
Van Tozo naar Bbz: 

CHECKLIST

wat moet je als gemeente regelen?

9 stappen

Benader jouw Tozo-bestand om een beeld te krijgen van hoeveel Bbz-
aanvragen je straks kunt verwachten.1

3

2

4

Wij hebben een aantal voorbeeldvragen op een rij gezet. Deze vragen kun je ook
toevoegen aan het Tozo 5-aanvraagformulier.

Zorg ervoor dat je ondernemers op tijd goede voorlichting geeft over het Bbz.
Leg uit hoe de regeling in jouw gemeente werkt, zodat ondernemers zich
hierop kunnen voorbereiden.

Zorg ervoor dat de informatie over het Bbz goed vindbaar is op je
gemeentelijke website.
Denk ook aan andere communicatiekanalen. En zorg ervoor dat de regeling
bekend is binnen jouw eigen gemeente.

Je kunt een verwijzing maken op jouw website naar www.krijgikbbz.nl.
Ondernemers kunnen daar voorafgaand aan het indienen van een aanvraag
checken of ze in aanmerking komen voor het Bbz. Na het invullen van de
beslisboom worden ondernemers verwezen naar de website van hun gemeente. 

5 Richt je aanvraagproces zo optimaal mogelijk in, zodat je ondernemers zo snel
mogelijk kunt helpen.

6 Maak gebruik van de handreiking Bbz (in juli beschikbaar) met informatie en
handvatten voor de uitvoering en beleid.
Tot die tijd kun je alvast gebruik maken van:

Je kunt gebruik maken van: 

Model aanvraagformulier

Werkwijzers Bbz e.a. van Divosa

Publicaties over financiële steun voor ondernemers van VNG Realisatie

7 Zorg ervoor dat je als gemeente op tijd begint met het opschalen van je
personeelsbestand om de toestroom van Bbz-aanvragen aan te kunnen.
Denk niet alleen aan de uitvoering van het Bbz, maar ook aan
debiteurenbeheer en bezwaar.

Je kunt gebruik maken van onze voorbeeld vacatureteksten ter inspiratie.

Bekijk ons scholingsoverzicht met mogelijke opleidingen voor nieuwe én
ervaren Bbz medewerkers.

Denk ook aan medewerkers die hebben geholpen bij de Tozo. Je kunt
hen in de zomer van 2021 opleiden zodat zij kunnen ondersteunen bij
het afhandelen van de Bbz-aanvragen.

8

9

Laat ondernemers die niet voor het Bbz in aanmerking komen niet in de
kou staan.
Zorg voor warme doorverwijzing naar alternatieve financieringsmogelijkheden,
Participatiewet en/of maatschappelijke instanties voor sociale en psychische
hulp.

Zorg ervoor dat schuldhulpverlening voor (ex-) ondernemers georganiseerd
is binnen jouw gemeente en bereid je ook voor op deze toestroom.
Om je kennis te vergroten kun je gebruik maken van: 

Werkwijzer Ondernemers en schulden van Schouders Eronder

Informatie en activiteiten van VNG

Meer informatie: Innovatie Bbz | (pponederland.nl) 
Heb je nog vragen? Stel ze via het PPO contactformulier

Adviezen voor een digitaal aanvraagproces

https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Voorbeeldvragen-voor-Tozo-bestand.pdf
http://www.krijgikbbz.nl/
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Model-Digitaal-Aanvraagformulier-Bbz-concept-0.5.pdf
https://www.divosa.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz
https://www.vngrealisatie.nl/producten/financiele-steun-voor-ondernemers
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Voorbeeld-vacatureteksten.pdf
https://www.pponederland.nl/scholing-bbz
https://www.schouderseronder.nl/werkwijzer-ondernemers-en-schulden
https://vng.nl/artikelen/geldzaken-en-ondernemers
https://www.pponederland.nl/innovatie-bbz
https://www.pponederland.nl/contact
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Digitaal-aanvraagproces-Bbz-concept-0.5.pdf

