
VERSLAG ledenoverleg PPO  
Datum: 4 december 2020 
Tijd: 10.30 – 12.00 uur 
Locatie: online via Microsoft Teams 
 
Aanwezig: 
Wijtze de Jong en Sandra van Dijk (Bureau Zelfstandigen Fryslân), Harry van den Bos (Barneveld), Jos 
Castelijns (Eindhoven), Jelle Brouwer (Menso Emmen), Karen Brouwers en Barbara Albers 
(Groningen), Jannie van den Berg en Jan van Meeteren (ZLF), Harry Seegers (Nijmegen), Coert de Vos 
(Tilburg), Simon Westerveld (Ede), Angelique van Duinhoven en Badeen Pedawi (Hilversum), Judith 
Couvert (Senzer), Monique Koopman en Peter Schlepers (De Wolden Hoogeveen), Willem Bouman 
(Werkzaak Rivierenland), Abdel Harchaoui (Fermwerk), Mirjan Scheltema (Arnhem) en Sharon 
Leuveld (ROZ / PPO). 
 
Opleidingsprogramma Qredits ‘Toekomstgericht Ondernemen’ ikv heroriëntatie (door Justin 
Hoevenberg en Kim Beerens) 
 
Vanuit ministerie komt er een gids met aanbod voor heroriëntatie. Er zijn verschillende organisaties 
die een aanbod hebben, waaronder dus Qredits. Justin en Kim vertelden in het overleg over hoe hun 
aanbod eruit ziet. Alle info vind je in de PDF, meegestuurd als bijlage.  
 
Aanvullende info: Gemeenten doen zelf een voorselectie voor wel/niet deelnemen aan traject, zodat 
wel de juiste groep ondernemers hieraan gaat deelnemen.  
ROZ: heeft eerste gesprek gehad met Qredits om hierin samen op te trekken. 
BZF: maakt dit als onderdeel van het gehele heroriëntatie traject. Niet alleen voor Tozo klanten, maar 
voor alle ondernemers in Friesland. Leerwerkloket gaat 1e intake doen. 
 
Innovatie en professionalisering van uitvoering Bbz (door Ellen Lansink) 
Vanuit werkgroep Tozo kwam het signaal: wat straks te doen met de toenemende aantallen Bbz. 
Niemand pakte die handschoen eigenlijk op, daarom heeft PPO dat gedaan. Zie alle info hierover in 
het projectvoorstel dat met de agenda voor dit overleg is meegestuurd (PPO zal hierin dan een 
aanjaagfunctie hebben). Op dit moment zijn we met ministerie in gesprek over dit voorstel. 
 
Project kent 2 lijnen:  

- Digitalisering: lijn loopt via GBI, daar was al een start gemaakt met digitaliseren Bbz. 6 
gemeenten/organisaties gaan aan de slag (ZLF, BZF, ROZ, Amsterdam, Rotterdam en 
Nijmegen). 

- Expertise aanbod: daar is in het overleg vooral over gesproken. 
 
Expertise aanbod voor (aankomende) Bbz professionals 
Net als bij Tozo, verwachten we ook bij Bbz te moeten opschalen qua personeel. Daarom is een 
expertise aanbod één van de twee hoofdlijnen van het project. Dat aanbod bestaat uit een toolkit 
Bbz, scholingsprogramma, intervisieprogramma en ondersteuning bij werving. Meer info, zie 
projectvoorstel dat al met de agenda was meegestuurd.  
 
Tijdens de vergadering hebben we al enige input opgehaald, maar hier een oproep aan iedereen die 
nog geen input heeft geleverd: 
 

 OPROEP: wil je aub onderstaande vragen beantwoorden? Je antwoorden/documenten kun je 
mailen naar s.leuveld@rozgroep.nl (graag uiterlijk 17 december) 
1. Is er behoefte aan een (aanvullend) scholingsprogramma Bbz bij jouw 

gemeente/organisatie? Zo ja, waaraan (welke thema’s/onderwerpen) 
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2. Is er behoefte aan inventarisatie/overzicht van allerlei scholingsmogelijkheden? 
3. De intervisie is gericht op het koppelen van aankomende/nieuwe professionals aan 

ervaren krachten. Op welke thema’s zou die intervisie zich moeten richten?  
4. Heb je zelf ook behoefte aan intervisie? Zo ja, op welk thema(’s)? 
5. We willen informatie over werving/vacature(teksten) met elkaar delen. Heb jij een 

wervingsdocument / vacaturetekst? Wil je die dan delen? 
 
Aanvullingen vanuit het overleg:  

- Het is niet de bedoeling om alleen de PPO opleidingen die al ooit zijn georganiseerd in beeld 
te brengen, maar ook breder, juist ook uit de markt. Naar aanleiding daarvan kunnen we ook 
bekijken of er nog opleidingen ontbreken. 

- De toename betekent meer voor je organisatie dan alleen ‘opleidingen’, kwam naar voren. 
We gaan kijken hoe we dit mee kunnen nemen in het project.  

 
We houden jullie op hoogte! 
 
OPROEP: nieuwe leden bestuur/projecten gezocht (door Jannie) 
Vanwege wijzigingen in het bestuur en meerdere lopende projecten zijn we op zoek naar 
enthousiaste leden die een bijdrage willen leveren.  
 
Wijtze de Jong heeft een nieuwe baan: managersfunctie binnen gemeente Leeuwarden. Wijtze gaat 
de ondersteunende diensten aansturen. Sandra gaat zolang Wijtze vervangen in bestuur. Het is de 
bedoeling dat de opvolger van Wijtze straks plaats gaat nemen in het bestuur. 
 
Zoals jullie weten speelt er nu van alles en zijn we als PPO ook met van alles bezig. PPO wordt steeds 
meer gezien als partij die een belangrijke rol speelt en door ministerie gevraagd om mee te denken. 
Dat vergt extra tijd en inzet, daarom doen we een beroep op onze leden. Wie wil hierin helpen?! 
 
Het kost tijd, maar weet dat er ook mogelijkheden zijn om uren te vergoeden richting jouw 
gemeente, bijv als je in een project deelneemt.  
 

 OPROEP: wil je meer weten over een bestuursfunctie? Of een rol in een project? Bel gerust 
even met Jannie: 06-10964064 

 
Tip vanuit het overleg: niet alleen onder de huidige leden werven. Wellicht ook onder gemeenten die 
nog geen lid zijn of extern. 
 
Plan van aanpak terugvordering Tozo (door Jannie) 
Het is van belang dat je binnen jouw gemeente laat zien hoe je omgaat met terugvordering Tozo.  
 
Sandra vertelt kort over hoe zij ver zij hier in Friesland mee zijn. BZF is druk bezig met een plan. 
Gemeente verwacht ook plannen, hoe rechtmatigheid borgen. Zij hebben gekeken welke eisen 
vanuit minSZW, waar hebben we in het proces al aan voldaan en waar moeten we nog acties 
ondernemen? Bij Tozo 2 en 3 was meer tijd dus vooraf beter ingericht. Voor Tozo 1 hebben zij een 
brief aan de klanten gestuurd met diverse vragen. Daarop hebben ze veel reacties ontvangen die ze  
nu aan het verwerken zijn. Komen ook terugvorderingen uit. 3000 signalen hebben zij van 
Inlichtingenbureau teruggekregen. Sandra geeft ook aan niet met al die signalen wat te kunnen doen, 
daarom kijken ze ook naar mogelijkheden binnen bepaalde marges (wat wel/niet kan/mag). 
Steekproefsgewijs hebben ze met 100 klanten contact gezocht. Het blijft continu zoeken, hoe hier 
mee om te gaan.  
 



 TIP: VNG naleving. Daar kun je je gratis voor aanmelden en daar staat veel info op. 
Bijvoorbeeld controleplannen. https://vng.nl/welkom-bij-vng-naleving 

 
 OPROEP: heb je plannen om te delen, stuur ze naar s.leuveld@rozgroep.nl. Ook al is het nog 

niet af, alles dat gedeeld mag worden met de leden is welkom! 
 
Plan voor terugvordering is ook belangrijk voor accountantscontrole. Signaal is doorgegeven in de 
werkgroep over deze controle dat er aan de ene kant wordt gezegd wees soepel, maar er worden 
vervolgens steeds meer eisen/voorwaarden gesteld vanuit minSZW. 
 
Harry (Nijmegen) vertelt over de presentatie van het Inlichtingenbureau die hij heeft gevolgd. Hij 
raad iedereen aan om deze te volgen, als deze nogmaals gegeven wordt. De presentatie wordt 
meegestuurd als bijlage. 
 

 OPROEP: heb je vragen aan het ministerie over bepaalde zaken rondom Tozo? Mail ze naar 
Jannie: jg.vanden.berg@lelystad.nl dan neemt Jannie deze mee in de werkgroep. 

 
Debiteurenbeheer 
Vraag vanuit ZLF: Zijn er andere samenwerkingsverbanden die debiteurenbeheer ingericht hebben irt 
Tozo? BZF geeft aan nog niet echt een compleet plan te hebben.  
 

 OPROEP: wie wil hierin meedenken en een groepje vormen om hiermee aan de slag te gaan? 
Jan (ZLF), Sandra (BZF) en Karen (Groningen, collega)  hebben alvast aangegeven dit te willen. 
Als jij dit ook wilt of een collega van je? Laat het weten via s.leuveld@rozgroep.nl.  

 
Volgend overleg: vrijdag 5 februari 2021 
Heb je vragen of bespreekpunten voor het overleg, laat dit dan voorafgaand aan het overleg weten 
via Sharon. Dan kan het bij op de agenda.  
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