
VERSLAG ledenbijeenkomst PPO  
Datum: 30 oktober 2020 
Tijd: 11.00 – 12.30 uur 
Locatie: online via Microsoft Teams 
 
Aanwezig: 
Abdelghani Mohammedine (Utrecht), Wijtze de Jong en Sandra van Dijk (Bureau Zelfstandigen 
Fryslân), Jos Castelijns (Eindhoven), Jelle Brouwer (Emmen), Karen Brouwers (Groningen), Jannie van 
den Berg en Jan van Meeteren (ZLF), Harry Seegers (Nijmegen), Jacob Gent (Zwolle), Chanttal 
Westerhof (Apeldoorn), Klaas Olijve (Assen), Simon Westerveld (Ede), Angelique van Duinhoven en 
Annette Keates (Hilversum), Ruud Ankersmit (Amersfoort), Judith Couvert (Senzer), Monique 
Koopman en Peter Schlepers (De Wolden Hoogeveen), Bianca de la Rie (Ferm Werk), Hilco Huisstede 
(ROZ) en Sharon Leuveld (ROZ / PPO). 
 
Heroriëntatie van ondernemers (door Ellen Lansink) 
Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo, namelijk de heroriëntatie van 
ondernemers. In opdracht van het ministerie van SZW gaat Ellen hierin eea faciliteren.  
Ellen heeft een aantal vragen aan ons als PPO leden, die hebben jullie al ontvangen in een aparte 
mail (op vrijdag 30 okt). 
Uitgebreide informatie over de heroriëntatie volgt zsm. 
 
Extra input vanuit vergadering: 
Tozo 2 kent rond 100.000 aanvragen. MinSZW gaat er ook vanuit dat dit de potentiële doelgroep is 
die beroep doet op heroriëntatie. Amsterdam heeft al een uitvraag gedaan, daar heeft 25% 
interesse. Dus hoe groot de groep is, is lastig in te schatten.  
 
Amersfoort:  
Zij zien in bepaalde branches zelfstandigen al sinds 1 maart in de Tozo hangen, volgens mij wordt er 
niets gedaan in zoeken naar alternatieve mogelijkheden bij een aantal van hen. Als ze aan de 
voorwaarden voldoen, kun je niet anders dan toekennen. Amersfoort zou deze mensen graag met 
‘redelijke dwang’ aanbod voor heroriëntatie doen. Ellen geeft aan dat het geen expliciete wettelijke 
verplichting is en ook niet gaat worden vanuit ministerie.  
Nijmegen geeft in dit kader aan urenverantwoording op te vragen, als ze dat niet doen, dan wijzen ze 
Tozo 3 af (staat in toelichting van Tozo). Nog geen bezwaar daarover gekregen, geen idee of dat nog 
komt. 
 
Nijmegen:  
Nijmegen heeft ook een uitvraag gedaan, bij Tozo 3 opgenomen: gevraagd naar behoefte aan 
heroriëntatie én gesprek met financieel expert. Ruim 60% heeft één van beide of beide aangegeven.  
Gesprekken heroriëntatie loopt via loopbaanplein. Behoefte aan financieel expert: ze beginnen as 
maandag met tel gesprekken (schuldhulp eventueel ism ondernemerspunt) met ondernemers mbt 
financiële situatie. 
 
FermWerk: 
Zij spreken elke Tozo 3 klant. Ze bellen op en vragen naar heroriëntatie. Mensen waarbij ze afvragen 
of ze echt wat doen, worden richting werk verwezen. Zij moeten CV opsturen, dit lijkt te werken. De 
persoonlijke benadering helpt. Navragen of de ondernemers hebben nagedacht over een plan B, C, 
D, dat rapporteren ze ook. Inventariseren ook zakelijke schulden: hoe gaat het financieel etc. 
 
Ellen vertelt over enkele tools: 

- KVK komt met Scan met uitstroomprofielen 
- Qredits komt met EZ diagnose tool: kom je op landingspagina en wat zou dan je route zijn. 

 



Utrecht:  
Kan een ondernemer bij heroriëntatie zelf gaan regelen, los van bekende loketten als gemeente? 
Ellen geeft aan dat dit wel kan, maar dat de middelen naar arbeidsmarktregio/gemeenten gaan. Je 
zou bijvoorbeeld vouchers kunnen aanbieden aan ondernemers, dat zou je dan zelf moeten 
optuigen. Daar ben je vrij in. 
 
!! Belangrijke oproep: Het is wel zaak om in contact te zijn met financiële afdeling van je gemeente: 
er komt extra geld voor re-integratie, en ook voor ondernemers, zorg dat je die middelen claimt. De 
middelen komen in gemeentefonds.  
 
Ontwikkelingen noodmaatregelen 
 
Werkgroep min SZW: 
 
Terugkoppeling Wijtze bespreekpunten: 

- Gaan minder frequent bij elkaar komen, naar eenmaal per 4 weken. MinSZW is bezig met 
puntjes op de i zetten mbt controles en reparatiepuntjes regelgeving.  

- Als gemeente ondernemers er wel op attenderen dat terugvordering dit jaar netto/netto is. 
Als het volgend jaar teruggevorderd moet worden, wordt het gebruteerd.  Als gemeente heb 
je zelf de keuze om bruto of netto terug te vorderen. Maar kies je voor netto terugvorderen 
(in 2021) dan is het verschil tussen bruto en netto voor rekening van de gemeente. Het rijk 
claimt bij terugvorderingen wel het bruto bedrag.   

- Uitgesteld inkomen (13e maand, gratificaties): telt dat mee bij tozo 3 of niet?! Discussie is 
nog niet gesloten. Ministerie denkt meer richting PW-regels, dat maakt het 
uitvoeringstechnisch vrij complex. Deze discussie brengen we ook vanuit gemeenten in: we 
zouden een korte, praktische regeling krijgen. Nu door de toevoegingen van regels wordt het 
complexer. Daar zijn de vergoedingen voor Tozo niet echt op gebaseerd. 

- Zorgbonus: wordt niet meegeteld als extra inkomen bij Tozo. 
- Studiefinanciering: hoe gaan we om met mensen die wel/geen recht hebben op 

studiefinanciering. Er is een verschil geweest bij Tozo vs PW: je komt niet voor PW in 
aanmerking als je recht hebt op studiefinanciering. In Tozo stond als je studiefinanciering 
‘krijgt’. Die afwijking bij Tozo 1 wordt gelegitimeerd.  

- Vorderingen: krijgt nog een vervolg. Wanneer is terugvordering voor rekening van gemeente 
en wanneer voor ministerie. Dat volgt nog. 

- Handreiking Tozo 3 laatste hand aan gelegd. 
- Voorstel vanuit PPO mbt innovatie Bbz is besproken. Over (verdere) digitalisering van Bbz en 

vergroten expertise en personele inzet. Daarover volgt binnenkort meer info! 
- Herstelactie mbt opvragen ID-bewijzen: Gemeenten gaan hier heel verschillend mee om. 

MinSZW heeft gezegd: is aan de accountant om te bepalen of er aan de identificatieplicht is 
voldaan. Bij Amsterdam is DigiD voldoende geweest, volgens accountant. Uitgangspunt is wel 
dat er een legitimatie moet zijn. Neem contact op met accountant hierover. Advies van 
minSZW: voer zoveel mogelijk reparatie uit op dit vlak. Officieel mag je de legitimatie niet 
bewaren (vanuit privacy wetgeving). Je moet kunnen aantonen dat je obv geldig bewijs 
gelegitimeerd hebt: dat is meer vinkje zetten. Eeuwige discussie over interpretatie van 
legitimatieverplichting. Hoe uit te voeren is aan gemeente en accountant.  

 
OPROEP PPO: Blijf je vragen stellen aan ministerie, dan komen je vragen terug in de werkgroep.  
Continu gesprekken over uitvoerbaarheid van de regels die erbij komen. Het helpt als gemeenten 
vragen blijven stellen! 
 
TIP: zoek sowieso alvast contact met je accountant. Neem ze mee in dit proces! 
 
 



Bbz versus andere noodmaatregelen (door Ruud) 
 
Gemeenten moeten middels het Bbz geen risicodrager worden van door het UWV teruggevorderde 
NOW of te betalen uitgestelde belastingen. Dit zou dus niet met een Bbz lening geherfinancierd 
moeten mogen worden, vinden we vanuit PPO. 
Primair is het zaak van UWV en BD om hierover tot goede betaalafspraken te komen.  
Wijtze/Jannie nemen dit mee in de werkgroep. 
 
Geldfit zakelijk (door Jannie) 

Kort bijpraten over dit initiatief (https://geldfit.nl/zakelijk/), dat eind oktober officieel gelanceerd 
wordt. Verschillende berichtgeving is hier al over verschenen, zie o.a.: 
https://www.deondernemer.nl/financien/geldfit-zakelijk-financi%C3%ABle-sector-helpt-
ondernemers-geldzorgen~2551246 
 
Jannie is hier vanuit MKB Doorgaan bij betrokken. Geldfit is initiatief van Nederlandse schuldenroute. 
Dit omvat alle acties om armoede tegen te gaan. We zullen wat aan vroegsignalering moeten doen.  
In Flevoland ook bezig met collectief schuldregelen via Nederlandse schuldenroute. 
Geldfit voor particulieren draait al aantal jaren. Destijds op initiatief van banken en verzekeraars 
samen met overheid tot stand gekomen. Nu ook behoefte om dit voor ondernemers te doen. 
De Geldfit-test die er nu op staat, is nog niet definitief. Er mankeert nog eea aan. Jannie is hierbij 
betrokken en hier wordt aan gewerkt. 
Bedoeling van die test is niet dat alle ondernemers naar gemeente gaat, maar ook andere partijen. 
Test wijst waar je het beste naartoe kunt in jouw situatie. 
 
Als gemeente kun je aanhaken bij Nederlandse schuldenroute. Dan ga je een overeenkomst aan met 
Geldfit waardoor de doorverwijzing op de site lokaal wordt ingericht.  
Er zijn kosten aan verbonden, wordt per gemeente afgestemd.  
 
Ter info  
Resultaten enquête ZZP Nederland e.a. van eind augustus naar de behoefte van ondernemers: 
https://www.zzp-nederland.nl/nieuws/merendeel-zelfstandigen-wil-blijven-ondernemen 
 
 
Volgende vergadering  
We stellen voor om wat sneller/vaker weer samen te komen, vooral omdat er nu zoveel speelt.  
Eerstvolgende datum: vrijdag 4 december  van 10.30-12.00 uur. 
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