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23 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.
Alle producten die we hebben ontwikkeld vind je via deze pagina: Innovatie Bbz | PPO Nederland

AANPASSINGEN BBZ PRODUCTEN – vanwege wijziging terugwerkende kracht!
Op 22 december is bekend geworden dat ondernemers in januari 2022 met terugwerkende kracht
voor de maand december 2021 kunnen aanvragen. Naar aanleiding hiervan hebben we enkele
aanpassingen doorgevoerd in de volgende producten:





Model aanvraagformulier Bbz Q1 2022
Handreiking Bbz
Webtekst Bbz
Modelbeschikkingen volgen later vandaag (23-12-2021) via deze pagina: Handreiking
uitvoering Bbz | PPO Nederland

UITSTEL VAN BETALING TOZO-KREDIETEN – tot 1 juli 2022
Ondernemers die een Tozo-krediet hebben ontvangen, zouden eigenlijk vanaf 1 januari 2022 moeten
beginnen met aflossen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vanwege de
nieuwe lockdown besloten dat ondernemers 6 maanden extra uitstel van betaling krijgen, dus tot 1
juli 2022.
Dit uitstel geldt voor alle Tozo-kredieten, ongeacht het moment van verstrekking. Daarnaast wordt
de looptijd voor alle Tozo-kredieten met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar. Dat is de periode
vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de
maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald.
Deze info vind je ook in het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl >>
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NIEUWSFLITS opleidingen

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
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