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• Naam 

• Organisatie/functie 

• Waarom aangemeld voor workshop?

Wie zijn jullie?

STELLING 

Parttime werken is gedoe en levert niets op.



Aanleiding

Bijstandsbudgetten (BUIG) gemeenten staan onder 
druk

De arbeidsmarkt flexibiliseert en aanbod (parttime) 
werk groeit 

Gemeenten moeten kansen parttime werk gaan 
benutten 

Uitkeringsgerechtigden in het bestand vragen in 
toenemende mate maatschappelijke & 
administratieve ondersteuning

Steeds meer gedoe bij inkomstenverrekening van 
parttime werk.



Aanleiding

1. Werkzoekenden ervaren inkomensonzekerheid als grote belemmering om parttime aan het werk te gaan.

2. Uit landelijk onderzoek door Divosa blijkt dat procentueel ruim twee keer zoveel mensen naar werk 

uitstromen via parttime werk.

“Nederland is Europees 

kampioen flexwerken”-

Trouw



Aanleiding

Waarom ervaart de werkzoekende een belemmering om parttime te werken? 

Parttime werk levert gedoe op!

• Door verrekening achteraf ontstaan terugvorderingen.

• Deze terugvorderingen zorgen voor vervelende fluctuaties in inkomsten.

• Door deze negatieve beeldvorming willen werkzoekenden (liever) niet parttime 

werken. 

• Professional Werk (Matchmaker) biedt parttime werk liever niet aan aan de 

werkzoekende vanwege het gedoe.



Hoofddoel pilot gemeente Rotterdam



Resultaten 12 maanden

• 210 deelnemers

• >1550 loonstrookjes tijdig beschikbaar

• 121 uitgestroomd uit de uitkering

• € 185.000 partiële inkomsten (onder voorbehoud)

• Handmatigheden en afhankelijkheden in het werkproces (TT/ gem. 

Rotterdam) gereduceerd

Resultaten gemeente Rotterdam

“Door Next2FLex kunnen onze 
werkzoekenden zorgeloos parttime 
aan het werk zonder gedoe met hun 
uitkering.” Ton van der Leck, 
afdelingsmanager WSPR

“Door Next2Flex hebben werkzoekenden minder 
last van terugvorderingen (zowel in grootte als 
in aantal), wat ervoor zorgt dat zij meer 
openstaan om in een parttimefunctie en/of 
tijdelijke functie aan de slag te gaan.” Jeroen 
Douffet, consultant Intermediairs



• Gerealiseerde 57% uitstroom uitkeringsgerechtigden pilot

• Ruim 80% reductie aantal terugvorderingen 

• Betere forecast & kleinere of geen nabetalingen

• Door tijdiger en juister verrekenen wordt parttime werk aantrekkelijker

• Door reductie administratie meer tijd voor persoonlijke aandacht 

kandidaten (proactiever handelen)

• Eenvoudig inzicht in persoonlijk situatie inkomen en uitkering door een 

mobiele app

Neveneffecten gemeente Rotterdam



Hoe werkt Next2Flex

Data flow Next2Flex



Portal inkomensconsulent



Next2Flex App parttimer



Vragen en afsluiting

STELLING 

Parttime werken is gedoe en levert niets op.



Neem contact op met:

• Erik Dijkstra

e.dijkstra@rotterdam.nl

06 -11384887

• Mirjam Manni

mirjam.manni@tempo-team.nl

06 - 46033583

Interesse?

mailto:e.dijkstra@rotterdam.nl
mailto:mirjam.manni@tempo-team.nl


• Presentaties beschikbaar op dinsdag 12 juni

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdag donderdag 22 november in 

Muntgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



