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Update #6  

6 december 2021 

Project ‘Innovatie & professionalisering Bbz’ 
Versnellen digitalisering en vergroten expertise en 
personele inzet 

Om de toename van Bbz-aanvragen te kunnen verwerken, zijn digitalisering én het vergroten van 
expertise en personele inzet voor gemeenten noodzakelijk. Als PPO Nederland zijn we hiermee aan 
de slag gegaan, samen met onder andere VNG, Divosa en andere gemeenten met subsidie van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
Via updates communiceren wij over de voortgang hiervan.  
 

KENNISUITWISSELING BBZ COLLEGA’S 
 
Zoals in eerdere updates al gecommuniceerd zijn we ook aan de slag gegaan met een 
uitwisselingsprogramma voor Bbz medewerkers. Erg veel gemeenten en organisaties hebben laten 
weten behoefte te hebben aan het uitwisselen van cases en actualiteiten rondom het Bbz. Vanwege 
de Tozo die nog t/m september liep en de tijdelijke versoepeling van het Bbz voor het 4e kwartaal van 
dit jaar, hebben we ervoor gekozen om het programma in januari/februari van 2022 te starten.  
 
Data 
Stimulansz gaat deze kennisuitwisseling structureel oppakken, in samenwerking met PPO. Op vier 
plekken in het land wordt de kennisuitwisseling georganiseerd. De startbijeenkomsten vinden plaats 
op:  

 Do 27 januari 2022, van 10.00 – 14.00/14.30 uur in Hengelo 

 Do 3 februari 2022, van 10.00 – 14.00/14.30 uur in Eindhoven 

 Do 10 februari 2022, van 10.00 – 14.00/14.30 uur in Amsterdam 

 Do 17 februari 2022, van 10.00 – 14.00/14.30 uur in Meppel 
Vooralsnog staan er twee bijeenkomsten gepland per locatie voor 2022. Mocht er in een bepaalde 
regio behoefte zijn om vaker samen te komen, dan kan in overleg met Stimulansz een extra 
bijeenkomst gepland worden.  
 
Meer info en aanmelden 
Alle verdere informatie over de uitwisseling vind je op de site van Stimulansz. Aanmelden verloopt 
ook via die website: Regiobijeenkomsten Bbz; bespreking casuïstiek - Stimulansz 
Stimulansz en wij zien jullie aanmelding graag tegemoet! 

 
 
 
 

https://www.stimulansz.nl/training/regiobijeenkomsten-bbz-bespreking-casuistiek/
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BBZ VOOR LEIDINGGEVENDEN: nieuwe datum 
 
Samen met Stimulansz is er een opleiding ontwikkeld speciaal voor leidinggevenden die werkzaam 
zijn in het Bbz. In deze opleiding staat ook uitwisseling met elkaar centraal. De eerste editie van deze 
opleiding heeft inmiddels plaatsgevonden en zat met 15 deelnemers vol. De deelnemers hebben de 
opleiding als zeer waardevol ervaren.  
 
Ben jij leidinggevende en heb je nog niet deelgenomen? Een nieuwe datum is inmiddels gepland: 16 
december 2021. Er zijn nog enkele plekken vrij. 
Meer info en aanmelden: Bbz voor leidinggevenden - Stimulansz 
 
Ontvang jij als niet-leidinggevende deze update? Zet dit bericht dan gerust door naar jouw 
leidinggevende. 
 
 

LINKEDIN GROEP: vragen en uitwisseling rondom Bbz e.a. 
 
Zoals eerder in deze update te lezen, organiseren we samen met Stimulansz kennisuitwisseling voor 
Bbz medewerkers. Als je tussen de uitwisselingsmomenten door met een vraag zit, is het natuurlijk 
handig dat je die ergens kunt stellen. Daarom delen we een online/digitale mogelijkheid voor 
uitwisseling met jullie, namelijk:  
LinkedIn groep ‘PPO Nederland’:  https://www.linkedin.com/groups/4363445/ 
 
Voor wie?  

1. Bbz medewerkers van gemeenten en samenwerkingsverbanden, in dienst bij de overheid 
(niet commercieel / geen commerciële externe inhuur) 

2. Beleidsmedewerkers, leidinggevenden / directie sociaal domein, wethouders e.a. betrokken 
bij het Bbz (niet commercieel / geen commerciële externe inhuur) 

 
Wat kun je o.a. plaatsen in deze groep? 

 Vragen over bepaalde cases/situaties waar je tegenaan loopt in de uitvoering Bbz en Ioaz 

 Vragen over bredere dienstverlening die samenhangt met Bbz, denk aan schuldhulpverlening 
voor ondernemers, starters- en ondernemersdienstverlening in bredere zin (advies, 
coaching, trainingen, etc.) 

 Suggesties voor verbetering van de regeling(en) 

 Vragen over beleid/strategische/bestuurlijke keuzes i.r.t. Bbz/Ioaz 

 Interessante artikelen, onderzoeken e.a. over het Bbz/Ioaz en aanverwante 
ondernemerszaken 

 Scholingswensen 
!! Let op: als je iets deelt in deze groep, ben je er zelf verantwoordelijk voor dat het AVG-proof is. 
Deel dus geen persoonsgegevens etc.  
  
Word lid én verspreid dit binnen jouw gemeente/organisatie! 

1. Ga naar de LinkedIn groep (https://www.linkedin.com/groups/4363445/) en verstuur een 
lidmaatschapsverzoek. Wij geven je vervolgens toegang tot de groep. 

2. !! Let op: de groep is alleen bedoeld voor medewerkers die ook daadwerkelijk bij de 
gemeente/overheid in dienst zijn, geen commerciële organisaties/bedrijven of externe 
commerciële inhuur.  

3. Zet dit bericht vooral door naar collega’s van je voor wie deze groep (ook) interessant is! 

https://www.stimulansz.nl/training/bbz-voor-leidinggevenden/
https://www.linkedin.com/groups/4363445/
https://www.linkedin.com/groups/4363445/
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BBZ PRODUCTEN: blijven beschikbaar op PPO site 
 
Zoals in eerdere updates al aangegeven, kunnen jullie alle producten die we vanuit dit project 
ontwikkeld hebben, vinden op de PPO site: Innovatie Bbz | PPO Nederland 
Maak hier als gemeente gebruik van, als je dit nog niet hebt gedaan! 
 

VOLGENDE UPDATE 
 
Gelet op de huidige ontwikkelingen (hoe verder vanaf 1 januari), zullen we binnenkort nog een 
nieuwe update versturen. Houd je mailbox in de gaten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPO Projectteam ‘Innovatie en professionalisering Bbz’ 
- Simone Keuper (ROZ) – projectcoördinatie 
- Jannie van den Berg (Zelfstandigenloket Flevoland en voorzitter PPO) – aanjagen en expertise 
- Wim Scholte (Bureau Zelfstandigen Fryslân) – aanjagen en expertise 
- Peter Seignette (VNG) – digitalisering  
- Rudi Neijenhuis (gemeente Eindhoven) – toolkit/handreiking 
- Sharon Leuveld (ROZ) – communicatie   

 

https://www.pponederland.nl/innovatie-bbz/

