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Update #3 

8 juni 2021 

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

Na het aflopen van de Tozo-periode verwachten we een flinke toename van het aantal Bbz-
aanvragen. Om deze grote toename zowel op dat moment, als in de verdere toekomst 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, samen met onder andere VNG, Divosa en andere 
gemeenten met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via updates 
blijven wij communiceren over de voortgang hiervan. 
 
 

CHECKLIST ‘Van Tozo naar Bbz: wat moet je als gemeente regelen?’ 
 
De Tozo-regeling is wederom verlengd, tot en met 30 september 2021. Vanaf 1 oktober is het Bbz 
weer de enige vangnetregeling voor ondernemers. Bereid je als gemeente nu alvast voor op de 
toestroom van Bbz-aanvragen. Wij kunnen je hierbij helpen met een checklist en handige producten 
op het gebied van digitalisering en expertise/personeel.  
 
Bekijk hier de checklist met daarin links naar de producten >>  
 
 

1. DIGITALISERING 
 
Er zijn een aantal producten gereed die we met jullie willen delen. Verwijzingen hiernaar vind je ook 
terug in de checklist en op de site van PPO.  

 Model aanvraagformulier 
 Adviezen voor een digitaal aanvraagproces 
 www.KrijgikBbz.nl: Zoals in de vorige update al gecommuniceerd, staat de website 

KrijgikBbz.nl online. 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. Deze 
doorverwijzing is nu ook toegevoegd aan de website middels een postcodechecker.  

o VERZOEK aan jou als gemeente: Wil je aub voor jouw gemeente(n) controleren of de 
postcodechecker de juiste doorverwijzing bevat? Maak daarvoor gebruik van deze 
link: https://www.krijgikbbz.nl/uw-gemeente/. Fouten/wijzigingen kun je doorgeven 
aan Peter Seignette (VNG, peter.seignette@vng.nl). 

https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Checklist-Van-Tozo-naar-Bbz.pdf
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Model-Digitaal-Aanvraagformulier-Bbz-concept-0.5.pdf
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Digitaal-aanvraagproces-Bbz-concept-0.5.pdf
http://www.krijgikbbz.nl/
https://www.krijgikbbz.nl/uw-gemeente/
mailto:peter.seignette@vng.nl
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Feedback, vragen en/of suggesties? 
 
We ontvangen graag feedback van jou op de producten. Heb je opmerkingen, aanvullingen of vragen 
hierover? Laat het weten aan Peter Seignette (VNG, peter.seignette@vng.nl). 
Voor vragen, suggesties of meer informatie over digitalisering kun je ook contact opnemen met 
Jannie van den Berg (Gemeente Lelystad, jg.vanden.berg@lelystad.nl) of Simone Keuper (ROZ, 
s.keuper@rozgroep.nl). 
 
 

2. EXPERTISEAANBOD 
 
Zoals in de vorige updates aangekondigd, zijn we ook aan de slag met een expertiseaanbod voor 
gemeenten, bestaande uit 4 onderdelen:  

1. Toolkit Bbz 
2. Scholingsprogramma 
3. Uitwisselingsprogramma 
4. Ondersteuning bij werving 

 

Toolkit Bbz 
 
Een werkgroep van gemeenten is samen met Stimulansz aan de slag met het schrijven van een 
handreiking Bbz voor de toolkit. In de loop van juli komt de handreiking beschikbaar via de PPO 
website.  
 

Scholingsprogramma 
 

 Scholingsoverzicht voor nieuwe en ervaren Bbz medewerkers 
 Er wordt gewerkt aan een opleiding voor leidinggevenden/managers. In het najaar volgt 

meer informatie via de PPO website. 

 
Uitwisselingsprogramma  
 
In de vorige update hebben we de resultaten van de vragenlijst die we hebben uitgezet onder 
gemeenten gedeeld. Daaruit kwam onder andere naar voren dat maar liefst 87% van de gemeenten 
behoefte heeft aan uitwisseling. Uitwisseling van cases en actualiteiten rondom Bbz door Bbz 
medewerkers. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor dit uitwisselingsprogramma waarmee 
we waarschijnlijk in november willen starten. Dan zijn we als gemeenten/organisaties sinds 1 oktober 
weer volop met Bbz bezig en kunnen we de eerste vragen en ervaringen met elkaar delen. 
Zodra er meer informatie bekend is, delen we dit met jullie.  
 

Ondersteuning bij werving 
 
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. 
 Zie ook het scholingsoverzicht met mogelijke opleidingen voor nieuwe en ervaren Bbz 

medewerkers. 

mailto:peter.seignette@vng.nl
mailto:jg.vanden.berg@lelystad.nl
mailto:s.keuper@rozgroep.nl
https://www.pponederland.nl/scholing-bbz/
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Voorbeeld-vacatureteksten.pdf
https://www.pponederland.nl/scholing-bbz/
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 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. 
 

Vragen en suggesties? 
Heb je vragen of suggesties? Of wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met ons:   

- Voor de handreiking en/of toolkit: Rudi Neijenhuis (Gemeente Eindhoven, 
r.neijenhuis@eindhoven.nl)  

- Voor scholing, kennisuitwisseling of werving: Simone Keuper (ROZ, s.keuper@rozgroep.nl) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP DE HOOGTE BLIJVEN? 
 
Wij willen gemeenten periodiek informeren over de voortgang van dit project. Wil je voortaan deze 
updates in je eigen mailbox ontvangen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan 
een e-mail naar s.keuper@rozgroep.nl, o.v.v. ‘updates Innovatie Bbz ontvangen’.  
 
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   

 

mailto:r.neijenhuis@eindhoven.nl
mailto:s.keuper@rozgroep.nl
mailto:s.keuper@rozgroep.nl

