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De inzet van het instrument resulteert daarmee in een positief resultaat voor de gemeente, van
waaruit kosten voor personele inzet kunnen worden voldaan. Gezien de ingezette ontwikkeling
waarin de bekendheid van het instrument zowel intern als extern steeds toeneemt, kan een
verdere groei van het aantal plaatsingen worden verwacht.
Flextensie als sociale onderneming: voorstel bijstelling kostenafspraak
Flextensie stelt op basis hiervan voor de samenwerking te continueren. Omdat Flextensie een
sociale onderneming is die alleen operationele kosten wil rekenen, zijn we in staat om de
tarieven aan te scherpen – immers: wij zoeken ook naar een sterke businesscase voor de
gemeente Utrecht. Flextensie scherpt daarom de tarieven t.o.v. het voorgaande contract naar
beneden bij. Daarbij wil Flextensie, als blijk van partnerschap richting de gemeente Utrecht, deze
gunstigere tariefvoorwaarden (mits de samenwerking gecontinueerd wordt) met terugwerkende
kracht toepassen vanaf 1 april 2016, zodat het resultaat over het tweede half jaar van de
samenwerking voor Utrecht bijna €
gunstiger uitvalt. Gezien de contractuele afspraken
maakt Flextensie aanspraak op dit bedrag, maar bij continuering van de samenwerking laat
Flextensie deze revenuen ten gunste van Utrecht komen.
In het aangescherpte aanbod is de tarifering op de volgende punten aangescherpt:
• Alle kosten voor projectleiding t.b.v. implementatie komen te vervallen. Projectbeheer is
inbegrepen in het gangbare tarief voor de administratieve afwikkeling. Dit is reductie van
€
per maand (ofwel €
voor het afgelopen half jaar).
• De gehanteerde staffel voor afwikkeling is op twee punten gewijzigd:
o In de oude afspraak rekent Flextensie % over de eerste €
omzet uit
plaatsingen en % over de resterende omzet. Deze staffel kent een
minimumbedrag van €
.
o In de nieuwe afspraak rekent Flextensie %over de eerste €
omzet, en %
over de resterende omzet. Het bodembedrag in de staffel komt te vervallen.
Bij een omzet van ca. €
- per maand is dit een korting van €
per maand. (Over
het lopende half jaar is dit naar verwachting een kostenreductie van ca. €
).
Bijgaande rekensheet laat zien dat de inzet van het instrument op deze wijze inclusief de kosten
voor personele inzet resulteert in een positief resultaat voor de gemeente. Over een volgend jaar
van inzet komt deze besparing neer op bijna €
per jaar, of bijna €
na aftrek van
personele inzet.
Wanneer we de besparing op de te verwachten uitstroom meerekenen is het positief resultaat
voor 12 maanden ruim €
. Dit nog los van de maatschappelijke meerwaarde.
Ook de gederfde kosten uit het eerste half jaar van de samenwerking zullen hierdoor naar
verwachting bij continuering van de samenwerking binnen afzienbare tijd kunnen worden
inverdiend. Flextensie wil tot slot benadrukken dat de hier gepresenteerde cijfers een
conservatieve schatting van de te verwachten resultaten zijn: er lopen een aantal voorstellen om
groepen kandidaten te plaatsen, waarmee het aantal geraamde plaatsingen zomaar zou kunnen
verdubbelen.
Daarnaast is het belangrijk te benoemen dat er buiten de personele inzet van de matchmaker
geen kostenrisico meer is voor de gemeente Utrecht: er zijn alleen kosten wanneer er ook
opbrengsten zijn, en dan worden deze voldaan vanuit de omzet.
Neveneffecten en voordelen
• 50% van alle flexopdrachten komt voort uit de samenwerkingsafspraken tussen Flextensie en
landelijk werkgevers en uitzendbureaus. Middels dit instrument komen daarmee kansen
beschikbaar die voorheen niet voor bijstandsgerechtigden beschikbaar kwamen.
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Deze partners melden met ook enige regelmaat ook langlopende vacatures, die aan de
bedrijfsadviseurs van de gemeente worden doorgegeven.
Het instrument Flextensie breidt de werkgeversdienstverlening van de gemeente uit.
De premie (€2,- per gewerkt uur) die kandidaten ontvangen stimuleert het accepteren van
tijdelijke opdrachten die voorheen kandidaten financiële onzekerheid brachten. Met
periodieke uitbetaling van de premie wordt daarbij een inkomensval voorkomen.
Er is geen maandelijkse verrekening of tijdelijke stopzetting van de uitkering nodig.
Voor kandidaten kan Flextensie resulteren in een vliegwiel naar uitstroom in regulier werk.
Het arrangement past geheel binnen de huidige wet- en regelgeving.
Continuering van de samenwerking vergt geen aanvullende investeringen maar kan wel
resulteren in significante besparingen.

