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Inleiding
Bij de uitvoering van het Bbz zoeken gemeenten steeds vaker samenwerking met 
andere gemeenten in de regio. Welke voordelen biedt regionale samenwerking en welke 
aandachtspunten zijn er? Helpt het bij goed debiteurenbeheer? Hoe kan de samenwerking 
effectief en efficiënt worden vormgegeven? Deze werkwijzer zet het op een rijtje. 

Veel gemeenten zetten zich al sinds jaar en dag in voor ondernemers en ondernemerschap. Ze doen dat vanwege hun 
belang bij een florerende lokale en regionale economie en omdat ondernemerschap een inkomen verschaft aan mensen 
die anders van een gemeentelijke uitkering afhankelijk zouden zijn. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 
(Bbz) is een belangrijk instrument voor het stimuleren van ondernemerschap. Hiermee kunnen gemeenten (startende) 
ondernemers financieel ondersteunen en begeleiden met advies en coaching. 

Voor individuele gemeenten is het niet altijd makkelijk om het Bbz effectief in te zetten. Het onderbrengen van de Bbz-
dienstverlening van verschillende gemeenten bij één uitvoerende gemeente maakt de uitvoering minder versnipperd en 
kwetsbaar en bundelt kennis en expertise. De uitvoerende gemeente kan weer samenwerken met externe partijen, waardoor 
het Bbz wordt ingebed in een bredere en actievere benadering van ondernemerschap. Zo halen de samenwerkende 
gemeenten meer rendement uit het Bbz. 

Deze werkwijzer bundelt ervaringen van al langer bestaande regionale samenwerkingsverbanden en laat zien wat nodig 
is om die samenwerking tot een succes te maken. Ook andere vormen van samenwerking bij het Bbz komen kort aan 
de orde. Die informatie helpt beleidsmedewerkers en managers van gemeenten om weloverwogen te beslissen om al 
dan niet samen te gaan werken met collega-gemeenten. Gemeenten die al langer regionaal samenwerken en benieuwd 
zijn hoe dat efficiënter kan, vinden hier tips over inhoudelijke, juridische en financiële aspecten van die samenwerking. 

De werkwijzer bundelt ervaring van onderzoekers en gemeenten 
De auteurs maakten gebruik van de ervaringen die ze opdeden bij het opstellen van de Werkwijzer Debiteurenbeheer 
Bbz en de Werkwijzer Selectie Bbz. Daarnaast leverden het Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam, het Zelfstandigen 
Loket Flevoland, ROZ Twente, Ondernemersadvies Tilburg, Bureau Zelfstandigen Friesland, de gemeenten Enschede, 
Bronckhorst, Drechtsteden, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Almere een bijdrage in de vorm van interviews en 
feedback op eerdere versies van deze publicatie. Deskundigen van Divosa, de VNG en SZW hebben de werkwijzer ook 
inhoudelijk beoordeeld.

De werkwijzer wordt aangepast aan praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen 
Deze werkwijzer is een eerste aanzet tot het vastleggen van ervaringen met regionale samenwerking. Deze publicatie wordt 
verfijnd op grond van bijeenkomsten over dit onderwerp en bijgewerkt als er zich relevante ontwikkelingen voordoen. 
Correcties en aanvullingen vanuit de uitvoeringspraktijk zijn van harte welkom. Stuur je feedback naar hbrink@divosa.nl. 

Gebruikte benamingen
In deze werkwijzer gebruiken we de begrippen ‘uitvoerende gemeente’ en ‘partnergemeente’. Met uitvoerende gemeente 
of uitvoerder bedoelen we de gemeente die het Bbz uitvoert voor zichzelf en andere gemeenten. Met partnergemeente 
bedoelen we de gemeente die het Bbz door een andere gemeente laat uitvoeren. 

http://www.divosa.nl/sites/default/files/divosa_werkwijzer_debiteurenbeheer_bbz_201209.pdf
http://www.divosa.nl/sites/default/files/20121231_Werkwijzer_Selectie_Bbz.pdf
mailto:hbrink%40divosa.nl?subject=
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Hoofdstuk 1 
Redenen voor regionale samenwerking
Waarom werken gemeenten samen? Welke problemen worden door regionale samenwerking 
aangepakt en welke vergen een andere vorm van samenwerking? Welke aandachtspunten 
zien de uitvoerende gemeente en de partnergemeenten? Antwoorden op deze vragen helpen 
beleidsmakers een visie te vormen op regionale samenwerking. 

Zelfstandig ondernemers spelen een belangrijke rol in de economie en de samenleving. Winkels en bedrijven zijn 
noodzakelijk voor een gezonde lokale economie. Het midden- en kleinbedrijf staat bekend als banenmotor. Uit onderzoek 
in de EU blijkt dat hoe kleiner de bedrijven zijn, hoe meer ze bijdragen aan de groei van de werkgelegen heid1. Ook zzp’ers 
zijn economisch van belang. Zij zijn vooral actief in ambachtelijke en creatieve beroepen, consultancy, kleinschalige 
dienstverlening in en om huis of zorgdiensten. 

1  Determining the contribution of size classes to employment growth, EIM and Scales, januari 2012.

2  Bbz 2004: uit het startblok, Ecorys, april 2011, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uit onderzoek2 blijkt dat het Bbz aantoonbaar bijdraagt aan duurzame uitstroom uit de bijstand:
> Een jaar na de start van de onderneming heeft 51% van de Bbz-starters geen uitkering.
> Na drie jaar heeft 42% geen uitkering; slechts 9% vraagt binnen drie jaar weer een uitkering aan. 
> Na vier jaar is 74% van de Bbz-starters uit de uitkering tegen 56% van de controlegroep van WWB’ers. 

Het is belangrijk dat economische zaken en sociale zaken samen optrekken in beleid over ondernemerschap en 
overeenstemming bereiken over de rol van het Bbz bij de ontwikkeling van de lokale economie. 

Op uitvoerend niveau is samenwerking nodig tussen professionals in de keten van werk en inkomen zoals 
klantmanagers en medewerkers schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en financiële afdelingen.

Het Bbz ondersteunt (startend) zelfstandig ondernemers en draagt dus bij aan de lokale economie en werkgelegenheid. 
Maar dat kan alleen als het Bbz doelmatig wordt ingezet.

Effectieve inzet van het Bbz is extra belangrijk nu sinds 1 januari 2013 de financieringssystematiek van bedrijfskapitaal 
is veranderd. Gemeenten kunnen financieel voordeel behalen als ze boven de landelijk gemiddelde norm baten weten 
te realiseren op de verstrekte bedrijfskredieten. Deze wijziging prikkelt gemeenten beter te selecteren wie ze tot het Bbz 
toelaten en zorgvuldiger debiteurenbeheer te voeren.

Samenwerking maakt het Bbz effectiever
Samenwerking helpt de uitvoering efficiënt in te richten om meer rendement uit het Bbz te halen. 
Dat kan op verschillende niveaus:

> binnen de gemeente, tussen verschillende afdelingen en disciplines
  Het gaat hier om afstemming tussen de beleidsafdeling van sociale zaken, economische zaken en om afstemming 

van de uitvoering van het Bbz met re-integratiebeleid en schuldhulpverlening. Deze vorm van samenwerking helpt 
gemeenten het Bbz beter te integreren in de gemeentelijke dienstverlening. 
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> met externe partijen
  Partijen die betrokken zijn bij ondernemers kunnen ook een rol spelen bij het Bbz: de Kamer van Koophandel3, het 

Werkplein en het werkgeversservicepunt van gemeenten en UWV, ondernemersloketten en -netwerken, mentors, 
subsidiënten, commerciële organisaties, Qredits4, woningcoöperaties, etc. 

 Voor samenwerking met deze partijen kunnen gemeenten kiezen om: 
 >  actuele kennis van regionale arbeidsmarkt en branche-ontwikkelingen op te doen via (regionale) arbeidsmarktin-

formatie van UWV;
 >  de doelgroep beter te bereiken door afspraken met kamers van koophandel en de Belastingdienst over doorverwijzen 

of samen spreekuur draaien, of door aan te sluiten bij startersmarktplaatsen en ondernemersplatforms; 
 >  klanten beter voor te bereiden op het ondernemerschap door afspraken met partijen in de regio die coaching en 

begeleiding bieden zoals kamers van koophandel, banken, regionale arbeidsmarktadviseurs of door inzet van 
vrijwilligers (ervaringsdeskundigen);

 >  Ondernemers meer financiële mogelijkheden te geven door met banken of Qredits mogelijkheden tot borgtocht 
en begeleiding van ondernemers te onderzoeken en ESF-subsidies voor re-integratie te benutten.

 

Bij voorlichting en advies aan de doelgroep werken gemeenten samen met kamers van koophandel, bijvoorbeeld 
in netwerkbijeenkomsten.

Met banken bestaan afspraken over het verstrekken van bedrijfskredieten onder voorwaarde dat de gemeente de 
ondernemer begeleidt.

Externe ondernemersadviseurs doen vaak van haalbaarheidsonderzoeken en voeren soms zelfs het hele Bbz-
proces uit.

 Veel gemeenten trekken samen op bij het uitvoeren van het Bbz. Kleinere gemeenten sluiten zich voor de uitvoering 
van het Bbz bij een grotere gemeente aan om de kwetsbaarheid van de uitvoering te verkleinen en ondersteuning te 
bieden die past bij ontwikkelingen in de regio. De samenwerking kan op uitvoerend niveau ontstaan: medewerkers 
Bbz van verschillende gemeenten in een regio gebruiken elkaars kennis en expertise, vervangen elkaar bij ziekte 
en bespreken moeilijke casussen met elkaar. De samenwerking kan ook verder uitgebouwd en formeel vastgelegd 
worden. Meer hierover in hoofdstuk 3. 

3    Het kabinet heeft het voornemen te komen tot Ondernemerspleinen, een samenvoeging van de kamers van koophandel en innovatiecentrum 

Syntens tot ZBO’s. Het is de bedoeling dat ondernemers daar terechtkunnen voor al hun overheidszaken, zoals advies, vergun ningen en 

subsidies. Een groot deel van de dienstverlening zal ook via digitale weg verlopen. De Ondernemerspleinen worden in 2013 verder uitgewerkt.

4    De landelijke organisatie voor microfinanciering Qredits verstrekt ondernemers kredieten tot €50.000 voor het op- of doorstarten van een bedrijf. 

In het regeerakkoord 2013 is opgenomen dat het kredietplafond wordt verhoogd tot €150.000.

> met gemeenten binnen de regio
 De samenwerking tussen gemeenten helpt gemeenten een regionale visie op ondernemerschap te ontwikkelen en 
  expertise en continuïteit in de uitvoering te borgen.

 Afhankelijk wat een gemeente met het Bbz wil bereiken en welke uitvoering daarbij past, kiezen gemeenten voor 
een of meer van deze samenwerkingsvormen. In deze werkwijzer staat regionale samenwerking tussen gemeenten 
centraal. De samenwerking binnen een gemeente of met externe partijen komt slechts kort aan de orde. De eerder 
verschenen werkwijzers gaan daar meer op in.



7

Overwegingen bij het kiezen voor regionale samenwerking
Gemeenten, UWV en sw-bedrijven organiseren de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden op het niveau 
van arbeidsmarktregio’s. Daarbij werken ze ook samen met private partijen zoals de uitzendbranche en stemmen ze 
activiteiten af op bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. Ook activiteiten om ondernemers te ondersteunen en begeleiden 
richten zich vaak op ondernemers in een regio, bijvoorbeeld via kamers van koophandel. Het ligt dus voor de hand dat 
gemeenten de ondersteuning van ondernemers ook regionaal organiseren.

Uit ons onderzoek blijkt dat gemeenten verschillende redenen hebben om op regionaal niveau samen te werken bij de 
uitvoering van het Bbz. 

Redenen om samen te werken
> Verhogen kwaliteit en expertise van medewerkers
  Grotere organisaties hebben meer mogelijkheden om taken te scheiden. Hierdoor kunnen medewerkers zich 

specialiseren in een onderdeel van het Bbz dat past bij hun competenties. Dat verhoogt de kwaliteit en expertise van 
medewerkers. 

Competenties voor de uitvoering van het Bbz
>  Kennis van bedrijfseconomie en relevante wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid is nodig 

voor het beoordelen van jaarrekeningen, omzetcijfers en andere financiële overzichten.
>  Sterke analytische en gespreksvaardigheden zijn nodig om de toekenning of afwijzing van de aanvraag te 

rapporteren en aan de klant toe te lichten.
>  Coachingsvaardigheden zijn nodig voor het begeleiden van ondernemers. 

> Efficiëntere bedrijfsvoering
  De uitvoerende gemeente kan de bedrijfsvoering beter toespitsen op het ondersteunen van zelfstandigen en slimme 

en efficiënte werkprocessen ontwikkelen. Bovendien worden uitgaven voor overhead, personeel en verzekeringen 
gedeeld, waardoor de gemeenten in het samenwerkingsverband besparen op de kosten. 

> Beter benutten van elkaars netwerken
  Gemeenten die in de regio met elkaar samenwerken, kunnen gebruik maken van elkaars netwerk. Dit betekent dat 

ze naar de vaak grotere arbeidsmarktregio of het bedrijfseconomische verzorgingsgebied kunnen kijken. Bbz-klanten 
hebben dan toegang tot informatie over ondernemerschap in hun regio en kunnen kiezen uit een breder aanbod van 
begeleiding en coaching. 

> Meer mogelijkheden om slim in te kopen
  Een gemeente die het Bbz uitvoert kan verschillende onderdelen daarvan als levensvatbaarheidsonderzoeken of de 

begeleiding van starters inkopen bij externe partijen. Extern deskundigenadvies is slechts voor een deel te declareren 
bij het Rijk. Slim inkopen levert gemeenten dus besparingen op. Enkele uitvoerende gemeenten die we spraken, halen 
meer rendement uit de aanbesteding vanwege schaalgrootte en mogelijkheden om scherper te onderhandelen vanuit 
het aanbestedingsbestek. 

> Spreiden van risico’s 
  Gemeenten kunnen zich samen verzekeren tegen oninbare leningen en de verzekeringspremie samen dragen. 
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Redenen om niet samen te werken
Er zijn ook gemeenten die er tot nu toe voor kozen om het Bbz zelf uit te voeren. Hierbij spelen verschillende 
overwegingen mee.

> Feeling houden met lokale ondernemers
  Sommige gemeenten zeggen de dienstverlening aan ondernemers zelf te organiseren om feeling te houden met 

lokale ondernemers en hun ondersteuning af te stemmen op de lokale economische situatie. Ze menen de lokale 
context zelf het best te kunnen betrekken bij het beoordelen van een aanvraag. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zelf het 
beste inschatten of een broodjeszaak goed is voor de lokale economie (omringende winkels) door voor levendigheid 
te zorgen in een centrum van een stad. Dit effect komt minder snel in beeld bij regionale uitvoering en zal in dat 
geval minder een rol spelen bij de beoordeling. Dit voorbeeld laat zien dat het bij regionale uitvoering belangrijk is dat 
uitvoerende gemeenten met partnergemeenten in gesprek blijven over de betekenis van het Bbz voor de economie in 
de partnergemeente.

> Korte lijnen houden met ketenpartners
  Soms is de dienstverlening van gemeenten en ketenpartners gecentraliseerd: één burger-één hulpverlener-één loket. 

Daarbij past het niet om een cliënt die schuldhulpverlening en re-integratiebegeleiding krijgt op eenzelfde plek Bbz-
dienstverlening elders aan te bieden. Dit dienstverleningsconcept past dus minder bij een regionale uitvoering van 
het Bbz. 

> Eigen identiteit behouden
  In samenwerking met andere gemeenten schuilt voor sommige gemeenten het gevaar van verlies van identiteit. 

Gemeenten die zich sterk profileren op economische zaken en ondernemerschap besluiten daarom zelf het Bbz uit 
te voeren en te investeren in kennis en expertise. 

> Personeel en bedrijfsproces behouden
  Het overhevelen van taken naar een andere gemeente heeft voor de partnergemeente gevolgen voor personeel en 

bedrijfsvoering. De eigen consulenten die belast waren met het uitvoeren van deze regeling verliezen hun baan. 
Onderdelen van de organisatie die ingericht waren op het ondersteunen van ondernemers moeten aangepast worden. 
Sommige gemeenten blijven het Bbz zelf uitvoeren om dat te voorkomen 

Gemeenten moeten op grond van de hier genoemde overwegingen zelf bepalen of ze regionale samenwerking in hun 
eigen situatie de voorkeur verdient.
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Hoofdstuk 2 
Inhoudelijke vormgeving 
Wanneer gemeenten kiezen voor regionale samenwerking moeten ze veel beleidskeuzes 
maken om het samenwerkingsverband vorm te geven. Welke visie op ondernemerschap 
willen ze samen formuleren? Welk beleidskader en welke uitvoering past daarbij? Hoe 
leggen ze verantwoordelijkheden vast?

2.1 Beleid

Voor een succesvolle samenwerking moeten gemeenten dezelfde visie hebben op het belang van ondernemerschap in de 
regio en de rol die het Bbz daarin vervult. En ze moeten overeenstemming bereiken over een uit die visie voortvloeiend 
beleidskader met uitgangspunten over de uitvoering.

Beleidsvisie
Een gezamenlijke regionale beleidsvisie vraagt allereerst om een visie op gemeentelijk, lokaal niveau: welke doelen 
hebben we als gemeente met ondernemerschap? Welke rol speelt het Bbz daarin? Hoe willen we verbinding met andere 
beleidsterreinen vormgeven? Welke andere lokale partijen spelen hierin een rol en wat vinden zij? Is er een link met 
andere ontwikkelingen, zoals arbeidsmarktregiovorming, de ontwikkeling van de ondernemerspleinen? 

Op basis van hun eigen visies formuleren samenwerkende gemeenten een visie op regionaal niveau. Ze stellen 
bestuurlijke doelen op voor ondernemerschap en het stimuleren van het economisch klimaat en vullen het beleidskader 
op hoofdlijnen in.

Bij visievorming op lokaal en regionaal niveau spelen de volgende partijen een rol en komen de volgende onderwerpen 
aan de orde:

Niveau Partijen Agendapunten

lokaal gemeentelijke afdelingen als economische zaken en 
sociale zaken/werk en inkomen

lokale partijen die iets doen voor (toekomstig) 
ondernemers zoals re-integratiebedrijven, 
banken, adviseurs coaching/begeleiding 
levensvatbaarheidsonderzoek

> doelen ondernemerschap
> doelen Bbz
> doelgroepen Bbz: definities, bereik
> beoogde effecten Bbz 
> raakvlakken met andere beleidsterreinen
>  de uitvoering: betrokken afdelingen en partijen,  

succesfactoren, verbeterkansen

regionaal beleidsmedewerkers van gemeenten op gebied van 
sociale zaken, economische zaken en ruimtelijke 
ordening.

regionaal werkende partners als ondernemersplein, 
Kamer van Koophandel, banken, adviseurs coaching/
begeleiding, financiële instellingen.

>  bestuurlijke doelen van stimuleren 
ondernemersklimaat

> regionale partners en hun visie op ondernemerschap
> link tussen bestuurlijke doelen en het Bbz
>  beleidskader voor uitvoering Bbz 

(verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten, 
financiering, organisatie) 
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Beleidskader
Gemeenten werken de visie uit in een beleidskader met uitgangspunten voor de uitvoering. Hierbij spelen de volgende 
vragen een rol:

>  Hoe bereiken we (potentiële) ondernemers? 
  Gemeenten kunnen het Bbz intensief of minder intensief promoten onder de doelgroep. Ze kunnen het Bbz onder 

de aandacht brengen door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, een ondernemersloket in te richten of 
WWB-klantmanagers voor te lichten over mogelijkheden van het Bbz. Hierdoor worden klanten vaker en gerichter 
doorverwezen.

>  Zetten we het Bbz vooral in als activeringsinstrument of als stimulans voor ondernemerschap? Of beide? 

Het Bbz als activeringsinstrument: de gemeente biedt klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een 
intensief begeleidingstraject bij het starten van een bedrijf. 

Het Bbz als stimulans voor ondernemerschap: de gemeente biedt korte en intensieve begeleidingstrajecten zodat 
ondernemers snel weer zelfstandig verder kunnen. 

Beperken van risico’s: alleen ondernemers met een sterk ondernemersplan toelaten tot het Bbz. 

Omgaan met risicovolle leningen: goed de vinger aan de pols houden frequente herbeoordelingen. 

Brede poort: iedere geïnteresseerde inwoner van de gemeente is welkom bij (groeps)voorlichting over het Bbz. 
Pas daarna vindt de selectie van kandidaten plaats.

Smalle poort: bij de eerste aanmelding beoordeelt de gemeente of de klant kansrijk is of niet. Alleen de kansrijken 
krijgen de kans om verdere begeleiding te krijgen. 

>  Hoe gaan we om met de risico’s? Leggen we de focus op het beperken van risico’s, op het omgaan met risicovolle 
leningen of doen we allebei? 

>  Screenen we klanten via een brede of juist smalle poort? 

Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden in de Werkwijzer Selectie Bbz.



11

2.2 Mandatering

Het beleidskader vormt de basis om de uitvoering verder uit te werken en taken te verdelen over de verschillende 
deelnemende gemeenten. Wie doet wat en hoe leggen we verantwoordelijkheden vast? Een gemeente kan een 
andere gemeente mandateren voor het nemen van besluiten. Dat houdt in dat de uitvoeringsorganisatie ‘in naam 
van een bestuursorgaan’ besluiten neemt. Welke taken van het Bbz partnergemeenten precies overdragen aan de 
uitvoeringsgemeente kan per geval verschillen. 

De uitvoering van het Bbz bestaat uit zes stappen waarop een besluit volgt. 
1.  Intake
2. Aanvraag opstellen
3.  Aanvraag toekennen
4.  Betaling doen
5.  Debiteurenbeheer
6.  Declareren naar het Rijk

De eerste vijf stappen zijn taken die een partnergemeente al dan niet kan overdragen. In de praktijk komen drie varianten 
van mandatering voor die elk hun voordelen en aandachtspunten hebben.

Variant 1: alle taken overdragen 

Variant 1 intake aanvraag 
opstellen

aanvraag 
toekennen

betaling doen debiteurenbeheer declareren aan 
het Rijk

uitvoerder

partner

Variant 2 intake aanvraag 
opstellen

aanvraag 
toekennen

betaling doen debiteurenbeheer declareren aan 
het Rijk

uitvoerder

partner

In de eerste, meest vergaande variant van mandatering draagt de partnergemeente alle taken over aan de uitvoerende 
gemeente (behalve de declareren aan het Rijk, dat moet de gemeente zelf doen). 

Voordelen
>  Alle taken zijn geconcentreerd in één organisatie. Dat is een waarborg voor een eenduidige uitvoering van het Bbz 

van intake tot invordering. 
>  Er is geen overdracht van dossiers van de ene organisatie naar de andere nodig. Dat bevordert de snelheid van de 

afhandeling. 
>  Alle betrokken professionals werken bij dezelfde organisatie. Hierdoor kan de klant het traject sneller afleggen en 

beter (kritisch) volgen.

Aandachtspunten
>  Partnergemeenten blijven verantwoordelijk voor inwoners van hun gemeenten en dragen het financiële risico. Ze 

moeten de uitvoerder dus kritisch volgen. 
>  Het geld dat de uitvoerende gemeente invordert van klanten moet terechtkomen bij de gemeente waar ze wonen. De 

uitvoerende gemeente moet geldstromen van de verschillende partnergemeenten zorgvuldig scheiden. 

Variant 2: mandateren tot aan het opstellen van de aanvraag
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In de tweede variant draagt de partner de taken tot aan het opstellen van de aanvraag over aan de uitvoerende gemeente. 
Daarna gaat de aanvraag inclusief het dossier terug naar de partnergemeente. De partnergemeente beslist dan al dan 
niet om de beschikking te tekenen en de aanvraag toe te kennen. De partnergemeente voert het vervolg van het traject 
uit, inclusief debiteurenbeheer. 

Deze variant heeft een aantal voordelen.

Voordelen
> De partnergemeente houdt feeling met de klant. 
>  De partnergemeente heeft door de overdracht meer contact met de uitvoerder en dus meer mogelijkheden om de 

uitvoering kritisch te volgen. 
> Er is maar één geldstroom. 
> De partnergemeente beslist zelf om voorzieningen daadwerkelijk te verstrekken.

Aandachtspunten
>  Partnergemeenten moeten het debiteurenbeheer uitvoeren met weinig voorkennis van de klant. Het is voor iemand 

die niet betrokken is geweest bij dossiervorming dan lastig inschatten hoe streng het debiteurenbeheer moet zijn. 
>  Partnergemeenten moeten investeren in expertise en kennis om het debiteurenbeheer goed uit te voeren. 

Variant 3: mandateren tot aan het debiteurenbeheer

Variant 3 intake aanvraag 
opstellen

aanvraag 
toekennen

betaling doen debiteurenbeheer declareren aan 
het Rijk

uitvoerder

partner

In de derde variant draagt de uitvoerder het dossier alleen over aan de partnergemeente als de klant zijn betalingsver-
plichtingen niet nakomt. Klanten waarbij een invorderingstraject niet nodig is blijven bij de uitvoerder.

Voordelen en aandachtspunten
Een voordeel van deze variant is dat het debiteurenbeheer gescheiden is van de aanvraag en toekenning van Bbz-
voorzieningen. Dat maakt het makkelijker om debiteurenbeheer harder in te zetten. De medewerker debiteurenbeheer 
heeft geen binding met de klant, wat terugvorderen makkelijker maakt. De voordelen en aandachtspunten van deze 
variant zijn verder hetzelfde als die van variant 2. 
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2.3 Contracten 

Op grond van het beleidskader en de taakverdeling/mandatering maken gemeenten vervolgens afspraken over de 
uitvoering van het Bbz. Deze afspraken over de kosten, aard van de werkzaamheden en overige voorwaarden worden 
vastgelegd in een contract. Hieronder staan de onderwerpen die we in verschillende contracten zijn tegengekomen. 

> Naam partijen
> Taken: omschrijving of verwijzing naar het productenboek
> Vergoeding: de manier waarop uitvoeringskosten of producttarieven zijn vastgesteld en op basis waarvan ze  
 kunnen veranderen
> Betaling: manier en frequentie van betaling (periodieke facturering, voor- of achteraf)
> Informatievoorziening: de manier waarop de opdrachtgever informatie verstrekt en met welk doel
> Beleidsregels en mandatering: verwijzing naar beleidsregels van de opdrachtnemer en vastleggen van mate  
 van mandatering
> Duur, beëindiging en aanpassing van de overeenkomst: manier van voortzetten of beëindigen van 
 overeenkomst en de geldende opzegtermijn
> Begeleidingscommissie: mogelijkheid om met alle gemeenten in het samenwerkingsverband een   
 begeleidingscommissie te vormen die de uitvoerder adviseert
> Kwaliteitsborging en toezicht: verwijzing naar wet- en regelgeving, protocollen om kwaliteit te waarborgen en  
 garantie van het verstrekken van informatie aan opdrachtgever om op de kwaliteit toe te zien
> Klachtenrapportage: afspraken over het aan de opdrachtgever melden van klachten van klanten over de  
 uitvoering en over het informeren over de afhandeling daarvan
> Overdracht administratie bij beëindiging van het klanttraject: afspraak dat alle administratie terug gaat naar  
 de opdrachtgever bij beëindiging
> Contactpersonen en rapportage:  het aanwijzen van een contactpersoon bij opdrachtgever en opdrachtnemer
 die contacten over de uitvoering onderhoudt
> Aansprakelijkheid en vrijwaring: manier van omgaan met schade en aanwijzen wie daarvoor 
 verantwoordelijk is
> Privacy/omgaan met vertrouwelijke informatie: garantie dat de opdrachtnemer zich zal houden aan de wet- 
 en regelgeving over privacy
> Overige voorwaarden: bijvoorbeeld doorberekenen van een risico-opslag in de tarieven of afspraken over het  
 organiseren van spreekuren op locatie van de opdrachtgever

Uitvoeringsafspraken en -richtlijnen
Gemeenten werken contractafspraken uit in uitvoeringsafspraken, bijvoorbeeld over frequentie en manier van 
informatiedeling en evaluatie van de uitvoering. Hoe houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen? Wanneer 
komen we bij elkaar en met welk doel? 

Uitvoeringsafspraken vormen handvatten voor partnergemeenten om de uitvoering kritisch te volgen. Het is 
belangrijk deze afspraken in goed overleg te maken en na te leven. 
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Uitvoeringsrichtlijnen bevatten belangrijke sturingsinformatie voor gemeenten. 

Mogelijke gespreksonderwerpen bij inspraak
Doelgroep  (vaststelling verschillende groepen, manieren waarop te bereiken)
Uitvoering   (screening, begeleidingsvormen, kosten, keuzen in de uitvoering: uitstel aflossing, debiteurenbeheer 

hoe ‘hard in te zetten’?) 
Resultaat  (informatie om resultaat te beoordelen, informatie om uitvoering te beoordelen)
Effect  (informatie om effect te beoordelen zoals aantal fte/bedrijven/langdurige uitstroom)

Ook kan de uitvoerende gemeente zelf uitvoeringsrichtlijnen opstellen, in plaats van of in aanvulling op uitvoerings-
afspraken. Daarin staat dan bijvoorbeeld hoe partnergemeenten klanten door moeten verwijzen naar de uitvoerende 
gemeente, hoe dossiers worden overgedragen, welke regels gehanteerd worden voor het verstrekken van uitkeringen, en 
wat de uitvoerder precies doet om kwaliteit te bewaken. Deze richtlijnen worden – anders dan uitvoeringsafspraken – niet 
in overleg bepaald, en bieden daarom minder ruimte voor de wensen van de partnergemeenten. Wel geven ze gedetail-
leerder inzicht in de werkwijze van de uitvoeringsgemeente en daarom mogelijkheden om daar als partnergemeente over 
in gesprek te gaan.  

Korte lijnen voor overleg op klantniveau (aanbeveling)
Het is belangrijk dat professionals in de uitvoering elkaar weten te vinden om op klantniveau informatie uit te wisselen 
zodat ze de klant effectief kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld als een dossier overgaat naar een andere gemeente en de 
klant extra begeleiding nodig heeft door schuldenproblematiek. 
 
Mee blijven praten over het beleid (aanbeveling)
Door veranderende omstandigheden of voortschrijdend inzicht blijkt het soms na verloop van tijd nodig om beleid of 
uitvoering aan te passen. Partnergemeenten kunnen hierop invloed blijven uitoefenen, ook als ze de uitvoering van het 
Bbz gemandateerd hebben. Ze blijven er ten slotte verantwoordelijk voor. Het is daarom aan te bevelen dat gemeenten 
regelmatig bij elkaar komen om nieuwe beleidsplannen, begrotingen en ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig 
ondernemerschap kritisch te bespreken. 

Door mee te blijven praten zorgen partnergemeenten ervoor dat hun belangen goed vertegenwoordigd worden. 
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Hoofdstuk 3 
Juridische vormgeving
Gemeenten geven regionale samenwerking meestal vorm als een bestuursovereenkomst of 
een dienstverleningsovereenkomst. Wat houden deze overeenkomsten in en wanneer kies je 
voor de ene of andere variant?

Bij de intergemeentelijke uitvoering van het Bbz kiezen gemeenten voor juridisch lichte vormen. Niet een gemeenschap-
pelijke regeling op grond van de WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen) maar een bestuursovereenkomst of een 
dienstverleningsovereenkomst. Voor een relatief kleine regeling als het Bbz is het instellen van een openbaar lichaam of 
een gemeenschappelijk orgaan op grond van de WGR een onnodig zware constructie.

Bij bestuursovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten delegeren gemeenten geen bestuursrechtelijke be-
voegdheden. De colleges van beide gemeenten blijven de verantwoordelijke partijen. Wel kan de uitvoerende organisatie 
via een mandaatbesluit beslissingsbevoegdheden krijgen om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Maar 
de uitvoerder is daarmee niet als enige verantwoordelijk voor die besluiten. De verantwoordelijkheid blijft bij de colleges 
van beide gemeenten liggen. 

Variant 1: de bestuursovereenkomst
Een bestuursovereenkomst is een juridisch lichte vorm van intergemeentelijke samenwerking waarvoor wel een bestuurlijk 
overlegplatform in het leven wordt geroepen, maar geen afzonderlijk bestuur dat zelfstandig rechtshandelingen kan 
uitvoeren. In de overeenkomst worden afspraken vastgelegd over overleg, afstemming en besluitvorming over de 
bevoegdheden. Het samenwerkingskarakter speelt een belangrijke rol: gemeenten maken samen beleid en er is niet één 
gemeente leidend. 

Wat wordt er minstens vastgelegd in een bestuursovereenkomst

>  naam partijen
>  doel overeenkomst
>  datum van ingang en duur overeenkomst
>  instelling gezamenlijke uitvoeringsorganisatie
>  overlegvorm deelnemende gemeenten en 

beleidsmatige aansturing
>  taken uitvoeringsorganisatie
>  mandatering

>  kwaliteitsborging
>  eigen producten/diensten voor reguliere markt;
>  investeren in eigen productiefaciliteiten en 

dienstverlening;
>  gemengde populatie om concurrerende 

kwaliteit te leveren 
>  informatieverstrekking aan deelnemende 

gemeenten

>  kosten en betalingsregeling
>  aansprakelijkheid
>  opzegbeding
>  geheimhouding
>  mogelijkheid van wijzigingen
>  geschillen en toepasselijk recht
>  ondertekening

Wat wordt er minstens vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst

>  naam partijen
>  doel overeenkomst (overwegingen)
>  aanvangstijdstip en duur overeenkomst
>  beschrijving werkzaamheden.
>  mandatering
>  kwaliteitsborging

>  informatieverstrekking aan opdrachtgever
>  eventueel boetebeding
>  kosten en betalingsregeling
> aansprakelijkheid
> opzegbeding
> geheimhouding

> mogelijkheid van wijzigingen
> toepasselijkheid van algemene voorwaarden
> geschillen en toepasselijk recht
> ondertekening

Variant 2: de dienstverleningsovereenkomst 
Bij de nog lichtere dienstverleningsovereenkomst is er sprake van inkoop van de dienstverlening van een andere 
gemeente; outsourcing van de werkzaamheden van de partnergemeente naar de uitvoerder. Het voordeel van deze 
variant is er geen nieuwe uitvoeringsinstantie hoeft te worden opgebouwd. Er wordt gebruikgemaakt van een bestaande 
organisatie, en dat scheelt tijd. Bij het afsluiten van deze overeenkomst onderschrijft de partnergemeente de visie van 
de uitvoerder (zie hoofdstuk 3).
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Aanbevelingen (bij beide varianten)
>  Overleg wat de basis moet zijn van de overeenkomst en leg dat vast. Ga vervolgens samen opbouwen. Zo zorg je voor 

draagvlak voor de afspraken. 
>  Het startpunt van de samenwerking kan klein zijn en langzaam uitgroeien tot een meer geformaliseerde samenwerking. 

Zo kun je verkennen wat het beste past. 
>  Maak gebruik van ervaringen die andere gemeenten opdeden bij het opstellen van de overeenkomsten. Veel 

uitvoerende gemeenten kunnen tips geven over wat het beste werkt bij het maken van afspraken, zoals de te hanteren 
opzegtermijn.

>  Maak naast deze overeenkomst ook uitvoeringsafspraken met elkaar over wie wat doet en waar in het proces.
>  Wees je er als partnergemeente van bewust dat je verantwoordelijk blijft voor de uitvoering.
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Hoofdstuk 4
Financiering van de uitvoering
Regionale samenwerking kan op twee manieren gefinancierd worden. Beide manieren 
hebben voor- en nadelen voor partnergemeenten en uitvoerende gemeenten.

In de praktijk financieren partnergemeenten de werkzaamheden van een uitvoerende gemeente op productbasis (met 
betaling vooraf of achteraf) of op uurbasis.

Variant 1: financiering op productbasis
Bij deze variant kiest de partnergemeente de af te nemen diensten uit een productenboek. Dat bevat per product een 
omschrijving van de taken in de vorm van een opsomming of lijst met mogelijke werkzaamheden. Elk product heeft 
een vaste, jaarlijks vastgestelde prijs. De kosten zijn in het productboek zelf of in een aparte prijslijst opgenomen. De 
productenboeken die we zijn tegengekomen verschillen tussen de uitvoerende gemeenten. Ook de onderbouwing van de 
prijs per product verschilt. Sommige productenboeken laten ook de te besteden tijd in uren zien per product. Dat biedt 
meer inzicht in de bedrijfsvoering van de uitvoerende gemeente. 

In onderstaand kader voorbeelden van producten die we regelmatig tegenkwamen.
 

Veelgenoemde producten

>  informerend gesprek Bbz (spreekuren)
>  aanvraag Bbz (startende, gevestigde,  

oudere of beëindigende ondernemer)
>  definitieve vaststelling uitkering  

levensonderhoud/bedrijfskrediet/jaarnorm
> startersaanpak en begeleiding nazorgperiode

> voortgangsonderzoek Bbz 
> voortgangsonderzoek marginale zelfstandige
> beëindigingsonderzoek periodieke uitkering
> beëindigingsonderzoek bedrijfskrediet
> invorderingsonderzoek
> debiteurenonderzoek

> verweerschrift Bbz
> adviseren/bijwonen commissie Bezwaar en 
> Beroep Bbz
> administratief debiteurenbeheer
> voorlichting

Vooraf of achteraf betalen?
Partnergemeenten spreken met de uitvoerende gemeente af of ze achteraf of vooraf betalen voor de geleverde diensten. 

Achteraf betalen
Betaling achteraf op declaratiebasis gebeurt wanneer er alleen onderzoeken worden ingekocht. De partnergemeente 
betaalt dan nadat het onderzoek is uitgevoerd. Het voordeel van achteraf betalen op basis van geleverde prestaties is 
de eenvoud; nacalculatie en verrekenen zijn niet nodig. Voorwaarde is wel dat de partnergemeente periodiek goede 
managementinformatie krijgt om het risico op onaangename financiële verrassingen te verkleinen. Ook vraagt deze 
betalingswijze een voorinvestering van de uitvoerende gemeente.

Vooraf betalen
Bij fullservicepakketten, waarbij de uitvoerder ook uitkeringen voor levensonderhoud en kredieten verstrekt, kiezen 
gemeenten meestal voor een voorschotregeling. De afrekening gebeurt dan op basis van nacalculatie. 

Vooraf betalen vraagt om een voorinvestering door de partnergemeente en een inschatting van verwachte kosten en 
dus van het verwachte aantal aanvragen. Gemeenten kunnen een dergelijke inschatting maken op grond cijfers van de 
voorgaande jaren over aanvragen en verstrekkingen en op grond van arbeidsmarktontwikkelingen in de regio. Voor de 
uitvoerende gemeente heeft vooraf betalen het voordeel dat er voldoende middelen zijn om de dienstverlening uit te 
voeren en er geen voorinvestering nodig is – wanneer de inschatting van het aantal aanvragen tenminste klopt.
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Een variant op vooraf betalen is het openen van een rekening-courant bij de uitvoerende gemeente. De partnergemeente 
stort daarop periodiek het overeengekomen voorschotbedrag. De uitvoerende gemeente is gemachtigd hieruit 
noodzakelijke betalingen te verrichten. Zo nodig wordt er extra geld op die rekening gestort, als de uitvoerende gemeente 
de noodzaak daarvan kan verantwoorden.

Extra kosten 
Sommige uitvoerende gemeenten berekenen in de productprijs een risico-opslag, vooral om het risico van leegloop af 
te dekken. Of ze brengen extra kosten in rekening voor specifieke wensen, zoals een spreekuur op locatie in de eigen 
gemeente. Het is voor partnergemeenten dan ook wenselijk dat de tariefopbouw transparant is. Dat kan bijvoorbeeld 
door te werken met een (transparant) uurtarief en een normtijd per product op basis van ervaringsgegevens. Afwijkingen 
zijn dan voor risico van de uitvoerende gemeente.

Voordelen
Financiering op productbasis heeft het voordeel dat het meer inzicht geeft in de interne bedrijfsvoering: wat doet de 
uitvoerende gemeente (dit wel, dit niet), en met welke middelen (personeel, externen, etc.). Daardoor is er beter op te 
sturen. Bovendien krijgen medewerkers van een partnergemeente inzicht in de uitvoeringskosten van aanvragen. Dat 
bevordert hun kostenbewustzijn.

Aandachtspunten 
>  Get what you want! De partnergemeente moet definiëren aan welke eisen de diensten van de uitvoerende gemeente 

moeten voldoen. Vergelijk gerust de productboeken van verschillende aanbieders. 
>  Vraag zo veel mogelijk transparantie over de opbouw van de tarieven en wat daarvoor wordt geleverd.
>  Maak (zeker bij betalen achteraf) duidelijke afspraken over de managementinformatie om niet te worden geconfron-

teerd met onverwachte rekeningen.

Variant 2: financiering op uurbasis
De tweede variant om de werkzaamheden van een uitvoerende gemeente te financieren is betalen op uurbasis. De 
uitvoerende gemeente berekent periodiek hoeveel uur is besteed aan de overgedragen Bbz-taken en dient daarvoor 
een factuur in. Er wordt dan altijd achteraf betaald, na het leveren van de diensten. Deze variant komt vooral voor bij 
partnergemeenten die een klein onderdeel van de uitvoering uitbesteden, bijvoorbeeld een spreekuur en intake.

Voordelen
>  Deze variant kost uitvoerende gemeenten minder tijd omdat ze personeelsuren niet naar producten hoeven te 

vertalen. 
>  Voor partnergemeenten is het een flexibeler financieringsvorm, omdat ze niet vooraf hoeven te beslissen welke 

producten ze nodig zullen hebben. 

Aandachtspunten
>  Deze variant is minder transparant voor de partnergemeente, want het is niet duidelijk wat afzonderlijke producten 

en diensten kosten. Een goede informatie-uitwisseling kan dit nadeel ondervangen. 
>  Omdat er geen vastomlijnde producten zijn, is het belangrijk in contract of uitvoeringsafspraken vast te leggen wie 

welke onderdelen van de uitvoering voor zijn rekening neemt. 
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Hoofdstuk 5
De inrichting van het primaire proces 
Hoe kunnen samenwerkende gemeenten het primaire Bbz-proces het beste inrichten om 
een doelmatige en rechtmatige uitvoering van de dienstverlening te waarborgen? Dat hangt 
ervan af welk van de drie uitvoeringsvarianten ze hebben gekozen.

Vanuit het perspectief van (gevestigde of startende) ondernemers die een beroep doen op het Bbz heeft het Bbz-proces 
zeven stappen5: intake, selectie, voorbereiding, onderzoek levensvatbaarheid, toewijzen beschikking, debiteurenbeheer 
en begeleiding/nazorg. 

Bij de regionale samenwerking bij dit proces onderscheiden we drie varianten (die corresponderen met drie mandate-
ringsvarianten in hoofdstuk 3):
> Variant 1: fullservicecontract
> Variant 2: uitvoerder stelt beschikking op, de partner tekent
> Variant 3: uitvoerder doet alles, behalve debiteurenbeheer

Per variant kan het verschillen wie welke processtap invult: de partnergemeente of de uitvoerende gemeente. 

Variant 1: fullservicecontract

Variant 1 intake selectie voorbereiding onderzoek 
levens-
vatbaarheid

beschikking debiteuren-
beheer

begeleiding/
nazorg

uitvoerder

partner

Bij een fullservicecontract liggen alle uitvoeringstaken – van intake tot en met nazorg – bij de uitvoerende gemeente. 
Die gemeente kan hiervoor eventueel weer taken (zoals het onderzoek levensvatbaarheid) inkopen bij externen. 
Partnergemeenten voeren geen taken uit, maar blijven wel (financieel) verantwoordelijk. Ze hebben er dus er alle 
belang bij dat de dienstverlening rechtmatig is, zodat er geen extra kosten van risico-aansprakelijkheid bijkomen. En 
ze hebben er ook belang bij dat de uitvoering doelmatig is. Dat betekent dat de beoogde doelgroep bereikt wordt, dat 
kredieten verstrekt worden aan levensvatbare bedrijven, dat de begeleiding leidt tot zelfstandig ondernemers en dat 
debiteurenbeheer daadwerkelijk tot invordering leidt. Daarom moeten partnergemeenten de uitvoering nauwlettend 
monitoren. 

Aandachtspunten
>  Als de communicatie door de uitvoerder onvoldoende aansluit bij de lokale situatie van de partnergemeente, kan die 

partnergemeente zelf extra inspanningen verrichten om de doelgroep van het Bbz te bereiken. 
>  Een partnergemeente kan de uitvoerder spreekuren op een eigen locatie laten verzorgen, zodat de dienstverlening 

aan ondernemers een lokaal karakter krijgt. Veel gemeenten doen dit al.
>  Normen voor de hoogte van een uitkering levensonderhoud verschillen tussen gemeenten. Het is belangrijk dat de 

uitvoerende gemeente de norm van de partnergemeente overneemt. 

5   Dit is een andere indeling dan die in hoofdstuk 3 werd genoemd bij de mandatering. Daar ging het alleen om de stappen waarop een besluit volgt. 

Deze indeling beschrijft de stappen die een klant zet.
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>  De uitvoerende gemeente voert controles uit op rechtmatigheid van de aanvragen. De partnergemeente moet hiervan 
op de hoogte zijn om te kunnen beoordelen of dat adequaat gebeurt.

>  Partnergemeenten kunnen bij het aangaan van het contract eisen stellen aan kwaliteit van de medewerkers. 
Uitvoerende gemeenten kunnen die kwaliteit bijvoorbeeld garanderen door kwaliteitsmedewerkers steekproeven of 
diepteonderzoeken te laten doen, en door intercollegiale toetsing, bijvoorbeeld bij het bepalen van de voorwaarden 
van een bedrijfskrediet. 

>  De partnergemeente moet de juiste informatie krijgen van de uitvoerende gemeente om correct te kunnen declareren 
aan het Rijk. 

Variant 2: uitvoerder stelt beschikking op, de partner tekent

Variant 2 intake selectie voorbereiding onderzoek 
levens-
vatbaarheid

beschikking debiteuren-
beheer

begeleiding/
nazorg

uitvoerder

partner

Variant 3 intake selectie voorbereiding onderzoek 
levens-
vatbaarheid

beschikking debiteuren-
beheer

begeleiding/
nazorg

uitvoerder

partner

In deze variant stopt de dienstverlening van de uitvoerder bij het opstellen van de beschikking. De uitvoerder draagt 
het dossier op dat moment over aan de partnergemeente. De partnergemeente is verantwoordelijk voor het verdere 
uitvoeringsproces. 

Aandachtspunten
>  Het is belangrijk dat samenwerkende gemeenten samen de criteria vastleggen om aanvragen toe of af te wijzen.
>  Zorg voor een warme overdracht van het dossier. De partnergemeente moet weten hoe risicovol de lening is, want dat 

bepaalt de verdere dienstverlening aan de klant en de hoe strak het debiteurenbeheer wordt ingezet. Hiervoor moeten 
professionals in de uitvoering elkaar weten te vinden. 

>  De partnergemeente moet eenduidig vastleggen wie in de gemeentelijke organisatie verantwoordelijk is voor het 
tekenen van de beschikking. Voor een efficiënte werkwijze is het belangrijk de bevoegdheid niet te hoog in de 
gemeentelijke organisatie neer te leggen. 

>  De partnergemeente heeft in deze variant wel zelf kennis en expertise nodig voor het uitvoeren van debiteurenbeheer. 
Ga hiervoor eventueel te rade bij gemeenten die hiermee veel ervaring hebben opgebouwd.

Variant 3: uitvoerder doet alles behalve debiteurenbeheer

In de derde variant tekent de uitvoerder de beschikking, en draagt het dossier alleen over aan de partnergemeente als een 
klant betalingsverplichtingen niet nakomt. De partnergemeente verzorgt het debiteurenbeheer. 

Aandachtspunten
>  Zorg voor een warme overdracht van het dossier. Als het traject uitdraait op invordering gaat het dossier over naar de 

partnergemeente. De partnergemeente weet niets van de voorgeschiedenis van deze klant en heeft deze informatie 
wel nodig. 

>  De partnergemeente heeft ook in deze variant zelf kennis en expertise nodig voor het uitvoeren van debiteurenbeheer. 
Ga hiervoor eventueel te rade bij gemeenten die hiermee veel ervaring hebben opgebouwd.
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Hoofdstuk 6
Monitoren en evalueren  
van de dienstverlening
Gemeenten leggen in het contract of in de uitvoeringsregels vast dat ze de dienstverlening 
periodiek evalueren. Wat moeten uitvoerende gemeenten doen om hun dienstverlening te 
verantwoorden en waar moeten partnergemeenten op letten? Welke managementinformatie 
is nodig om de kwaliteit van de uitvoering te kunnen beoordelen?

Bezoeken
Uitvoerende gemeenten bezoeken de partnergemeenten regelmatig om cijfers toe te lichten en te vertellen wat ze 
doen. Als ze ontwikkelingen signaleren roepen ze de partnergemeenten bij elkaar om door te spreken wat daarvan de 
(financiële) consequenties zijn. Alle geraadpleegde gemeenten vinden dit contact belangrijk. De uitvoerende gemeente 
blijft op de hoogte van wensen en ontwikkelingen bij partnergemeenten en kan de dienstverlening daarop aanpassen. 
De partnergemeenten krijgen zicht op de voortgang in het ondernemerschap of bedrijf van hun Bbz-klanten en kunnen 
beleid en financiering hierop aanpassen. 

Voorbeelden van terugkoppeling door partnergemeenten
>  Een partnergemeente adviseerde de uitvoerder om bij risicovolle leningen kleinere bedragen te verstrekken. 

De uitvoerder nam dit advies over. 
>  Een partnergemeente miste informatie over doelgroepbereik. De uitvoerende gemeente ging bijhouden 

hoeveel van de mensen die zich tijdens het spreekuur melden een intake kregen of voor voorlichting aan de 
balie kwamen. Deze informatie is vervolgens aan de managementrapportage toegevoegd.

 Voorbeeld van een gemeente die alleen met bestuur en management evalueert
De uitvoerende gemeente bezoekt jaarlijks alle betrokken wethouders en managers van de deelnemende gemeen-
ten. Aan de hand van het jaarverslag evalueren ze de dienstverlening en inventariseren de wensen.

Voorbeeld van een gemeente die evalueert op meerdere niveaus
De uitvoerende gemeente houdt kwartaaloverleggen met beleidsmedewerkers, jaarlijks overleg met controllers 
en eenmaal per jaar overleg met de afdelingshoofden over het beleidsplan met daarin de voornemens voor de 
komende periode. 

Periodieke gesprekken over rapportage
Naast deze bezoeken zijn er periodieke gesprekken om een maand- of kwartaaloverzicht van producten en kosten of 
het jaarverslag door te spreken. Sommige uitvoerende gemeenten rapporteren uitsluitend aan het management, andere 
stemmen informatie ook af op anderen die ermee aan de slag moeten.
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Aanbevelingen
>  Evaluaties op meerdere niveaus (met de wethouder, de beleidsmedewerker, de controller en de consulent) werken 

het best om feedback te verzamelen. Is dat niet mogelijk, zorg dan in ieder geval voor een goede doorvertaling van 
de uitkomsten van deze gesprekken naar politiek, beleid en uitvoering.

>  Op dit moment neemt de uitvoerder het initiatief om met de partnergemeenten in gesprek te gaan als zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen. Partnergemeenten kunnen hiertoe ook zelf het initiatief nemen. Zij constateren immers als 
eerst ontwikkelingen in de eigen gemeente en kunnen de uitvoerder daar goed over informeren. 

Managementinformatie
Met de juiste informatie kan de partnergemeente niet alleen monitoren hoe de uitvoering verloopt, maar ook sturen op 
doelen en targets. Beleidsmedewerkers van de partnergemeenten zeggen dat ze informatie willen over de kosten van het 
Bbz, uitgesplitst in de verschillende onderdelen van de uitvoering. Ook hebben ze behoefte aan sturingsinformatie; cijfers 
over ontwikkelingen in aanvragen en verstrekte bedrijfskredieten en informatie over hoe goed de uitvoering functioneert. 

Uitvoerende gemeenten sturen de partnergemeente per maand of per kwartaal managementinformatie. In de praktijk 
zien we dat deze informatievoorziening verschillende vormen kan aannemen:
1. een factuur waarin de kosten van de verschillende producten zijn uitgesplitst 
2. een overzicht op klantniveau van alle dossiers die de uitvoerder overdraagt 
3. managementrapportage met het aantal aanvragen en producten 

Het helpt de partnergemeenten als de uitvoerder de informatie overzichtelijk presenteert in tabellen en grafieken en 
daarbij een toelichting geeft. Hier volgen een paar voorbeelden van inzichtelijke managementrapportages.
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Wat vinden partnergemeenten van de informatie?
Over het algemeen zijn partnergemeenten tevreden over de volledigheid van de managementrapportages en krijgen ze 
die op tijd. De aangeleverde informatie blijkt niet altijd heel precies te worden bestudeerd. Partnergemeenten kijken vaak 
alleen of er opvallende afwijkingen zijn van voorgaande perioden en stellen dat dan aan de orde in het gesprek met de 
uitvoerder. Daarom is het handig als de uitvoerder de informatie overzichtelijk presenteert en toelicht.

Wat missen de partnergemeenten?
Meerdere gemeenten die we spraken zeggen informatie te missen om de kwaliteit van de uitvoering te kunnen 
beoordelen, zoals het aandeel van de doelgroep dat bereikt wordt, het effect van begeleiding en coaching, het percentage 
bijstandsgerechtigden met een bedrijfskrediet dat na een aantal jaar nog steeds een levensvatbaar bedrijf heeft, de 
hoeveel werkgelegenheid die het Bbz behoudt of schept.

Dergelijke informatie is niet eenvoudig uit systemen te halen. Toch is het belangrijk om indicatoren te ontwikkelen om 
de kwaliteit van de uitvoering te meten. De volgende tabel somt vragen op over de kwaliteit van de uitvoering en geeft 
voorbeelden van indicatoren waarmee de uitvoerende gemeente die vragen kan beantwoorden.

Manieren om kwaliteit van uitvoering te meten

Vragen Indicatoren

Bereikt het Bbz de juiste 
doelgroep?

> percentage van de benoemde doelgroep dat bereikt is
> percentage aanmeldingen dat niet tot de benoemde doelgroep behoort en reden van afwijzing
> gemiddeld aantal klantcontacten per jaar en per klant 
> aantal aanmeldingen dat in aanmerking komt voor ondersteuning
> aantal klanten dat doorstroomt naar trajecten, per soort traject
> aantal afvallers en reden van afvallen
> aantal daadwerkelijke toekenningen
> soort ondernemingen dat gesteund wordt in verhouding tot benoemde doelgroepen of aandachtsgebieden

Wat is het rendement van 
het Bbz? 

> aantal fte’s dat door inzet van het Bbz is behouden/geschapen
> aantal voorkomen faillissementen 
> aantal gevallen dat instroom in de uitkering is voorkomen 
> aantal uitgestroomde uitkeringsgerechtigden
> aantal uitgestroomde uitkeringsgerechtigden na drie jaar 
>  bijdrage van (behoud of de start van) betrokken ondernemingen voor de lokale economie (totale omzet van 

bedrijven in een wijk/regio, score leefbaarheid)  

Wat is het effect van 
coaching/begeleiding/
nazorg?

> aantal doorverwijzingen naar bijvoorbeeld een ondernemersklankbord en resultaat van doorverwijzing 
>  doelmatigheid van activiteiten coaching, begeleiding en nazorg (Worden met de ingezette middelen de doelen 

bereikt? Of kan met dezelfde middelen een groter doelbereik gerealiseerd worden?)

Hoe goed wordt 
de toekenning van 
voorzieningen onderbouwd 
en getoetst? 

> levensvatbaarheid van de bedrijven die met een Bbz-krediet zijn gestart
> aantal klanten dat 2 jaar na de start geen ondersteuning van de gemeente meer nodig heeft
> aantal kredieten toegekend aan starters in kansrijke sectoren in de arbeidsmarktregio
> aantal kredieten toegekend aan starters in kansarme sectoren in de arbeidsmarktregio

Welke trends zijn zichtbaar 
in de toegekende 
voorzieningen?

> soort ondernemers die ondersteuning hebben ontvangen
> arbeidsmarktkenmerken van hun bedrijven (sector, regio, aantal werknemers in dienst, omzetontwikkelingen, etc.)

Wat is de bijdrage 
van het Bbz aan het 
regionaal stimuleren van 
ondernemerschap?

> aantal gevallen dat externe regionale partners betrokken zijn bij aanvragen en begeleiding
> aantal gevallen van gemeentegrensoverschrijdende ondersteuning aan ondernemers

Hoe succesvol is het 
debiteurenbeheer?

> saldo debiteurenbeheer per maand6

> totaalbedrag aan uitstaande vorderingen, bedrag aan afschrijvingen en inningen 
> aantal malen uitstel verleend op renteaflossing en voor welk bedrag

6  We zijn één uitvoerende gemeente tegengekomen die deze informatie standaard verstrekt.
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Informatie toespitsen
Uitvoerende gemeenten moeten er oog voor hebben dat verschillende functionarissen binnen de partnergemeente 
verschillende soorten informatie nodig hebben:
>  Controllers hebben behoefte aan periodieke overzichten van de kosten om snel te zien of er afwijkingen zijn. 
>  De beleidsmedewerker zelfstandigen heeft informatie nodig over afgenomen producten en diensten. Die draagt bij 

aan overzicht op het bredere beleidsterrein van de WWB en Economische Zaken. Op grond van deze informatie kan 
hij de ondersteuning aan ondernemers in het beleid aanscherpen of juist afzwakken. 

>  De manager van de afdeling werk en inkomen van de partnergemeente heeft behoefte aan een totaaloverzicht van 
prestaties van de uitvoerende organisatie om verantwoording af te leggen aan de politiek. 

Door informatie op die drie groepen toe te spitsen stelt de uitvoerder de partnergemeenten in staat om de effectiviteit 
van de uitvoering goed te beoordelen en waar nodig slagvaardig bij te sturen.



Deze werkwijzer is een onderdeel van het Programma Effectiviteit en Vakmanschap van de VNG en Divosa, mede 
gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit programma is het versterken 
en stimuleren van methodisch werken binnen de sociale zekerheid. 

De Werkwijzer Regionale samenwerking is onderdeel van een vierluik over het Bbz. Eerder verschenen de Werkwijzer 
Debiteurenbeheer Bbz en de Werkwijzer Selectie Bbz.
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