WerkloonT
Armoedevalberekenaar voor
klantmanagers

Als iemand in
de bijstand niet
weet of werken
wel loont,
biedt u financieel
inzicht met
WerkloonT.

WerkloonT
Begeleidt u een inwoner van uitkering naar werk? Dat heeft financiële
gevolgen. Er kan zelfs sprake zijn van een armoedeval. Hoe adviseert u
uw inwoner goed en nauwkeurig? Dit kan met behulp van WerkloonT.
Een handige applicatie die we op maat inrichten voor uw gemeente of
werkgeversservicepunt.

Tool voor ﬁnancieel maatwerk
Inwoners weten vaak niet wat de
consequenties voor hun portemonnee
zijn als ze weer gaan werken. Ze
hebben onvoldoende inzicht in de
cijfers en in alle regelingen. Dat kan
een drempel zijn om aan de slag te
gaan. De angst voor een armoedeval
is soms namelijk heel reëel. Met
WerkloonT berekent u als klantmanager of consulent in hoeverre
dit terecht is. U kunt zo een goed
ﬁnancieel onderbouwd advies geven.

Bereken het inkomen
nauwkeurig
WerkloonT vergelijkt de situatie vóór
(bijstand) en na (werk). Zo wordt
direct helder waar iemand ﬁnancieel
staat. De tool biedt een compleet
overzicht van het maandinkomen:
het nettoloon, de landelijke toeslagen
en de verwervingskosten. Maakt uw
gemeente al gebruik van BerekenUwRecht, dan koppelen we beide
applicaties. U beschikt in WerkloonT
dan ook over de lokale regelingen en
toeslagen. Dit geeft u en de inwoner
een zeer nauwkeurig en gedetailleerd
beeld van de ﬁnanciële effecten van
de uitstroom van uitkering naar werk.

Inzicht in knelpunten

Nieuwsgierig?

Met WerkloonT krijgen uw
professionals én de inwoners meer
inzicht in de knelpunten. Moet een
inwoner kosten maken voor woonwerkverkeer waardoor hij onder de
streep juist minder te besteden heeft?
Dan zou u dit als gemeente tijdelijk
kunnen compenseren. Zo neemt u
zorgen van mensen weg, wat de
uitstroom naar werk bevordert. Ook
bij veranderingen in de leefsituatie
(zoals verandering in de gezinssamenstelling, het inkomen of de
(huur)woning) kunt u met een simpele
doorrekening in WerkloonT direct
aan uw inwoner laten zien wat dit
betekent.

Mail of bel voor meer informatie
over WerkloonT met:
John.Nuyten@Stimulansz.nl;
06 12 45 96 60. Of met:
Sam.vanGrinsven@Stimulansz.nl;
06 12 58 82 11.
Stimulansz heeft een uitgebreid
pakket aan diensten. Kijk voor meer
informatie of aanmelden voor onze
gratis nieuwsbrief op stimulansz.nl

Stimulansz
Postbus 2758, 3500 GT Utrecht
T (030) 298 28 00, info@stimulansz.nl.

Maatwerk voor uw
gemeente
WerkloonT is meer dan een losse
rekentool. De ene gemeente heeft
andere ambities, middelen en
processen dan de andere gemeente.
WerkloonT wordt daarom op maat
ingebed in de uitvoering van uw
gemeente in drie stappen:
1) intake om uw doelen helder
te krijgen; 2) implementatie
rekentool en 3) instructie
voor gebruikers.
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WerkloonT
Berekent nauwkeurig
de stap van bijstand naar
(parttime) werk
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