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Werk-Op-Maat (WOM) Banen: Start Pilot Kantonniers

Kennisnemen van
Het besluit van het college van Roosendaal om te starten met een pilot, waarbij er een groep Roosendaalse
werkzoekenden bij de gemeente start in de functie van Kantonnier. Deze Kantonniers gaan aan de slag in
zogenaamde Werk-Op-Maat (WOM)-banen.
De bedoeling is om te starten met 10 kantonniers die in dienst zullen komen bij de gemeente Roosendaal. Voor
nog eens 10 werkzoekenden zal binnen het netwerk van de gemeente Roosendaal gezocht worden naar partijen
die dit concept willen overnemen.

Inleiding
De inzet van kantonniers geeft antwoord op de motie van de fractie van de SP "Participatie van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt". Het voorstel van het inzetten van een zogenaamde werkbrigade sluit namelijk aan

op de Kantonniers. Met deze raadsmededeling zullen wij het collegebesluit nader toelichten.

Roosendaal kent een relatief grote groep langdurig werklozen die zeer moeilijk opnieuw aan de slag komen.
Middels dit project zullen Roosendaalse werkzoekenden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt een kans
krijgen om werkervaring op te doen middels een gesubsidieerde baan en zo beter gematched kunnen worden
op een reguliere baan. Het is een extra instrument buiten andere inspanningen die al gedaan worden in het
kader van de Participatiewet.

lnformatie/kernboodschap
Het concept WoM-baan is een nog niet bestaande baan bij een instelling of stichting en heeft een
maatschappelijk nut. Tevens kan het gaan om een functie bij een oiganisatie waarbij het gaat om
ondersteunende activiteiten die nodig zijn. Hoofddoel is uitstroom uit de bijstandsuitkering en doorstroming
naar een reguliere baan. Verdere doelen zijn: perspectief op een beter leven bieden aan de Wom-mer en het
gevoel van eigenwaarde bevorderen.

De gemeente Roosendaal start per direct met de Pilot Kantonniers als onderdeel van het concept WoM-baan.
Met de pilot wordt naar een minimale doorstroming van30Yo naar een reguliere baan binnen een jaar gestreefd.
Naast het genereren van uitstroom uit de bijstand is het streven met het inzetten van kantonniers ook om het
beeldkwaliteitsniveau in de binnenstad, op een industrieterrein en evt. een andere wijk naar een hoger niveau
te tillen.

Omdat het hier om een pilot gaat, is het de bedoelíng dat 10 kantonniers in dienst zullen komen bij de
gemeente Roosendaal. Na een half jaar zal bekeken worden of de pilot succesvol is waarna voor nog eens 10

werkzoekenden binnen het netwerk van de gemeente Roosendaal gezocht zal worden naar partijen die dit
concept willen overnemen.

De 10 kantonniers die in dienst zullen komen bij de gemeente Roosendaal gaan werkzaamheden verrichten in de

binnenstad, op het industrieterrein Majoppeveld en een nog nader uit te kiezen wijk(en). ln het kadervan de pilot
gaan de kantonniers vooralsnog voor maximaal één jaar aan de slag. ln deze tijd wordt de kantonnier, naast het
verrichten van de werkzaamheden, ook begeleid om vaardigheden aan te leren die voor een reguliere baan
gevraagd worden. Tot de doelgroep behoren:

. langdurig werkzoekenden met een bijstandsuitkering waarbij het perspectief wel ís dat zij met
ondersteuning bemiddelbaar zijn naar de arbeidsmarkt (categorie B Werkplein);

. werkzoekenden die tot de doelgroep Wet Baangarantie behoren.

De doorstroming naar een reguliere baan willen we realiseren door middel van



a intensieve begeleiding r¡chting een reguliere baan door middel van buddy systeem (hier wordt de
samenwerking gezocht met de WVS groep);
inspanningsverplichting van de werkgever om zijn netwerk in te zetten bij het vinden van een reguliere
baan voor de werknemer;
relatief korte duur van het traject.

Consequenties
Tijdens een WoM-baan gaat het om een combinatie van werken en leren met goede begeleiding. De kosten van
de Pilot Kantonniers worden voor een groot deel gecompenseerd door de directe besparingen op de BUIG-

lasten. De begeleiding en werkmaterialen voor deze pilot wordt gefinancierd uit het Participatiebudget.

Na een half jaarwordt, aan de hand van de resultaten van de pilot Kantonniers, definitief besloten of verder
wordt gegaan met het inzetten van de kantonniers. lndien dit het geval is, wordt het project breder uitgerold en
ook andere Roosendaalse bedrijven en instellingen betrokken.

Communicatie
Voor de inzet op het industrieterrein Majoppeveld is er een samenwerking met Ondernemersvereniging
Majoppeveld.

Voor de implementatie van de Pilot Kantonniers wordt er commun¡catieplan opgesteld (intern en extern
gericht).

Vervolg(procedure)
Wij zullen u op de hoogte stellen van de uitkomsten van de pilot Kantonniers en op welke wijze dit wel of niet
een vervolg krijgt.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop hiermede naar genoegen te hebben gehandeld
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