
VERSLAG ledenbijeenkomst PPO  
Datum: 7 februari 2020 
Tijd: 10.30 – 14.30 uur 
Locatie: Stadhuis Amersfoort, Stadhuisplein 1 
 
Aanwezig: 
Klaas Olijve (Drentse Zaak/Assen), Jannie van den Berg, Jan van Meeteren (ZLF), Gerard Ossewaarde 
(Maastricht), Hilda van der Weg (Arnhem), Abdelghani Mohammedine (Utrecht), Harry Seegers 
(Nijmegen), Monique Koopman (De Wolden Hoogeveen), Simon Westerveld en Henk Baars (Ede),  
Ruud Ankersmit en Suzan Meulemans (Amersfoort), Willem Bouman en Hanneke Manders (Werkzaak 
Rivierenland), Gerard Heimerikx en Chanttal Westerhof (Apeldoorn), Marjolijn Goldhoorn (Barneveld),  
Jelle Brouwer en Henk Horsman (Emmen), Sandra van Dijk (Bureau Zelfstandigen Fryslân), Bianca de 
la Rie (Fermwerk), Jenny Strijkert (Hilversum), Edwin Lahuis (ROZ) en Sharon Leuveld (ROZ / PPO) 
 
Afwezig met afmelding: Angela Wattenberg (Heumen), Karen Brouwers (Groningen), Karin Pinkster 
en Arnold Witjes (Deventer), Peter Schlepers (De Wolden Hoogeveen), Lotty van Harn (Ede), Henrie 
van Haaren (Senzer), Coert de Vos (Tilburg), Wijtze de Jong (Bureau Zelfstandigen Fryslân), Jacob 
Gent (Zwolle), Wilbert Verkuylen (Heerlen) 
 
Verslag vorige bijeenkomst (29 november 2019, zie bijlage) 
Verslag is vastgesteld. 
Vraag bij verslag: Bas Schuurmans mbt Geldplan zou checken of er een verwijzing naar Bbz in 
geldplan zit. Bestuur gaat navraag doen.  
 
Bestuurszaken 
Bestuurssamenstelling 
Ruud Ankersmit en Janneke de Lange/Karen Brouwers zijn aftredend.  
Ruud is herkiesbaar: de leden stemmen in met de herverkiezing van Ruud, Ruud blijft in het bestuur. 
Janneke/Karen is niet herkiesbaar.  
 
We hebben nog geen aanmeldingen vanuit de leden gekregen voor de bestuursfunctie. En met het 
vertrek van Groningen uit het bestuur zijn we wel op zoek naar opvolging. 
Jannie legt uit dat we minder overleggen plannen met het bestuur, 2 a 3 per jaar. Als je meer info 
wilt over de bestuursfunctie, vraag gerust één van de bestuursleden naar meer info.  
 
Bijpraten over/Mededelingen: 
*Werksessies ‘Van denken naar doen’ – Aan de slag met schuldhulpverlening 
 
De uitnodiging mbt de werksessies voor gemeenten om te helpen bij het verbeteren/organiseren van 
schuldhulp voor ondernemers hebben jullie meerdere keren ontvangen.  
A.s. maandag staat de 1e sessie in Arnhem op het programma.  
 
Stand van zaken aanmeldingen:  
Voor alle 4 bijeenkomsten zijn al een heel aantal aanmeldingen, met name voor de 2 bijeenkomsten 
in maart. Het doel was om 20 gemeenten per bijeenkomst te bereiken, met alle aanmeldingen tot nu 
toe zitten we boven de 80 gemeenten in totaal, omdat ook veel samenwerkingsverbanden zich 
melden.  
Aanmeldingen vanuit PPO: Haltewerk, Tilburg, Maastricht, ROZ, BZF, Eindhoven, RBZ Zwolle, 
Deventer, Emmen, Hoogeveen, Hilversum, Amersfoort, Heumen, Apeldoorn, Nijmegen, Ede 
 
 
 



Aanvullingen/gesprek tijdens vergadering over dit thema:  
Nijmegen geeft aan dat budgetbegeleiding voor ondernemers heel lastig is. Arnhem geeft aan dit 
met Over Rood te gaan doen. Werkzaak Rivierenland vertelt dat Over Rood 49 euro per maand kost, 
dan wordt dit hele traject door hen begeleid.  
Bij particulieren is budgetbeheer in minnelijk traject meegenomen.  
Menso geeft aan dat zij beschermingsbewind als voorwaarde voor saneringskrediet hebben gesteld 
(Schuldhulp Oost NL). 
ACTIE bestuur: dit thema leeft/willen we graag verder over in gesprek. Bestuur gaat kijken hoe/in 
welke vorm (bijv partij uitnodigen, Philips Stiels?!) 
 
*Innovatiewerkgroep Bbz  
Jannie en Wijtze afgelopen week weer overleg gehad.  
MinSZW is benieuwd naar problemen/vragen vanuit gemeente, rondom wijzigingen Bbz.  
ACTIE leden: als je nog vragen hebt die je het ministerie wilt stellen of problemen hebt waar je 
tegenaan loopt, laat het het bestuur weten via Sharon, dan pakken wij dit gezamenlijk op. 
 
Er waren vragen over inrichting in Centric.  
ACTIE Jannie: stuk hierover delen met leden.  
Voorbeeld: zie bijlage bij dit verslag: de inrichting zoals deze door ICT in Nijmegen en Mook wordt 
toegepast. 
 
Heidi de Bodt krijgt een andere functie bij een ander ministerie. 

 
*Samenwerking EZ 
Amersfoort is bezig om met het team zelfstandigen aansluiting te zoeken bij EZ. Ruud heeft bij enkele 
gemeenten uitgevraagd hoe zij dat geregeld hebben, waaronder Nijmegen. 
Harrie geeft aan dat het daar weer uit elkaar is gehaald. In 2014 zijn zij een verkenning gestart 
rondom samenwerking. Bureau heeft daar onderzoek naar gedaan (rapport staat achter PPO login). 
Idee/gedachte was dat dit wel eens laagdrempelig zou kunnen werken voor ondernemers. In praktijk 
blijkt dat niet zo te zijn, effect is te verwaarlozen in Nijmegen. Alle uitvoerende taken zijn weer uit EZ 
gehaald, Bbz sinds 1 jan 2020 weer bij Zorg & inkomen.  
Ondernemerspunt als benaming heeft wel een positief effect naar buiten.  
 
*KVK en gegevens 
Jannie is benaderd door KVK (Peter Elskamp) ivm aanleveren gegevens, doorverwijzing bij vragen van 
ondernemers in problemen. Jannie zoekt weer contact en kijkt hoe we gezamenlijk eea aanleveren 
ipv elke gemeente afzonderlijk. Wordt vervolgd.  
 
Wijzigingen Bbz – hoe gaat het? In gesprek met elkaar over: 
 
Terug- en invorderingsbeleid op orde? Heb je nog input/ondersteuning nodig? 
Veelal geregeld bij de gemeente, of zijn er mee bezig.  
ACTIE leden: wil je hier eea over delen (stukken oid)? Mail naar Sharon, plaatsen we achter login.  
 
Beoordelen van aanvragen  
Hoe heb je dit geregeld/ga je dit regelen? Budget uit het gemeentefonds weten te oormerken? Wat 
heb je nodig, kunnen we hier opleidingen voor organiseren? Initiatieven en/of tools delen met elkaar 
in groepen. 
 
Gripvol adviesrobot is één van die tools. Meerdere gemeenten zijn met een pilot bezig en/of gaan dit 
doen / werken er al mee. 



ROZ heeft als één van de eersten een pilot gedraaid. Edwin Lahuis van ROZ deelt ervaringen. ROZ is 
er nog niet uit of ze hier mee gaan werken. Essentiele onderdelen ontbreken (nog): juridische 
ascpecten, tot welke doelgroep, voorliggende voorzieningen, risicoprofiel, beeldvorming is vroeg 
gelegd. Als de database vergroot wordt, wordt de betrouwbaarheid groter. De tijdwinst waarop ROZ 
had gehoopt komt nog niet zo naar voren. De branche info is prettig, maar nog niet volledig gevuld. 
En zakelijke dienstverlening is zo breed, daarin zit zoveel verschil, dat is moeilijk te standaardiseren.  
Apeldoorn werkt nu ook als pilot met Gripvol en ziet het meer als voorbereiding op het 1e gesprek.  
 
In de groepen is onder meer gesproken over de behoefte aan opleidingen. Bestuur gaat alle input uit 
de groepen verwerken en komt hier op terug.  
ACTIE leden: heb je zelf interessante opleidingen / ben je bezig met opleidingen, laat het weten. En 
blijf je behoefte op dit gebied kenbaar maken. Kan via Sharon. 
 
Steunpunt Binnenvaart – Lilian van Hiele 
Lilian van Hiele nam ons mee in de wereld van de schippers aan de hand van veel verschillende 
voorbeelden. Ze vertelde over wat zij doen voor ondernemers in de scheepvaart en de link met het 
Bbz. 2005 is steunpunt Binnenvaart opgericht, onafhankelijk. Hulp is gratis en maatwerk.  
Zie presentatie voor enkele aantallen.   
Als er iets is/speelt rondom binnenvaart, kun je rechtstreeks contact opnemen met Lilian. 
Zie http://www.steunpuntbinnenvaart.nl/ voor haar gegevens. 
 
Rondvraag en w.v.t.t.k.  
Nijmegen: compensatieregeling; eerste betalingen zijn binnen.  
Amersfoort: zijn gaan met de dienst Werk/Inkomen/Zorg naar de film ‘Sorry we missed you’, werken 
als koerier, zzp aan de onderkant. Tip voor ons vakgebied. 
 
Logingegevens site: 
Gebruikersnaam: ppolid 
Wachtwoord: platformPPO321 
 

http://www.steunpuntbinnenvaart.nl/

