
De uitdaging

1. Steeds meer flexibel werk: gebruik 
maken van flexibele arbeidsmarkt

2. Kansen bieden aan mensen met een 
(grote) afstand tot de arbeidsmarkt 

3. Krimpende budgetten



Flextensie: uitgangspunten

1. Flexmarkt als re-integratievehikel voor 
mensen die anders geen of weinig 
kansen op de arbeidsmarkt hebben

2. Op een manier die de gemeente geen 
geld kost, maar juist besparingen kan 
opleveren

3. En ook voor de kandidaat financieel 
voordeel oplevert 

4. Flextensie als aanvulling op bestaande
instrumenten rondom flexmarkt



Wat is er nodig?

• Gemak en eenvoud voor alle partijen

• Adequate werkgeversbenadering

• Tempo 



Hoe werkt het?

1. Kandidaat schrijft zich in bij Flextensie
2. Tijdelijke opdrachten:

• Accountmanagers/jobhunters
• Online werkgeversbenadering
• Uitzendbureaus

3. Digitale matching
4. Afwikkeling:

• Werkgever betaalt uurtarief
• Kandidaat ontvangt hiervan een 

vergoeding bovenop de uitkering
• Gemeente ontvangt de rest



Voorbeeldcasus

• Nigell (44) jaar, werkte in de bouw, 1,5 jaar 
in de WWB. Zoekt nu werk in de 
schoonmaak

• McDonalds: ziektevervanging schoonmaker. 
20 uur per week, 2 weken

• Digitale matching. Tarief: €10,- per uur
• Afwikkeling:

o McDonalds betaalt voor de opdracht  aan 
Flextensie: €400,- (40 x €10,-).

o Nigell ontvangt  van Flextensie €50,- (40 x €1,-
en €10,- reiskostenvergoeding)

o Resterende €350,- terug naar gemeente



Voorbeeldcasus 2
• Biangela (48 jaar), ruim 20 jaar werkervaring 

in administratieve functies, 2 jaar in de 
WWB

• Consultancybedrijf zoekt administratief 
medewerker. 16-20 uur per week, 
onbepaalde tijd

• Digitale matching. Tarief: €11,75
• Afwikkeling:

o Werkgever betaalt Flextensie maandelijks 
€814,- tot €1017,-

o Biangela ontvangt van Flextensie maandelijks 
€86,- tot €108,-

o Resterende €728,- tot €909,- terug naar 
gemeente

• Na 3 maanden: evaluatie. Bedrijf biedt 
Biangela een contract voor 24 uur per week. 



Voordeel voor de kandidaat



Voordeel voor de gemeente



De praktijk: Pilot Den Haag

Opbrengsten eerste pilotjaar:
• Werkervaring voor moeilijke doelgroep 

(gemiddeld 3 jaar in de wwb)
• Leads naar 50 nieuwe werkgevers 
• Rendement voor de gemeente: €50.000,-

(los van uitstroom)
• Uitstroom: 21% 



Toekomstplannen in Den Haag

• Inbedding in gemeentelijke 
organisatie: Flextensie uitgevoerd 
in eigen beheer WSP

• Opschaling: inzet Flextensie-
arrangement voor alle opdrachten 
korter dan 6 maanden en voor 
eerste periode parttime werk


