
VERSLAG ledenoverleg PPO  
Datum: 5 februari 2021 
Tijd: 10.30 – 12.00 uur 
Locatie: online via Microsoft Teams (link volgt na aanmelding) 
 
Aanwezig: 
Abdelghani Mohammedine (Utrecht), Sandra van Dijk (Bureau Zelfstandigen Fryslân), Ruud 
Ankersmit (Amersfoort), Marjolijn Goldhoorn (Barneveld), Lotty van Harn (Ede), Jos Castelijns en Rudi 
Neijenhuis (Eindhoven), Jelle Brouwer (Emmen), Karen Brouwers (Groningen), Gerard Heimerikx en 
Chanttal Westerhof (GROS Apeldoorn), Karin Pinkster (GROS Deventer), Jannie van den Berg (ZLF), 
Angela Wattenberg (Heumen), Harry Seegers (Nijmegen), Coert de Vos (Tilburg), Monique Koopman 
en Peter Schlepers (De Wolden Hoogeveen), Willem Bouman (Werkzaak Rivierenland), Abdel 
Harchaoui (Fermwerk), Mirjan Scheltema (Arnhem), Simone Keuper (ROZ) en Sharon Leuveld (ROZ / 
PPO). 
 
Vaststellen agenda 
Toevoegingen: 
- Sandra: 27 minners met studiefinanciering Tozo (zie verderop) 
- Karen: inventariseren of er beleid is voor oudere zelfstandigen Bbz, zijn hier al gemeenten mee 
bezig => actielijst bestuur  
 
Innovatie en professionalisering van uitvoering Bbz  
De subsidie is toegekend! Het projectvoorstel hebben de PPO-leden in hun bezit. 
Het project kent 2 pijlers: digitalisering en expertise aanbod. 

 
Digitalisering (door Peter Seignette, GBI) 
Samen met het GBI zijn een aantal gemeenten al aan de slag met de digitalisering. Peter praat ons bij 
over de stand van zaken. 
GBI = Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen. Samenwerking van 12 grotere gemeenten, op dit 
moment. GBI gaat waarschijnlijk binnenkort op in VNG.  
Digitalisering Bbz: GBI was hier al mee gestart, maar door Tozo even stil komen te liggen en nu dus 
weer opgepakt. 
 
Meer info vind je in de presentatie van Peter en bijgevoegde update over het project. 
 
Opmerkingen/vragen/aanvullingen:  

- Amersfoort geeft aan eerst een intakegesprek te voeren met ondernemers voordat een 
aanvraag wordt ingediend. Dat is natuurlijk ook de ideale situatie, maar de verwachting is dat 
er zo’n hoos op ons af gaat komen qua Bbz aanvragen dat je niet iedereen te woord kunt 
staan. De digitalisering is daarvoor een oplossing. 

o Vanuit heroriëntatie moet je de ondernemer nu bereiken, helpen richting de 
toekomst. Wellicht kunnen heroriëntatie vraagstukken meegenomen worden in het 
digitale aanvraagproces. 

- Vanuit de digitaliseringswerkgroep wordt gewerkt aan een deel van de toolkit. De rest van de 
toolkit (handreiking etc.) zit in een andere werkgroep (zie volgende punt). 

- Is er onderzoek gedaan naar hoeveel % van Tozo straks ook Bbz gaat aanvragen? Sommige 
gemeenten hebben hierin eea uitgevraagd, maar het is enorm lastig hier uitspraken over te 
doen. Daarom moeten we voorbereid zijn: zorgen dat er meer mensen zijn die Bbz kunnen 
uitvoeren én kijken naar het proces. Dit doen we beide via deze subsidie. 

- GBI onderhoudt contacten met verschillende leveranciers, bijv over handige tools mbt 
levensvatbaarheid.  



- Het is de bedoeling dat niet straks alle producten in één keer opgeleverd worden, maar dat 
in maart de eerste producten er al zijn, zodat gemeenten in stappen kennis kunnen maken 
hiermee en stapsgewijs zaken kunnen doorvoeren. 

- Wij gaan ook informatievoorziening hierover bieden, over het volledige project. Niet alleen 
richting PPO maar we willen alle gemeenten in het land hierover informeren, o.a. via 
Stimulansz/Divosa/VNG.  

 
Expertise aanbod (door Simone Keuper) 
Simone heeft de rol van Ellen Lansink als projectcoördinator overgenomen. Simone werkt bij ROZ en 
heeft ook al een rol in de digitaliseringswerkgroep.  
 
We hebben met name binnen deze 2e hoofdlijn (expertise aanbod) nog extra mensen nodig die 
hierbij gaan helpen.  Daarvoor gaan we 2 werkgroepen vormen:  

1. Werkgroep die met scholing/intervisie/werving aan de slag gaat 
2. Werkgroep die met de toolkit Bbz aan de slag gaat. 

 
1. Werkgroep voor scholing/intervisie/werving 
Chanttal Westerhof/Ruud Ankersmit/Simone Keuper/Sharon Leuveld nemen nu plaats in deze groep. 
Het zou mooi zijn als er nog één of twee mensen bijkomen. 
 
Waar gaat de werkgroep mee aan de slag? 

- Een compleet en handig overzicht maken van wat er al is aan scholing en opleidingen voor 
nieuwe Bbz-medewerkers (online zoektocht, input ophalen bij gemeenten en organisaties)  

- Behoefte en ervaringen ophalen bij gemeenten (dmv telefonisch contact) op het gebied van 
scholing, intervisie en werving.  

- Eventueel extra aanbod opzetten/organiseren samen met marktpartijen als er behoefte is en 
er op een bepaald vlak iets ontbreekt in het huidige aanbod. 

- Intervisiemomenten organiseren voor onderlinge uitwisseling Bbz-medewerkers 
- Overzicht maken van hulpmiddelen voor werving (opleidingen is er daar één van, maar ook 

wervingsdocumenten, profielen etc.) 
 
2. Werkgroep toolkit Bbz 
Rudi Neijenhuis/Wim Scholte/Jannie van den Berg/Karen Brouwers (klein deel) hebben aangegeven 
wat in deze werkgroep te willen betekenen. Het zou mooi zijn als hier ook nog een aantal mensen 
bijkomen, vooral wanneer het neerkomt op meelezen van stukken. 
 
Waar gaat de werkgroep mee aan de slag? 

- Net als bij Tozo willen we ook voor Bbz een toolkit realiseren, bijv met 
modelaanvraagformulier, werkwijzers aanvraagproces, beschikkingen etc. 

- PPO gaat met Stimulansz het gesprek aan of zij dit willen maken/schrijven/vormgeven. De 
inhoud moet vooral van de gemeenten komen en dat is waar deze werkgroep voor is. 

- Verzamelen van materiaal wat er allemaal al is rondom Bbz. 
- Meelezen/meedenken met wat er in moet, wanneer gaan we de toolkit gebruiken en 

Stimulansz van inhoud voorzien. 
 
Wijzigingen/stand van zaken Tozo (door Jannie en Sandra) 
Jannie en Sandra koppelen terug vanuit de werkgroep Tozo met SZW.  
 
Aantal bespreekpunten opgesomd: 

- Melding gekregen van inlichtingenbureau over klanten die verhuisd zijn naar een andere 
gemeente op het moment dat ze Tozo ontvingen en dit niet hebben doorgegeven. Brp 
signalen zijn niet afgehandeld ivm de enorme hoeveelheid signalen. Als je dit terugvordert 



kunnen ze dit nu niet meer in een andere gemeente aanvragen. Voorstel is daarom om dit zo 
te laten (als het qua samenstelling huishouden etc nog wel klopt). Is neergelegd bij minSZW, 
wachten nog op reactie. Zodra dit bekend is, delen we dit.  

- Verantwoording en accountantscontrole is over gesproken.   
- Studiefinanciering: in nieuwste handreiking staan uitspraken hierover. Wet is zo gewijzigd 

dat je bij 27min die geen studie volgen en geen stufi krijgen, geen onderzoek meer hoeft te 
doen of ze eventueel naar school hadden gekund. Daarnaast is voor 27plus gesteld dat vanaf 
1 januari de situatie goed moet worden beoordeeld. BZF geeft aan: sommigen hebben al vele 
maanden onterecht Tozo ontvangen, maar willen liever niet bij 22/23 jarigen zulke bedrag 
terugvorderen. Herkennen meer dit probleem?  

o A’foort zegt met terugwerkende kracht kun je stufi aanvragen. A’foort niet heel veel 
tegengekomen.  

o ROZ is wel aan het terugvorderen. Van de 14000 aanvragen speelt dit bij stuk of 100. 
Die worden allemaal bekeken, er wordt gebeld, overlegd over terugbetaling en ROZ 
is heel soepel met betalingsafspraken. Reacties zijn over algemeen wel begripvol na 
het belletje en de uitleg.  

o Groningen richtlijn gesteld: vorderen terug als ten onrechte hebben gehad en ook 
stufi hebben gehad. Hebben ook studenten afgewezen. Vorderen niet terug als ze bij 
aanvraag netjes hebben opgegeven dat ze student waren en Groningen toch 
toegekend heeft. Dan ligt schuld bij gemeente, die vorderen we niet terug. Als ze nu 
nog aanvragen zeggen we kan niet meer. Je kunt met terugwerkende kracht stufi 
vanaf 1 sept aanvragen en dat is voorliggende voorziening.  

o Er komt media aandacht voor dit thema geeft Jannie aan.  
- Mening mbt Tozo 4 / eventuele Tozo 5?  

o Amersfoort: vanwege bepaalde branches die we maar blijven ondersteunen maar 
waarvan we weten dat het toch niet meer wat wordt, bij Tozo 5 toch een of andere 
vorm van levensvatbaarheid.   

o Jannie: bijvoorbeeld bij bepaalde branches verplichtingen aan ophangen.  
o Eindhoven: zou iedereen die aanvraag Bbz doet beëindigingsuitkering voor 3 

maanden doen. Geeft je tijd om alle ondernemers te spreken, dan kun je ook 
daadwerkelijk druk uitoefenen dat ze iets moeten gaan doen.. 
Levensvatbaarheidstoets niet reëel.  

o Emmen: aantal ondernemer hangen mooi achterover, daar moet je iets voor 
bedenken. En velen kunnen niet rondkomen, daar ook iets voor doen. Meer verschil 
aangeven in de regeling, bijv door verplichtingen aan te hangen, ipv 
levensvatbaarheid.  

o Bedrag van bedrijfskapitaal plussen, zodat lasten betaald kunnen worden. 
o Nijmegen: hebben al vooruitlopend op TONK bijzondere bijstand verstrekt.  
o Willen we Tozo 5 of Tozo 4 voor 6 maanden? Voorkeur is de 2e optie!  

 Heeft ook te maken met wanneer coronamaatregelen stoppen.  
 Bijv voorwaarden toevoegen.  
 Bijv geen einddatum toevoegen en in beschikking aangeven dat tussentijds 

beëindigd kan worden. Automatisch verlengen, is dat bestuursrechtelijk wel 
mogelijk? Nijmegen geeft aan dat jurist heeft uitgezocht en dit schijnt 
mogelijk te zijn. 

 Meer aanvragen is interessant voor vergoeding gemeenten 
 Ondernemer mag best opnieuw op verplichting gewezen worden door 

nieuwe aanvraag te doen.  
 
OPROEP aan leden: De Tozo-werkgroep heeft elke 2 weken overleg. Heb je input/vragen/ideeën etc, 
deel ze met hen, via Jannie/Sandra.  
 



 
Wvttk 

- Gerard Heimerikx: stel dat Bbz gaat toenemen, financieringssystematiek van Rijk. Grote 
consequenties voor gemeenten. Jannie al paar keer in overleg met minSZW aangegeven, 
wordt nog niet opgepakt maar blijven we meenemen. We gaan een overzichtje maken van 
hoe het nu werkt en wat is ons voorstel hierbij, zodat dit richting ministerie kan. 

- Monique: Bbz kredietaanvragen voor ondernemers waaraan onterecht NOW was 
toegekend? Oftewel andere regelingen worden teruggevorderd, dat met Bbz oplossen. Is nog 
geen reactie op ontvangen, neemt werkgroep nogmaals mee.  

- Qredits bezig met nieuw product voor financiering schulden. Misschien wel uitkomst 
voorloper Bbz, misschien ook niet. Jannie vraagt info op en hoopt dat het volgende overleg 
te kunnen delen. 

 
AGENDA voorstel volgend overleg:  

- Financieringssystematiek Bbz irt toename aanvragen 
- Stavaza 3 werkgroepen project: digitalisering, scholing en toolkit 
- Stavaza Tozo werkgroep 
- Eventueel info nieuw product Qredits. 

 
Volgend overleg: 12 maart, 10.30 – 12.00 uur.  
 
 
 
 


