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Update #7  

17 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.  
 

AANPASSINGEN BBZ PRODUCTEN VANWEGE VERLENGING VERSOEPELING 
 
Vanwege de verlenging van de coronamaatregelen, maakte het kabinet op 14 december 2021 
bekend ook het steunpakket te verlengen, waaronder de versoepelde Bbz-regeling. Naar aanleiding 
hiervan hebben we enkele aanpassingen doorgevoerd in onze producten:  
 

DIGITAAL AANVRAAGPROCES EN -FORMULIER 
 
De verlenging van de tijdelijke wijzigingen in het Bbz heeft ook impact op het aanvraagproces en 
aanvraagformulier van gemeenten.  
 
Nieuwe aanvragen 
Voor nieuwe aanvragen (aanvragen van ondernemers die in het vierde kwartaal 2021 nog geen Bbz 
ontvingen) kunnen gemeenten hetzelfde proces en formulier gebruiken als in het vierde kwartaal van 
2021. De regeling blijft immers hetzelfde. Het enige verschil is dat er aangevraagd kan worden voor 
andere maanden. Op de website van PPO staat een model aanvraagformulier dat gebruikt kan 
worden. 
 
Aanvragen van ondernemers die in Q4 2021 Bbz hebben ontvangen 
Ondernemers die voor het vierde kwartaal een beroep op Bbz hebben gedaan, moeten voor het 
eerste kwartaal een nieuwe aanvraag voor Bbz indienen. In principe is het niet nodig om alle 
informatie bij deze doelgroep opnieuw uit te vragen, omdat het meeste al bekend is bij de gemeente. 
Wat wel moet worden uitgevraagd is de maanden waarvoor Bbz wordt aangevraagd (januari, 
februari en/of maart) en de verwachte inkomsten per maand. Bij gewijzigde omstandigheden 
(bijvoorbeeld in woon- en leefsituatie of inkomen) moet ook deze informatie opnieuw worden 
gevraagd. Veel bewijsstukken hoeven niet opnieuw te worden opgevraagd.  
 
In de praktijk zal het lastig zijn om het aanvraagformulier voor 1 januari 2022 (of voor het moment 
dat de nieuwe AmvB van kracht wordt) aan te passen voor deze doelgroep. Ook betekent dit dat 

https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/12/Model-Digitaal-Aanvraagformulier-Bbz-versie-tbv-Q12022.pdf
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gemeenten twee formulieren moeten gebruiken: voor nieuwe aanvragen en voor herhaalde 
aanvragen. Het gebruik van een nieuw formulier voor deze doelgroep is ook complex: wat als er wél 
een wijziging in de omstandigheden is, of wat als een ondernemer tóch ook een kredietaanvraag wil 
indienen? Het advies is daarom als volgt: 
Gebruik één formulier voor alle doelgroepen, maar geef daarbij aan dat indien er in het vierde 
kwartaal van 2021 al een aanvraag is ingediend er geen of minder bewijsstukken ingediend hoeven te 
worden. Het idee hierbij is dat de ondernemer niet opnieuw bewijsstukken hoeft in te dienen die 
eerder al zijn opgevraagd. Het model aanvraagformulier is aangepast op deze situatie.  
Ontwikkel wanneer haalbaar een formulier voor de doelgroep die in het vierde kwartaal al een 
aanvraag heeft ingediend, maar biedt deze alleen actief aan deze doelgroep aan met de kanttekening 
dat deze niet gebruikt dient te worden bij gewijzigde omstandigheden.  
 
! Uitvraag informatie over vermogen 
In principe mag alleen die informatie uitgevraagd worden die relevant is voor de beoordeling van de 
aanvraag van het vereenvoudigde Bbz (artikel 4:2 Awb). Omdat de uitkering voor levensonderhoud 
direct om niet wordt verstrekt, is er geen vermogenstoets van toepassing. Om die reden mag er 
enkel voor dit doel geen informatie over vermogen worden opgevraagd. Het is echter mogelijk dat 
bij de aanvraag informatie over vermogen om een andere reden wél relevant en noodzakelijk is, 
bijvoorbeeld voor de aanvraag van woonkostentoeslag of voor het bedrijfskapitaal. 
 

HANDREIKING BBZ  
 
De handreiking is aangepast naar aanleiding van de verlenging. De vernieuwde versie vind je op de 
site van PPO: Handreiking uitvoering Bbz | PPO Nederland 
 

WEBTEKST & INFOGRAPHIC 
 
De model websitetekst en infographic over Bbz Q1 2022 zijn aangepast! 
 
Daarnaast vind je zowel op Rijksoverheid.nl als op KVK.nl duidelijke informatie over de versoepelde 
Bbz-regeling. De KVK heeft deze info ook opgenomen in de nieuwsbrief aan ondernemers. Bekijk de 
informatie hier:  

- Bbz biedt een alternatief voor de Tozo | Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) | Rijksoverheid.nl 
- Bbz als alternatief voor Tozo: voorwaarden tijdelijk soepeler (kvk.nl) 

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

 
KRIJGIKBBZ.NL 
 
De website www.krijgikbbz.nl is nog steeds beschikbaar. Ondernemers kunnen deze website 
gebruiken om laagdrempelig informatie over Bbz te krijgen en via een aantal vragen te weten te 
komen of ze (mogelijk) in aanmerking komen voor Bbz. Vanuit je gemeentelijke website kan je ook 
een verwijzing plaatsen naar www.krijgikbbz.nl. Ondernemers kunnen de website dan gebruiken 
voordat ze een aanvraag indienen.   
 
 

  

https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/12/Model-Digitaal-Aanvraagformulier-Bbz-versie-tbv-Q12022.pdf
https://www.pponederland.nl/handreiking-bbz/
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/12/Model-Websitetekst-Tijdelijke-aanpassingen-Bbz-Q4-2021-en-Q1-2022.pdf
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/12/Tijdelijke-Bbz-2021-2022.png
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/tozo
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/voorwaarden-bbz-uitkering-tijdelijk-soepeler/
https://www.pponederland.nl/innovatie-bbz/
http://www.krijgikbbz.nl/
http://www.krijgikbbz.nl/
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WORKSHOP OMGAAN MET EMOTIES – Ondernemers in zwaar weer 
 
Deze workshop biedt de KVK in samenwerking met 113 kosteloos aan, aan alle dienstverlenende  
organisaties die te maken hebben met ondernemers in Nederland. Na het volgen van de workshop 
zijn je medewerkers beter in staat om in een gesprek met hoogoplopende emoties de ondernemer 
helpend te woord te staan. Zij leren om adequaat te reageren op signalen als ‘als het zo moet, dan 
hoeft het van mij niet meer’ of ‘als dit niet lukt, dan maak ik er een eind aan’. Daarnaast is er 
aandacht voor het versterken van de eigen weerbaarheid van je medewerkers, zodat zij problemen 
niet mee naar huis nemen. 
 
Je kunt je organisatie nog t/m 31 december 2021 aanmelden. Alle info vind je in deze flyer:  
A4 flyer Ondernemers in zwaar weer_workshop_tcm109-501895.pdf (kvk.nl) 
 
 

REMINDER: KENNISUITWISSELING BBZ COLLEGA’S 
 
Zoals in eerdere updates al gecommuniceerd zijn we ook aan de slag gegaan met een 
uitwisselingsprogramma voor Bbz medewerkers. 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! 

 
 
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.kvk.nl/download/A4%20flyer%20Ondernemers%20in%20zwaar%20weer_workshop_tcm109-501895.pdf
https://www.stimulansz.nl/training/regiobijeenkomsten-bbz-bespreking-casuistiek/

