente: 

 

Ken jij een ondernemer die in de financiële problemen is geraakt? Bijvoorbeeld door wanbetalers, schade 

of een onverwacht hoge belastingaanslag? Weet dan dat er voor ondernemers met een tijdelijke 

inkomensdip of financiële problemen een overheidsregeling bestaat: het Bbz. Wij voeren deze regeling uit 

voor bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek. Ondernemers kunnen rechtstreeks contact 

(www.rozgroep.nl, 074 241 5100) opnemen met ons om te kijken of ze in aanmerking komen. Vertel 

het verder! #bbz #financiering 

 

Voorbeeldbericht vanuit jou persoonlijk: 

 

Ken jij een ondernemer die in de financiële problemen is geraakt? Bijvoorbeeld door wanbetalers, schade 

of een onverwacht hoge belastingaanslag? Weet dan dat er voor ondernemers met een tijdelijke 

inkomensdip of financiële problemen een overheidsregeling bestaat: het Bbz. Elke gemeente in Nederland 

voert deze regeling uit en ik doe dat namens de gemeente <>. <eigen inbreng waarom jij regeling 

belangrijk vindt / wat je er mee kunt>. <voeg toe hoe ze contact op kunnen nemen>. Vertel het verder! 

#bbz #financiering 

 

Pas het gerust aan, naar eigen inzicht! 

En als je zelf leuke voorbeelden/berichten hebt, deel ze met ons via s.leuveld@rozgroep.nl.  

 

Ter inspiratie: dit bericht hebben we pas geleden via ROZ geplaatst en daar hebben we erg veel 

mensen mee bereikt, ruim 3000: 

 

 

http://www.rozgroep.nl/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6567396763416825857&keywords=%23bbz&originTrackingId=%2FuXwSTnlG1VgLpC%2FnBHUqw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6567396763416825857&keywords=%23financiering&originTrackingId=%2FuXwSTnlG1VgLpC%2FnBHUqw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6567396763416825857&keywords=%23bbz&originTrackingId=%2FuXwSTnlG1VgLpC%2FnBHUqw%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6567396763416825857&keywords=%23financiering&originTrackingId=%2FuXwSTnlG1VgLpC%2FnBHUqw%3D%3D
mailto:s.leuveld@rozgroep.nl


 
 

 

Nog een leuk voorbeeld. Wij doen af en toe ‘de week van’ op LinkedIn. Dan plaatsen we een week lang 

elke bericht namens één van onze collega’s om een kijkje te geven in wat iemand bij ons zoal doet. Dit 

bericht had binnen 1 dag al 42 interessants!: 



 
 

 

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

 

Groningen: mbt compensatieregeling Bbz, veel gelden uitgegeven via bijzondere bijstand.  

Bezig met brief aan ondernemers zodat ze toch aan kunnen vragen, jurist is hier ook naar aan het 

kijken. Hebben mensen hier belangstelling voor? Dan delen we de brief.  

Karen stuurt naar Sharon, deze volgt nog / achter leden login. 

 

Logingegevens site: 

Gebruikersnaam: ppolid 

Wachtwoord: platformPPO321 

 

 


