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De maximale termijn van 6 maanden wordt daarbij in geen geval 
overschreden. 

Artikel 5. Samenwerkingsafspraken 

lid 1 De Flex-opdracht biedt kandidaten van de gemeente Almere werkervaring, 
waarmee zij zich (verder) kunnen voorbereiden op deelname aan de 
reguliere arbeidsmarkt. 

lid 2 Gemeente Almere kent Kandidaten iR l=let lcacler vaR l=luA iRzet ep l=let re 
iAte!i)ratieiRstrumeRt Fle><teRsie in het kader van de Flex-opdracht-een netto 
premie toe van € 2.- per gewerkt uur en ten hoogste van € 2.392.- per 
kalendenaar veer areeiasiAscl=lal<eliR!iJ tee,-als omschreven in artikel 31, lid 
2, onderdeel j van de Participatiewet. 

lid 3 De Flex-opdracht valt onder de voorziening van werken met behoud van 
uitkering zoals in de Partlcipatiewet voorzien. Daarbij draagt de inzet van 
de Kandidaat bij aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie en daarmee 
aan diens re-Integratie. De relatie tussen Flextensie Nederland b.v. en de 
Kandidaat en die tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat is daarmee 
geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen. Flextensie Nederland b.v. is geen contractpartij in de 
overeenkomsten tussen de Gemeente Almere en de Kandidaat of die tussen 
de Gemeente Almere en de Opdrachtgever. 

lid 4 Flextensie Nederland b.v. brengt namens Gemeente Almere bij de 
Opdrachtgever een door de Gemeente Almere vastgesteld uurtarief in 
rekening. Het aan de Opdrachtgever te berekenen uurtarief kent een 
uitgangswaarde die is gerelateerd aan het Wettelijk Minimumloon, dan wel 
het geldende CAO-loon, als!l)ede de verwachte productiviteit van de 
Kandidaat. Afspraken over het gehanteerde uurtarief worden gemaakt 
tussen de gemeente Almere en de Opdrachtgever. Flextensie Nederland b.v. 
heeft geen Invloed op de totstandkoming van het tarief dat in rekening 
wordt gebracht. De in rekening gebrachte uren komen overeen met het 
door de gemeente Almere aan Flextensle Nederland b.v. toegezonden (en 
door de Opdrachtgever geaccordeerde) urenformulier. 

lid 5 Flextensie Nederland b.v. betaalt de door de Gemeente Almere aan de 
Kandidaat toegekende premie voor arbeldsinschakeling, zoals omschreven 
in artikel 5 lid 2 van deze overeenkomst, namens de Gemeente Almere aan 
de Kandidaat uit, eventueel vermeerderd met gemaakte reiskosten. De 
premie wordt maximaal tweemaal per kalenderjaar aan de Kandidaat 
uitgekeerd. De momenten waarop dat gebeurt, worden door de gemeente 
Almere vastgesteld. 

Artikel 6. Financierings- en betalingsvoorwaarden 

6.1. Financiële vergoeding 

lid 1 Flextensle Nederland b.v. rekent voor gebruik en verdere ontwikkeling van 
het arrangement, het uitvoeren van de administratieve en financiële 
afwikkeling, de verantwoording en controle van het project en het 
debiteurenbeheer, de volgende kosten per maand: 

33% van het in artikel 5 lid 4 bedoelde aan de Opdrachtgevers in 
rekening gebrachte tarief tot€ xxx per maand, plus 
12% van het in artikel 5 lid 4 bedoelde aan de Opdrachtgevers in 
rekening gebrachte tarief tussen de xxx,- en€ xxx,- per maand, plus 
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6% van het in artikel 5 lid 4 bedoelde aan de Opdrachtgevers in 
rekening gebrachte tarief boven de€ xxx,- per maand. 

lid 1;!, Voor 2 softwarelicenties (2x Connexys) a € xxx,-, berekent Flextensie in 
totaal € xxx,- exclusief btw per maand. 

lid 13 Deze overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd, waarbij nieuwe afspraken 
gemaakt kunnen worden over de afwikkelkosten en de kosten voor de 
licenties. 

6.2.. Facturering 

lid 1 De in artikel 6.1 lid 1;!, genoemde kosten voor software worden elk half 
� vooraf bij de gemeente Almere gefactureerd. De gemeente 
Almere dient deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te hebben 
voldaan. Na beëindiging van deze overeenkomst betaalt Flextensie het 
bedrag terug dat de gemeente eventueel te veel heeft betaald voor de in 
artikel 6.1 lid 3 genoemde kosten. Flextensie Nederland b.v. maakt dit 
bedrag over. binnen 30 dagen na opmaak van de betreffende afrekening. 

lid 2 Elk half jaar stelt Flextensie Nederland b.v. een afrekening van de onder 
artikel 5 lid 4 bedoelde gerealiseerde inkomsten op. Die Inkomsten worden 
door Flextensie Nederland b.v. verminderd met de in artikel 5 lid 5 bedoelde 
en uitgekeerde premie, de uitbetaalde reiskostenvergoedingen en de in 
artikel 6.1 lid 1 genoemde kosten. Het restant van het door de 
Opdrachtgevers betaalde tarief maakt Flextensie Nederland b.v. over aan de 
gemeente Almere, op een door de gemeente Almere opgegeven 
bankrekeningnummer. Flextensie Nederland b.v. maakt dit bedrag over, 
binnen 30 dagen na opmaak van de betreffende afrekening. 

Algemene bepalingen 

Artikel 7. Wijzigingen en aanvullingen 

lid 1 Ieder der partijen Is gedurende de looptijd van deze overeenkomst - op 
basis van daarover gevoerd overleg - gerechtigd wijzigingen van of 
aanvullingen op bepalingen uit deze overeenkomst voor te stellen. 

lid 2 Wijzigingen van of aanvullingen op bepalingen in deze overeenkomst zijn 
slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

lid 3 Deze overeenkomst wordt - in overleg tussen beide partijen - ook 
gewijzigd, Indien en voor zover wetgeving dit noodzakelijk maakt. 

Artikel 8.
,.
Afwikkellng bij ontbinding overeenkomst 

lid 1 Bij ontbinding en beëindiging van deze overeenkomst worden in het 
belang van de Kandidaten de in behandeling zijnde en lopende Flex
opdrachten afgewikkeld en behoudt Flextensle Nederland b.v. voor die Flex
opdrachten recht op vergoeding door de gemeente Almere conform de 
onderhavige overeenkomst. Flextensie Nederland b.v. kan nimmer 
aansprakelijk worden gehouden door enige partij, vanwege het beëindigen 
van deze overeenkomst en wordt door de gemeente Almere gevrijwaard 
voor enige aansprakelijkheid. 

lid 2 Bij ontbinding van deze overeenkomst Is Flextensle Nederland b.v. 
verplicht alle gegevens aan de gemeente Almere te verstrekken welke 
benodigd zijn voor continuering van de te verrichten activiteiten. Bedoelde 
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Belastingdienst 

> Postbus 30206 

Flextensie Nederland B.V. 

Mevrouw M. van Ommeren 

Hellingweg 96 G 

2583 WH DEN HAAG 

Betreft 

2500 GE 'S-GRAVENHAGE 

Bevestiging uitvoering participatiewet betreffende 
premiebetaling arbeidsinschakeling 

Geachte mevrouw Van Ommeren, 

Kantoor Den Haag 

Telefoon 0800 - 0543 

Afdeling MKB Ml RAD/ LH team 4, etage 68 

Doorkiesnummer (088)  

emalladres               @belastingd1enst nl 

Datum 

28 september 2016 
Uw kenmerk 

Kenmerk 

GBV/8545.37.661 

Naar aanleiding van uw mail van 22 september 2016 en ons telefonisch contact van afgelopen 
maandag, ontvangt u met deze brief de volgende bevestiging. 

Tweemalige premiebetaling 

Het Ministerie van Financiën heeft bevestigd dat een tweemalige premiebetaling voor 
arbeidsinschakeling op grond van de Partlcipatiewet onbelast kan blijven, mits er geen sprake is van 
een vrijwilligersvergoeding volgens de normen van de participatiewet. 

Bovengenoemde bevestiging is gebaseerd op de volgende wetsartikelen. 

WetLB 
Artikel 11 b letter a van de Wet op de Loonbelasting 1964: 
Een premie als bedoeld In artikel 31, tweede lid, onderdeel j, van de Particlpatlewet, mits in het jaar 
waarin de premie Is verstrekt geen vergoeding is verstrekt als bedoeld in artikel 31, tweede lid, 
onderdeel k, van de Participatiewet; 

Particlpatiewet 
Artikel 31 lid 2 letter j van de participatiewet 
2. Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend:
j. een een- of tweemalige premie van ten hoogste € 2.366,00 per kalenderjaar, voor zover dit naar het
oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakellng, 

De eerdere afwijzingen vanuit de regionale belastingkantoren waren gebaseerd op de rekenregels 
voor de bijstandsuitkeringen, die nog niet zijn aangepast. Deze kunt u terzijde leggen. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

Hoogachtend, 

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden 

Bezoekadres 

Prinses Beatrlxlaan 512 

'S-GRAVENHAGE 









daarmee aan diens re-integratie. De relatie tussen Flextensie en de kandidaat is daarmee geen 

arbeidsverhouding in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 

lid 3 

lid 4 

lid 5 

lid 6 

lid 7 

lid 8 

lid 9 

lid 10 

lid 11 

Kandidaten ontvangen bovenop de uitkering een netto premie van €1,- per gewerkt uur voor 

arbeidsinschakeling. 

Flextensie bevestigt opdrachten aan zowel de kandidaat als de klant bij plaatsing. 

De gemeente zorgt voor aanmelding van de kandidaten, die in aanmerking komen voor een flex-opdracht, in het 

geautomatiseerde informatiesysteem van Flextensie. De gemeente bepaalt in overleg met Flextensie welke 

kandidaten uit de doelgroep hiervoor in aanmerking komen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de acquisitie van de flex-opdrachten bij klanten. De hier bedoelde inzet 

en afwikkeling geldt voor opdrachten van 28 uur of meer per week voor maximaal drie maanden, voor 

opdrachten tussen 20 en 28 uur per week voor maximaal zes maanden en opdrachten tussen O en 20 uur per 

week voor maximaal twaalf maanden. Flextensie acquireert landelijke accounts en verbindt deze met 

desbetreffende gemeente .. 

De gemeente zorgt, met behulp van de door Flextensie aangeleverde software en ondersteuning, voor de 

matching. De gemeente en Flextensie stimuleren gezamenlijk het doel van duurzame uitstroom uit de uitkering. 

Flextensie brengt namens de gemeente bij de klant een door de gemeente vastgesteld uurtarief in rekening. 

Het aan de klant te berekenen tarief kent een uitgangswaarde van € 11,75. 

Flextensie betaalt de kandidaat€ 1,- per gewerkt uur tot een maximum van€ 150,-- per maand, eventueel 

vermeerderd met gemaakte reiskosten. Deze vergoeding is door Flextensie namens de gemeente uit te keren op 

basis van de vrijlating in het kader van de premie voor arbeidsinschakeling. De kandidaat behoudt daarbij het 

recht op de uitkering op grond van de Participatiewet. 

Flextensie levert na afloop van ieder kalenderkwartaal een managementrapportage met daarin een overzicht 

van de geleverde dienstverlening, aantallen flex-opdrachten, plaatsingsduur, aantallen kandidaten, instroom en 

uitstroom, financiële overzichten, overzicht op kandidaatniveau, enz. 

Na ieder kalenderkwartaal vindt er, op contractniveau, een overleg plaats tussen Flextensie en de gemeente 

over de voortgang en de resultaten. 
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Artikel 6. Financierings- en betalingsvoorwaarden 

6.1. Financiële vergoeding 

lid 1 

lid 2 

lid 3 

lid 4 

lid 5 

lid 6 

lid 7 

lid 8 

Flextensie rekent voor gebruik en verdere ontwikkeling van het arrangement, het uitvoeren van de 

administratieve en financiële afwikkeling, de verantwoording en controle van het project en het 

debiteurenbeheer de volgende kosten per maand: 33% van de gerealiseerde omzet voor alle omzet tot aan€ 

xxx per maand; 12% van de omzet voor alle omzet tussen€ xxx en € xxx per maand en 6% van de omzet voor 

alle omzet boven€ xxx per maand. Deze staffel kent een minimum maandbedrag van€ xxx,excl. BTW per 

maand. 

Daarnaast berekent Flextensie voor 2 softwarelicenties (2x Connexys) een bedrag van € xxx,- exclusief BTW 

per maand. 

Gedurende de pilot ondersteunt Flextensie de gemeente daarnaast met 28 dagen projectadvies. De kosten 

hiervoor bedragen € xxx,- excl. BTW, welk bedrag inmiddels reeds is overgemaakt 

Vervallen. 

Flextensie factureert het minimumbedrag incl. 2 softwarelicenties ter grootte van in totaal€ xxx,- excl. BTW 

maandelijks bij de gemeente. 

Elk half jaar stelt Flextensie een afrekening van de onder artikel 5 lid 8 bedoelde gerealiseerde inkomsten op, 

verminderd met de in artikel 5 lid 9 bedoelde premie en de uitbetaalde reiskostenvergoedingen, en de in lid 1 

genoemde kosten voor zover die het minimum maandbedrag van €xxx,- te boven gaan. De gemeente stuurt 

Flextensie een factuur ter grootte van dit bedrag, waarna Flextensie dit bedrag aan de gemeente zal 

uitbetalen. 

Bij verlenging van de overeenkomst, zoals omschreven in artikel 2 lid 2, kunnen desgewenst nieuwe 

afspraken gemaakt worden over de gehanteerde tarieven. 

De prijzen, genoemd in lid 1 t/m lid 3, zijn inclusief alle kosten en staan gedurende de looptijd van deze 

overeenkomst vast. Flextensie rekent geen prijsindexeringen, boeteclausules of andere onvoorziene kosten die 

zich gedurende de contractperiode voordoen, door in de prijs. 

6.2. Facturering 

lid 1 Als beschreven in artikel 6.1 lid 5, factureert Flextensie de maandelijkse kosten bij de gemeente. Flextensie 

stuurt hiervoor maandelijks een factuur aan de gemeente. 
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Artikel 6. Financierings· en betalingsvoorwaarden 

6.1. Financiële vergoeding 

lid l 

lid 2 

lid 3 

lid4 

lid 5 

lid 6 

lid 7 

lid 8 

Flextensie rekent voor gebruik en verdere ontwikkeling van het arrangement, het uitvoeren van de 

administratieve en financiële afwikkeling, de verantwoording en controle van het project en het 

debiteurenbeheer de volgende kosten per maand: 33% van de gerealiseerde omzet voor alle omzet tot aan € 

xxx per maand; 12% van de omzet voor alle omzet tussen €  xxx en€  xxx per maand en 6% van de omzet voor 

alle omzet boven € xxx per maand. Deze staffel kent een minimum maandbedrag van €  xxx,· excl. BTW per 

maand. 

Daarnaast berekent Flextensie voor 2 softwarelicenties (2x Connexys} een bedrag van€  xxx,· exclusief BTW 

per maand. 

Gedurende de pilot ondersteunt Flextensie de gemeente daarnaast met 28 dagen projectadvies. De kosten 

hiervoor bedragen €  xxx,· excl. BTW, welk bedrag inmiddels reeds is overgemaakt 

Vervallen. 

Flextensie factureert het minimumbedrag incl. 2 softwarelicenties ter grootte van in totaal€  xxx,· excl. BTW 

maandelijks bij de gemeente. 

Elk half jaar stelt Flextensie een afrekening van de onder artikel 5 lid 8 bedoelde gerealiseerde inkomsten op, 

verminderd met de in artikel 5 lid 9 bedoelde premie en de uitbetaalde reiskostenvergoedingen, en de in lid 1 

genoemde kosten voor zover die het minimum maandbedrag van €  xxx,· te boven gaan. De gemeente stuurt 

Flextensie een factuur ter grootte van dit bedrag, waarna Flextensie dit bedrag aan de gemeente zal uitbetalen. 

Bij verlenging van de overeenkomst, zoals omschreven in artikel 2 lid 2, kunnen desgewenst nieuwe afspraken 

gemaakt worden over de gehanteerde tarieven. 

De prijzen, genoemd in lid 1 t/m lid 3, zijn inclusief alle kosten en staan gedurende de looptijd van deze 

overeenkomst vast. Flextensie rekent geen prijsindexeringen, boeteclausules of andere onvoorziene kosten die 

zich gedurende de contractperiode voordoen, door in de prijs. 

6.2� Facturering 
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2 Voor zover door (financiële) toezichthouders van verantwoordelijk inzage wordt gevraagd in 

de gegevens(verwerking) dient de Bewerker hieraan medewerking te verlenen indien en voor 

zover deze vereist is om de Verantwoordelijke in staat te stellen om aan de aan haar door 

toezichthouders opgelegde eisen te voldoen. Deze medewerking omvat mede het verlenen 

van toegang in het kader van inspecties en/of audits door de relevante toezichthouders als 

ware de Bewerker onderworpen aan hetzelfde toezicht als de Verantwoordelijke. Relevante 

toezichthouder is in ieder geval het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 

Artikel 6 Audits 

1. De Verantwoordelijke heeft het recht audits uit te (laten) voeren, met als doel na te gaan of

de door de Bewerker getroffen maatregelen en voorzieningen overeenkomen met het in deze

overeenkomst bepaalde.

2. De Bewerker zal hieraan zijn medewerking verlenen en alle voor de audit relevante

informatie tijdig ter beschikking stellen.

3. De Bewerker kan met goedkeuring van de Verantwoordelijke ervoor kiezen de audit te

vervangen door een Third Party Mededeling (TPM). Een Third Party Mededeling is een

verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van de

ICT-dienst.

4. De Bewerker is zelf volledig verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits bij derden/sub

bewerkers, dit laat onverlet het recht van de Verantwoordelijke om zelf een dergelijke audit

uit te (laten) voeren.

5. De personen die een audit uitvoeren, zullen zich conformeren aan de beveiligingsprocedures

zoals die bij de Bewerker van kracht zijn, voor zover deze beveiligingsprocedures aan de

Verantwoordelijke bekend zijn gemaakt.

6. De kosten voor een audit komen voor rekening van de Verantwoordelijke.

Artikel 7 Rechten van - en communicatie met - betrokkenen 

1. Indien en voor zover een klant van de Verantwoordelijke een verzoek (bijvoorbeeld uit

hoofde van Hoofdstuk 6 Wbp) bij de Bewerker indient omtrent de persoonsgegevens die de
Bewerker van hem verwerkt. zal de Verantwoordelijke dit verzoek afhandelen.

2. Indien de Bewerker klachten ontvangt over de wijze waarop de persoonsgegevens door haar

worden verwerkt, zal zij deze adequaat afhandelen en daarover de Verantwoordelijke

informeren.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. De Bewerker is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet, niet tijdige of niet

behoorlijke nakoming van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze

overeenkomst.

2. De Bewerker vrijwaart de Verantwoordelijke voor eventuele aanspraken van derden die in

verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor de Verantwoordelijke, jegens de

Bewerker mochten worden ingesteld wegen schending van de wet- en regelgeving en in het

bijzonder de Wbp.
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nnexys 
we co11nec on1bnons 

Artikel 9 Duur en beëindiging van de overeenkomst 

1. Deze overeenkomst heeft eenzelfde duur als de bijbehorende Hoofdovereenkomst en kan

niet los van de Hoofdovereenkomst beëindigd worden. De gronden van beëindiging zijn

overeenkomstig die van de Hoofdovereenkomst.

2. Indien een toezichthouder binnen het kader van diens bevoegdheden aan de

Verantwoordelijke een (formele) aanwijzing geeft om de inhoud van deze overeenkomst te
wijzigen of de overeenkomst te ontbinden, dan zal de Bewerker hieraan zijn medewerking
verlenen en zich hiertegen niet verzetten. De Bewerker zal eveneens zijn medewerking
verlenen indien het door de

Verantwoordelijke op enig moment gevoerde beleid in het kader van de Wft of de Wbp
aanleiding geeft om de inhoud van deze overeenkomst te wijzigen. De Bewerker heeft dan
de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden indien de voorgestelde wijzigingen in de
overeenkomst van dien aard zijn dat zulks de kern van de dienstverlening raakt.

3. Zodra de overeenkomst is beëindigd is de Bewerker verplicht de persoonsgegevens en/of
andere bij de Bewerker aanwezige relevante informatie terstond aan de Verantwoordelijke

over te dragen en vervolgens zorg te dragen voor vernietiging van nog aanwezige backups
e.d. De Bewerker zal ter zake een schriftelijke verklaring afgeven aan de Verantwoordelijke.

Artikel 1 O Slotbepalingen 

1. Indien de bepalingen uit één van de bijlagen of de Hoofdovereenkomst strijdig zijn met de

bepalingen van deze Bewerkersovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze
Bewerkersovereenkomst.

2. Wijzigingen in de onderhavige overeenkomst gelden uitsluitend indien deze door beide

partijen schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend.

3. Alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met de onderhavige overeenkomst worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend, 

Namens de Verantwoordelijke, 

Naam: 
Functie: 
Datum: 
Plaats: 

G. Budel
directeur

12 april 2016
Den Haag

Namens de Be'ljerker, 
/ -

Naam: 
Functie: 
Datum: 
Plaats: 

J.J. van Goch 
Director Marketing & Sales 
12 april 2016 
Rotterdam 
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nnexys 
we corinect omb1trons

Bijlage 1 Uit te voeren werkzaamheden 

Opnemen en beschikbaar houden van persoonsgegevens die betrekking hebben op matching en 
inzet van kandidaten (bijstandsgerechtigden) in een technische infrastructuur welke middels een 
Software-as-a-Service (SaaS) oplossing uitsluitend ter beschikking staat van de Verantwoordelijke. 
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nnexys 
1,ve connect arnb1t1ons 

Bijlage 2 Overzicht van te verwerken persoonsgegevens 

• 

• 

Naamgegevens (naam, voorletters, tussenvoegsels, etc ) 

Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, etc ) . 

Geslacht 

Burgerlijke staat 

Geboortedatum 

Andere contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, etc.) 

Huidige werkgeversinformatie (functie en naam huidige werkgever) 

Gegevens gebruikelijk om op te nemen in een sollicitatiebrief en/of curriculum vitae (w.o. 

genoten opleidingen, werkgevershistorie, pasfoto, ... ) 
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nnexys 
we connect a·11b ,10; s 

Bijlage 3 Beveiligingsmaatregelen 

Conform artikel 1 lid 4 en artikel 2 lid 1 van deze overeenkomst dient de Bewerker in ieder geval de 
volgende maatregelen te nemen: 

De gegevensverwerking behorende bij de uitvoering van deze overeenkomst vallen in klasse I 
volgens de normering aangehouden in Achtergrondstudies en verkenningen 23 (AV23) van het 

CBP. Bewerker dient overeenkomstig de normen gesteld in de AV23 voor de bedoelde klasse 
maatregelen te treffen en in werking te houden voor zolang als zij persoonsgegevens onder zich 

heeft tijdens de uitvoering van deze overeenkomst. Overeenkomstig is van toepassing voor zolang 
Bewerker persoonsgegevens onder zich heeft direct na beëindiging van de overeenkomst in de 

afwikkeling daarvan. 

Met het jaarlijks ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring door medewerkers van bewerker 
ingezet voor de activiteiten bedoeld onder deze bewerkersovereenkomst, en voldoende aandacht 

voor een goede omgang met persoonsgegevens heeft Bewerker voldaan aan de 
screeningsvereisten als bedoeld onder artikel 3.4 van deze overeenkomst. 

Bewerker heeft aangegeven Textkernel B.V. uit Amsterdam (zoek- en CV-parse-technologie) in te 
zetten als subbewerker. Verantwoordelijke heeft hiertegen geen bezwaar. Hiermee is voldaan aan 
de toestemmingsvereiste als bedoeld in artikel 4.1 van deze overeenkomst. 

Bewerker heeft aangegeven Salesforce uit San Francisco (platform-technologie) in te zetten als 
subbewerker. Verantwoordelijke heeft hiertegen geen bezwaar. Hiermee is voldaan aan de 
toestemmingsvereiste als bedoeld in artikel 4.1 van deze overeenkomst. 
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Artikel 5. Samenwerkingsafspraken 

lid 1 De Flex-opdracht biedt kandidaten van de gemeente Almere werkervaring, 
waarmee zij zich (verder) kunnen voorbereiden op deelname aan de 
reguliere arbeidsmarkt. 

lid 2 Gemeente Almere kent Kandidaten in het kader van hun inzet op het re
integratieinstrument Flextensie een premie voor arbeidsinschakeling toe, als 
omschreven in artikel 31, lid 2, onderdeel j van de Participatiewet. 

lid 3 De Flex-opdracht valt onder de voorziening van werken met behoud van 
uitkering zoals in de Participatiewet voorzien. Daarbij draagt de inzet van 
de Kandidaat bij aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie en daarmee 
aan diens re-integratie. De relatie tussen Flextensie Nederland b.v. en de 
Kandidaat en die tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat is daarmee 
geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen. Flextensie Nederland b.v. is geen contractpartij in de 
overeenkomsten tussen de Gemeente Almere en de Kandidaat of die tussen 
de Gemeente Almere en de Opdrachtgever. 

lid 4 Flextensie Nederland b.v. brengt namens Gemeente Almere bij de 
Opdrachtgever een door de Gemeente Almere vastgesteld uurtarief in 
rekening. Het aan de Opdrachtgever te berekenen uurtarief kent een 
uitgangswaarde die is gerelateerd aan het Wettelijk Minimumloon, dan wel 
het geldende CAO-loon, alsmede de verwachte productiviteit van de 
Kandidaat. Afspraken over het gehanteerde uurtarief worden gemaakt 
tussen de gemeente Almere en de Opdrachtgever. Flextensie Nederland b.v. 
heeft geen invloed op de totstandkoming van het tarief dat in rekening 
wordt gebracht. De in rekening gebrachte uren komen overeen met het 
door de gemeente Almere aan Flextensie Nederland b.v. toegezonden (en 
door de Opdrachtgever geaccordeerde) urenformulier. 

lid 5 Flextensie Nederland b.v. betaalt de door de Gemeente Almere aan de 
Kandidaat toegekende premie voor arbeidsinschakeling, zoals omschreven 
in artikel 5 lid 2 van deze overeenkomst, namens de Gemeente Almere aan 
de Kandidaat uit, eventueel vermeerderd met gemaakte reiskosten. De 
premie wordt maximaal tweemaal per kalenderjaar aan de Kandidaat 
uitgekeerd. De momenten waarop dat gebeurt, worden door de gemeente 
Almere vastgesteld. 

Artikel 6. Financierings- en betalingsvoorwaarden 

6.1. Financiële vergoeding 

lid 1 Flextensie Nederland b.v. rekent voor gebruik en verdere ontwikkeling van 
het arrangement, het uitvoeren van de administratieve en financiële 
afwikkeling, de verantwoording en controle van het project en het 
debiteurenbeheer, de volgende kosten per maand: 

33% van het in artikel 5 lid 4 bedoelde aan de Opdrachtgevers in 
rekening gebrachte tarief tot€ xxx per maand, plus 
12% van het in artikel 5 lid 4 bedoelde aan de Opdrachtgevers in 
rekening gebrachte tarief tussen de xxx,- en € xxx,- per maand, plus 
6% van het in artikel 5 lid 4 bedoelde aan de Opdrachtgevers in rekening 
gebrachte tarief boven de€ xxx,- per maand. 

lid 2 Voor 2 softwarelicenties (2x Connexys) a € xxx,-, berekent Flextensie in 
totaal € xxx,- exclusief btw per maand. 
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in artikel 5 lid 2 van deze overeenkomst, namens de Gemeente Almere aan 
de Kandidaat uit, eventueel vermeerderd met gemaakte reiskosten. De 
premie wordt maximaal tweemaal per kalenderjaar aan de Kandidaat 
uitgekeerd. De momenten waarop dat gebeurt, worden door de gemeente 
Almere vastgesteld. 
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lid 1 Flextensie Nederland b.v. rekent voor gebruik en verdere ontwikkeling van 
het arrangement, het uitvoeren van de administratieve en financiële 
afwikkeling, de verantwoording en controle van het project en het 
debiteurenbeheer, de volgende kosten per maand: 

33% van het in artikel 5 lid 4 bedoelde aan de Opdrachtgevers in 
rekening gebrachte tarief tot€ xxx per maand, plus 
12% van het in artikel 5 lid 4 bedoelde aan de Opdrachtgevers in 
rekening gebrachte tarief tussen de xxx,- en € xxx,- per maand, plus 
6% van het in artikel 5 lid 4 bedoelde aan de Opdrachtgevers in rekening 
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Monitor voortgang Flextensie Almere 
december 2017 

Maanden 

Resultaat 

Instroom in de poule 

Nieuw in poule 

Totaal poule 

Plaatsingen 

Nieuwe plaatsingen 

Plaatsingen in de maand 

Omzet 

1
Uitstroom 

--

Uitstroom naar werk >12 uur 

Uitstroom naar werk <12 uur 

Doorstroom naar traject 

2016 jan-17 

16 

114 

70 2 

27 

( 

13 3 

0 1 

3 0 

feb-17 mrt-17 apr-17 mei-17 

26 10 10 24 

106 103 119 110 

13 6 6 2 

34 43 35 29 

(  (  (  ( 

3 0 2 1 

0 0 0 0 

0 2 0 4 



, 

� 

jun-17 ju/-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 Cumulatief 2017 

1 1 11 10 10 7 9 9 

106 108 107 111 46 54 59 59 
-- --

-

1 3 1 6 1 2 1 5 

20 23 18 21 17 10 10 13 

€   €   €   €  €   €   €  € 
--

--

0 0 0 2 1 2 0 0 27 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 2 0 1 0 1 0 1 14 





Evaluatie samenwerking Flextensie - Almere 

Achtergrond en doelen 
Achtergrond: De gemeente Almere is formeel per 1 januari 2016, en operationeel per 1 april 2016 een 

samenwerking gestart met de werkwijze van Flextensie. Als sociaal ondernemer is Flextensie voor 

gemeenten een niet op winst gerichte partner. Flextensie werkt samen met ca. 50 verschillende 

gemeenten verspreid over Nederland. 

Instrument en doel: Flextensie biedt een eigen ontwikkeld model waarmee voor de kandidaat én de 

gemeente inzet op tijdelijk en/of parttime werk eenvoudig en lonend wordt. Het gaat om inzet op regulier 

werk tegen een tarief dat minimaal gelijk staat aan het minimumloon. Doelstelling van inzet van het 

instrument is om kandidaten actuele werkervaring te bieden en daardoor bij te dragen aan 

matchbaarheid van kandidaten. Concreet zijn er t.a.v. de samenwerking de volgende doelen 

geformuleerd: 

Kwalitatieve doelstellingen 

Poule van ca. 200 kandidaten 

Continue instroom in de pilot (Flextensie sluit aan op klantprocessen) 

Flextensie wordt ervaren als 'eigen' instrument van de gemeente door klantmanagers en 

accountmanagers 

Bekendheid van het instrument onder opdrachtgevers in de regio 

Activeren en in beweging brengen van kandidaten met enige afstand tot de arbeidsmarkt 

Bieden van relevante en echte werkervaring 

Opdrachtgevers en werkgevers kunnen bedienen wanneer zij flexibele en tijdelijke vraag hebben 

'Harde' doelstellingen 
�-'-������������� 

Inzet van het instrument legt geen beslag op middelen gemeente (de kosten per maand incl. personele 

inzet kunnen worden voldaan vanuit de omzet) 

Hiervoor is nodig: omzet van ca. {xxx,- ofwel ca. 12-14 opdrachten van gemiddeld 80 uur per 

maand 

De ambitie is daarnaast om te groeien naar een omzet van ca. { xxx,- per maand, daarbij zijn er 

maandelijks ca. 25 kandidaten actief op een flexibele opdracht. 

Opbouw flexpool 
Ontwikkeling: Door middel van intakegesprekken zijn er 164 kandidaten met een bijstandsuitkering 

gesproken. Hiervan zijn er momenteel 95 kandidaten opgenomen in de arbeidspoule. De overige 69 

kandidaten zijn uitgeschreven. Dit gebeurt o.a. omdat de kandidaten zelf een baan vinden, de uitkering 

wordt beëindigd. Ook komt het voor dat kandidaten doorstromen naar andere trajecten binnen de 

gemeente. Daarbij zijn twee scenario's mogelijk: 

Een kandidaat start op een flexopdracht. Vanaf de eerste gewerkte dag geldt dan een 

doorlooptijd van 6 maanden. Als een kandidaat na die 6 maanden niet is uitgestroomd naar werk, 

wordt hij/zij actief doorgemeld naar 188 of Talent@Work. 

Een kandidaat is beschikbaar in de pool maar blijkt niet plaatsbaar op opdrachten. Na enkele 

maanden wordt de kandidaat dan doorgemeld naar andere routes, bijv. naar team zorg, of naar 

vrijwilligerswerk. 

Samenstelling: Flextensie is als instrument ontwikkeld om een doelgroep de kans op werkervaring te 

bieden die al langere tijd stilzit. Dit blijkt in de praktijk ook zo te werken: 



10% 

18% 

Duur bijstand van kandidaten in 

Flextensiepool 

3% 

17% 

30% 

• Minder dan 3 mnd bijstand

3 tot 9 mnd bijstand

9 mnd tot 1,5 jaar bijstand

• 1,5 tot 3 jaar bijstand

• 3 tot 6 jaar bijstand

• meer dan 6 jaar bijstand

• Kandidaten in de flexpool zitten gemiddeld zo'n 2,5 jaar een bijstandsuitkering. De duur van de

uitkering varieert van ca. een half jaar tot meer dan 8 jaar.

o De geplaatste kandidaten (die actief zijn geworden op een opdracht) hebben een

gemiddelde uitkeringsduur van ca. 2 jaar. De duur van de uitkering van deze kandidaten

varieert ook van ca. een half jaar tot bijna 5 jaar.

• De gemiddelde leeftijd van alle kandidaten in de Flextensiepool is 43 jaar.

o Voor de geplaatste kandidaten is dit 42 jaar.

Opbouw aantal plaatsingen 
Vanaf 1 april zijn de plaatsingen via Flextensie gestart. Daarna nam het aantal plaatsingen snel toe, 

waarbij de vooraf gemaakte prognose goed wordt gerealiseerd: 

Over de periode 1 april 2016 t/m 31 augustus 2016 bedroeg de omzet uit plaatsingen€xxx.      Voor 

de maanden september en oktober (op basis van het aantal geregistreerde plaatsingen tot aan 10-10) 

is een schatting gemaakt van de te verwachte omzet: 

April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 

Prognose 
0 2 4 8 12 16 20 24 24 61 

plaatsingen 

Prognose 
€0  €  €  €      

€ € € € € € 

Omzet 

Realisatie 
2 7 12 21 14 18 24 61 

plaatsingen 

Realisatie € € € € € 

Omzet 
€  €  €    

Momenteel hebben we meer omzet gerealiseerd dan de prognose voor april 2016 t/m augustus 2016. 

De prognose is dat we vóór januari 2017 een omzet van€ xxx gaan realiseren. 



Bijzonder is dat met de toename van het aantal plaatsingen we ook zicht krijgen op de maatschappelijke 

en sociale waarde van de plaatsingen. We zien dat kandidaten aan de slag gaan waarvan niemand dat 

meer had verwacht - op opdrachten die zonder Flextensie niet bij de gemeente aangemeld zouden zijn 

en/of ingevuld met kandidaten. Daarmee begint zowel het verdienmodel van het instrument als de 

bijdrage die het instrument levert aan re-integratie nu voor de gemeente Almere expliciet te worden. 

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/7yljLeS-DVA. 

Aanpassing werkwijze 
Bij aanvang van de samenwerking werd gewerkt met een maandelijkse uitbetaling van de premie die 

kandidaten ontvangen voor hun inzet. Per 1 juni 2016 heeft de belastingdienst in communicatie met 

Flextensie aangekondigd de regelgeving in fiscaal opzicht strenger toe te moeten passen. 

Flextensie heeft daarom, in overleg met het ministerie van Financiën, SZW en de belastingdienst, de keuze 

gemaakt het aantal betaalmomenten voor kandidaten te beperken tot 2 betaalmomenten per 

kalenderjaar. Op deze manier blijft het mogelijk de kandidaat te garanderen dat de betalingen fiscaal 

worden vrijgelaten en dus niet verrekend worden met de uitkering, en ook geen invloed hebben op de 

hoogte van toeslagen. 

Omdat Flextensie het belangrijk vindt dat het instrument voor kandidaten stimulerend en lonend is, zijn 

er de afgelopen periode de volgende wijzingen doorgevoerd: 

De premie per gewerkt uur is verhoogd naar 2 euro per uur. 

Kandidaten kunnen nu maximaal€ 340 euro per maand bovenop op hun uitkering ontvangen 

(uitbetaald op twee betaalmomenten). 

Kandidaten ontvangen maandelijks een overzicht van de opgebouwde premie en de betaaldatum 

die voor hen geldt, 

De periode dat kandidaten deelnemen aan het instrument is verkort van 1 jaar naar ca 6 

maanden vanaf de eerste gewerkte dag. Kandidaten ontvangen hun eerste betaling na 3 

maanden, de tweede betaling wederom na 3 maanden. Wanneer het voor de kandidaat en diens 

re-integratie zinvol is langer gebruik te maken van het instrument kan dat, het volgende 

betaalmoment is dan in januari van het eerstvolgende kalenderjaar. 

Inbedding van het instrument 
Rol accountmanagers 

Alle accountmanagers zijn inmiddels bekend met Flextensie en bieden deze aan als instrument bij 

werkgevers. Momenteel wordt er door bijna alle accountmanagers Flexvacatures binnengehaald. Het 

aantal plaatsingen is door de rol van meerdere accountmanagers toegenomen. 

Feedback werkgevers 

Wij hebben van de werkgevers vernomen dat ze heel enthousiast zijn over Flextensie. Zij vinden het een 

mooi concept om laagdrempelig en tegen een all-in tarief kandidaten in te huren. Middels Flextensie zijn 

werkgevers bereid mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. 

Conclusie 
Op basis van bovenstaande evaluatie kan gesteld worden dat de kwalitatieve doelstellingen voldoende 

gehaald zijn in het afgelopen jaar. 

Doel Evaluatie 
------

Inzet van het instrument legt geen beslag op middelen gemeente 

(de kosten per maand incl. personele inzet kunnen worden 

voldaan vanuit de omzet) 

Hiervoor is nodig: omzet van ca. € xxx,- ofwel ca. 12-14 

Dit omslagpunt is per juni bereikt 

Dit omslagpunt is per juni bereikt 



• 

opdrachten van gemiddeld 80 uur per maand 

De ambitie is daarnaast om te groeien naar een omzet van ca. 

€xxx,- per maand, daarbij zijn er maandelijks ca. 25 kandidaten 

actief op een flexibele opdracht. 

Dit punt wordt w.s. per oktober 

bereikt 

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. Ondanks de wat vertraagde start van de samenwerking is dit doel gerealiseerd. 

Ook wanneer projecten goed verlopen is er altijd nog ruimte voor verbetering. Vanuit Flextensie ziet die 

o.a. op de volgende aspecten:

(door Flextensie) verhogen van de regionale uitwisseling van opdrachten waarbij mismatch in de 

ene regio kan worden uitgewisseld met andere regio's; 

Verhogen van de opdrachtenstroom vanuit uitzendbureaus: die is in Almere verhoudingsgewijs 

lager dan in andere regio's waar Flextensie actief is; 

(zowel vanuit Flextensie als de gemeente) lean maken van het werkproces: kritisch kijken naar de 

(administratieve) handelingen die worden uitgevoerd. Flextensie ontwikkelt n.a.v. het contact 

met Mu rat daar ook een aantal wijzigingsvoorstellen voor. 




