Flextensie
Flexibel personeel met een uitkering
Voor uitzendbureaus

Uitzendbureaus werken vaak met flexibel in te zetten personeel. Mensen
met een uitkering zijn hier heel geschikt voor, maar in de praktijk zijn ze
lastig inzetbaar op tijdelijke- en/of deeltijdopdrachten. Door verrekening
met de uitkering gaan uitkeringsgerechtigden er niets of maar weinig op
vooruit, zodat werken nauwelijks loont. Voor WerkSaam Westfriesland
vergt het nogal wat administratieve rompslomp, waardoor het kostbaar
en tijdrovend – en dus vrijwel onmogelijk – is om mensen met een
uitkering uitzendwerk te laten verrichten. Dat is jammer, want het blijkt
dat veel mensen via tijdelijk werk aan een vaste baan komen: ze doen
werkervaring op en de werkgever kan goed en gedegen kennismaken met
de nieuwe werknemer.
WerkSaam werkt daarom nu samen met
Flextensie. Flextensie heeft een aanpak
ontwikkeld waarmee
uitkeringsgerechtigden flexibel kunnen
worden ingezet zónder de eerder
genoemde nadelen. Uitzendbureaus
kunnen de kandidaten via Flextensie
inlenen voor een aantrekkelijk
inleentarief. Door deze manier van
‘doorlenen’ loopt het uitzendbureau geen
arbeidsrechtelijke risico’s, en is er geen
risico op het gebied van leegloop.

Geïnteresseerd?
Heeft u interesse? Neemt u dan contact
op met onze arbeidscoaches,
telefoonnummer 0229-258 758 of email
werkgeversservicepunt@werksaamwf.nl.

Diverse voordelen
De kandidaat doet werkervaring op met
behoud van een uitkering, werkt zich bij
een potentiële werkgever in the picture én
ontvangt netto € 1,50 per uur extra
inkomsten. Voor het uitzendbureau biedt
Flextensie de mogelijkheid om tegen een
aantrekkelijk tarief (€ 11,75 per uur) en
zonder risico’s of administratieve
lasten mensen met een bijstandsuitkering
in te zetten op flexibel werk.
Voor WerkSaam is Flextensie zo een extra
mogelijkheid om mensen vanuit een
uitkeringssituatie werkervaring te laten
opdoen en tegemoet te komen aan de
flexibele vraag van de arbeidsmarkt.

Met behulp van matchingssoftware wordt
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kiezen of en welke kandidaten u op de
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vindt u ook op www.flextensie.nl.
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