•
•
•
•
•

het aanschrijven en mailen van alle kandidaten in arrangement 3,
de werkcontactdagen,
het actief uitnodigen en inschrijven van statushouders
als follow-up voor andere projecten gericht op arrangement 3 (bijvoorbeeld Idid), en
het groepsgewijs oproepen van kandidaten voor voorlichtingssessies in december en januari.

Naast de actieve werving uit arrangement 3 is er een meer passieve stroom uit arrangement 1
(kandidaten op de wachtlijst en kandidaten die zijn afgewezen door de uitzendbureaus). Deze werkwijze
wordt weerspiegeld in de samenstelling van de poule:
•

•

27% van de kandidaten uit de poule komt uit arrangement 1. Het gaat hierbij om kandidaten die
minimaal 3 maanden in de uitkering zitten (geen nieuwe instroom) en die niet zijn geselecteerd
door de uitzendbureaus of participeren binnen andere projecten en trajecten.
73% van de kandidaten uit de poule komt uit arrangement 3:
o 18% met een uitkeringsduur van 9 maanden tot 1,5 jaar
o 20% met een uitkeringsduur van 1,5 tot 3 jaar
o 24% met een uitkeringsduur van 3 tot 6 jaar
o 11% met een uitkeringsduur van meer dan 6 jaar

Gemiddeld ontvangen kandidaten die bij Flextensie staan ingeschreven zo’n 3 jaar een participatiewetuitkering. De gemiddelde leeftijd van kandidaten is 42 jaar.
Onder de ingeschreven kandidaten bevinden zich tevens 18 statushouders. Twee van hen zijn op dit
moment al geplaatst. Nog eens drie statushouders zijn op een opdracht voorgesteld en starten naar alle
waarschijnlijkheid nog deze maand op een opdracht.
Deze samenstelling van de poule past bij de visie van Flextensie. Als instrument heeft Flextensie voordeel
en toegevoegde waarde voor een brede doelgroep, maar onze ervaring is dat tijdelijk werk júist ook
perspectief kan bieden voor kandidaten met een iets langere afstand tot de arbeidsmarkt. Van de
kandidaten wordt een bepaalde mate van flexibiliteit, bereikbaarheid en motivatie verwacht.
Tegelijkertijd biedt de wervingssnelheid bij flexvraag ook vaak de mogelijkheid om kandidaten met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt een entree te geven. We zien dit in de praktijk gebeuren.
Voorbeeld: JobsXL
Via
worden 4 kandidaten ingezet voor schoonmaakwerk. De kandidaten worden ingezet als
extra capaciteit om de vakantieperiode van de vaste medewerkers in te vullen, tussen de 10 en de 24
uur per week. Het gaat om één kandidaat die vermoedelijk uit arrangement 1 komt (10 maanden in de
bijstand) en drie kandidaten uit arrangement 3: één dame die al 13 jaar een uitkering ontvangt en geen
enkele reguliere werkervaring heeft opgedaan in deze 13 jaar, en twee statushouders.
Wanneer kandidaten het goed doen kan
aan het eind van de zomerperiode kijken of het mogelijk
is een vast aantal uren voor de kandidaten te vinden. Zo kan tijdelijk werk resulteren in een vaste baan.
De gecombineerde inzet creëert zo mogelijk blijvende kansen voor alle kandidaten. In de tussentijd
resulteert de inzet van deze kandidaten voor Utrecht in een besparing van tussen de €
en €
per maand, afhankelijk van het aantal gewerkte uren.

Voorstel t.a.v. poule en plaatsingen
Flextensie continueert graag de afspraken met Utrecht ook na oktober 2016. Daarbij stellen wij concreet
de volgende werkwijze voor t.a.v. het op peil houden van de poule:
-

Flextensie werft actief vanuit arrangement 3, via de eerder genoemde kanalen: actieve aansluiting bij
UW (presentaties, banenmarkten, overdracht van kandidaten via WiZ), het aanschrijven en mailen
van alle kandidaten in arrangement 3, de werkcontactdagen, het actief uitnodigen en inschrijven van
statushouders en als follow-up voor projecten als Idid, en het groepsgewijs oproepen van kandidaten
voor voorlichtingssessies

Dat ze actief aan de slag kunnen op regulier werk betekent veel voor kandidaten. Om in beeld te brengen
heeft Flextensie een studente film gevraagd om in een paar vlogs te illustreren hoeveel (tijdelijk) werk
voor mensen kan betekenen. Het eerste filmpje is nu af en is te zien via: https://youtu.be/7yIjLeS-DVA.

Conclusie
De belangrijkste doelstelling voor het starten van een samenwerking is vanuit Flextensie: het bieden van
echte en relevante werkervaring aan kandidaten, op een manier die voor de gemeente een sluitende
businesscase oplevert. Na de wat vertraagde start van de samenwerking kunnen wij concluderen dat op
driekwart van de duur van de samenwerking dit doel in zicht is.
Flextensie stelt dan ook voor om de samenwerking te continueren, en heeft in een separaat memo
hiervoor een aangescherpte offerte gedaan.

