
Next2Flex van Tempo-Team en Next2 
Meer uitkeringsgerechtigden aan het werk 

Deze rekentool zorgt voor een juiste administratie en 
maandelijkse verrekening van de gewerkte uren met de 
uitkering van de kandidaat. Next2Flex minimaliseert de 
administratieve druk rond parttime werk en zorgt dus 
dat het aantrekkelijker wordt. Dit werk wordt niet meer 
als ingewikkeld ervaren, maar juist als een kans om 
weer te bouwen aan een onafhankelijke toekomst. 
  
Voordelen voor de gemeente 
Niet alleen zorgt Next2Flex voor een verrekening van de 
inkomsten, ook zorgt de app voor efficiency binnen de 
gemeente. Support-afdelingen van gemeenten werken 
efficiënter, doordat het verwerken van de gewerkte 
uren sneller, eenvoudiger en zonder fouten verloopt. 
Achterstanden zijn er niet meer. Ook is het niet meer 
nodig om achteraf te verrekenen en te veel betaalde 
uitkeringen terug te vorderen. Dit leidt tot een 
aanzienlijke kostenbesparing bij gemeenten en een 
goede, klantgerichte dienstverlening. 
  
Next2Flex maakt het voor gemeenten gemakkelijk om 
te verantwoorden, onder meer aan subsidiegevers, hoe 
succesvol ze uitkeringsgerechtigden uitplaatsen.  
 

…………………………………………………………………………….. 
‘Door Next2Flex hebben werkzoekenden minder 

last van terugvorderingen (zowel in grootte als in 
aantal), wat ervoor zorgt dat zij meer openstaan 
om in een parttime functie aan de slag te gaan.’  

Jeroen Douffet Consultant Intermediairs 
……………………………………………………………………………....... 

 

Van werk komt werk 
U als gemeente wil een zo groot mogelijke schadelast-
beperking. De budgetten staan onder druk en elk 
gewerkt uur betekent voor u een stap in de goede 
richting. Onze arbeidsmarkt flexibiliseert. Er komen 
steeds meer tijdelijke en parttime banen.  
 
De vraag is hoe uitkeringsgerechtigden deze 
ontwikkelingen meer kunnen benutten, aangezien niet 
altijd duidelijk is wat de consequenties zijn voor de 
uitkering en overige toeslagen. Bovendien vindt de 
verrekening van de inkomsten met de uitkering vaak pas 
na enkele maanden plaats. Hierdoor moeten 
uitkeringsgerechtigden geld terugbetalen aan de 
uitkeringsinstantie, vaak met als gevolg financiële 
problemen. 
 
In de praktijk zien wij dat door deze complexiteit 
parttime werk niet volledig benut worden. Uit landelijk 
onderzoek van Divosa blijkt dat procentueel twee keer 
zoveel mensen naar werk uitstromen via parttime werk. 
En onze eigen ervaringscijfers tonen aan dat mensen die 
werken meer kans hebben op uitstroom uit de uitkering 
dan mensen die niet werken. Van werk komt werk!  
 
Next2Flex-app: maandelijkse inkomstenverrekening 
Tempo-Team zet zich in om zoveel mogelijk 
uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. Om de 
complexiteit rondom de verrekening van parttime werk 
te verminderen en transparant inzicht te geven in de 
(financiële) gevolgen, hebben Tempo-Team en Next2 de 
krachten gebundeld. Samen hebben wij Next2Flex 
ontwikkeld.  



Hoe werkt Next2Flex? 
Tempo-Team heeft vacatures en een landelijk netwerk 
van werkgevers. Wij begeleiden duizenden mensen naar 
(parttime) werk. Dit doen wij wij onder andere door 
Publiek Private Samenwerkingen aan te gaan met ons 
serviceconcept ActiveerKracht. Daarbij zetten wij 
Next2Flex in. Met deze app vindt uitwisseling van 
gegevens plaats. Maar ook als u niet met ons 
samenwerkt, kunt u gebruikmaken van deze tool. 
• De account- of klantmanager van de gemeente heeft 

direct inzicht in het aantal gewerkte uren van elke 
kandidaat. 

• De inkomsten van de uitkeringsgerechtigden worden 
maandelijks verrekend met de uitkering. Hierdoor 
heeft iedereen die werkt real time overzicht op zijn 
financiële situatie. Dus geen verrassingen achteraf. 

• De supportafdeling van de gemeente krijgt een 
overzicht van gewerkte uren en het verdiende loon, 
zodat de verrekening van het loon met de uitkering 
maandelijks kan plaatsvinden. 

• Next2Flex kan gebruikt worden op smartphone, 
tablet of computer. Ook andere partners kunnen 
gebruikmaken van de Next2Flex-interface. Kortom 
wel werk, geen gedoe. 
 
 

  

DE VOORDELEN VAN NEXT2FLEX OP EEN RIJ 
 

Next2Flex rekent af met achterstanden  
in de inkomstenverrekening 

……………………………..………. 

……………………………..……….
. 

………………………………………. 

………………………………………. 

WERKZOEKENDE 
• Parttime werken 

aantrekkelijk maken 
door voorkomen 
terugvorderingen; 

• Makkelijk maken om 
inkomensgegevens aan 
te leveren. 

 

PROFESSIONAL INKOMEN 
• Verrekening proces 

vereenvoudigen. Dit 
levert tijd- en 
kostenbesparing op; 

• Terugvorderingen 
verminderen. 

INTERMEDIAIR & NEXT2 
• Co-creëren en in de 

praktijk toetsen van 
nieuwe ‘uitstroom-
formules’; 

• Partner in pilot zijn voor 
oplossen van het 
verrekeningsvraagstuk. 

 

GEMEENTE 
• Meer efficiënte en 

doelmatige samen-
werking domein werk 
en domein inkomen; 

• Vergroten partiële 
inkomsten en duurzame 
uitstroom. 

ActiveerKracht  
ActiveerKracht is inmiddels bij diverse gemeenten 
succesvol, doordat gemeenten en Tempo-Team 
optimaal gebruikmaken van elkaars kracht, expertise en 
netwerk. Het gemeenschappelijk doel is het activeren 
en bemiddelen van mensen naar werk.  
 
Tempo-Team draagt hieraan bij door gebruik te maken 
van haar database met vacatures, (vestigingen)netwerk 
en ervaring met het matchen van mens en werk.  
Gemeenten hebben onder andere kennis van sociale 
wetgeving en de re-integratie van kandidaten. 
Werkgevers kunnen hun (MVO-)vacatures vervullen 
door een kandidaat via ActiveerKracht van Tempo-Team 
aan te nemen. 
 

 

  

Wilt u meer weten over Next2Flex? Of heeft u interesse 
in een kennismakingsgesprek? Wij komen graag bij u 
langs. U kunt contact opnemen met: 
 
Zuid-Nederland: 
Pascal Debie, strategisch adviseur PPS en participatie 
pascal.debie@tempo-team.nl, 06 55 86 87 17 
 
Midden-Nederland: 
Siska Hut, strategisch adviseur PPS en participatie 
siska.hut@tempo-team.nl, 06 57 03 44 76 
 
Noord-Nederland: 
Mirjam Manni, operationeel manager PPS en 
participatie 
mirjam.manni@tempo-team.nl, 06 46 03 35 83 
 

 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

‘Met Next2Flex kunnen onze werkzoekenden zorgeloos parttime  
aan het werk, zonder gedoe met hun uitkering.’ 

Ton van der Leck, afdelingsmanager Werkgeverservicepunt Rotterdam 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


