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“Ze groeten 
spontaan en zijn 
altijd enthousiast: 
daar word je zelf 
ook vrolijk van!” 

Robert van Oss 
teammanager horeca en facilitair bij De Ruwaard in Oss, 
onderdeel van BrabantZorg. 
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BrabantZorg werkt al jaren samen met 
IBN. Robert van Oss is sinds 2005 team-
manager horeca en facilitair en heeft het
contact destijds overgenomen van zijn 
voorganger. “Misschien is er in het 
verleden om financiële redenen gekozen 
voor IBN, maar ik zie nu vooral het belang 
van de integratie van IBN’ers. Brabant-
Zorg voelt het als een maatschappelijke 
taak; we nemen graag onze verantwoor-
delijkheid om mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt serieuze kansen te bieden.”

Robert van Oss heeft vooral positieve ervaringen
opgedaan de afgelopen jaren: “Of het nou gaat 
om veranderingen van werkzaamheden of een 
voorval met een medewerker, er wordt door 
IBN adequaat gereageerd. Zijn er extra’s nodig, 
dan is dat altijd bespreekbaar. Ook tussentijds 
lopende afspraken wijzigen is geen probleem. 
Het contact met voorwerkers en teamleiders 
verloopt heel soepel: we zoeken met elkaar 
naar oplossingen, dat is de insteek. De financiële 
gevolgen worden pas later besproken. Die 
manier van samenwerken vind ik heel prettig.”

Zelfsturende teams
BrabantZorg hangt een platte organisatie aan: 
“We werken steeds meer met zelfsturende teams.
IBN’ers lopen hier makkelijk in mee.” Robert 
neemt de huismeesters als voorbeeld: die 
worden ondersteund door servicemedewerkers, 
allemaal mensen van IBN. “Ze verrichten op hun
eigen niveau gelijkwaardige werkzaamheden, te

vergelijken met die van de vroegere technische 
dienst. Alleen de huismeesters zijn in dienst van 
BrabantZorg. In de praktijk werken ze allemaal 
samen en zijn de IBN’ers volledig opgenomen 
in het team. Op die manier gaat het ook bij 
andere functies en op andere locaties; IBN’ers 
maken deel uit van onze organisatie en worden 
behandeld zoals alle andere medewerkers. Dat 
vind ik tekenend voor de samenwerking.”

Reguliere werkzaamheden
Door de tijd heen is er zeker het een en ander 
veranderd bij IBN: “Het is niet meer de sociale 
werkvoorziening van vroeger. Je weet dat je 
mensen binnenhaalt die weliswaar een beperking
hebben in arbeidstempo, om welke reden dan 
ook, maar die gewoon reguliere werkzaamheden
kunnen verrichten. Daar maak je dan afspraken 
over. Heeft iemand bijvoorbeeld twee keer zo 
veel tijd nodig, dan zijn de kosten in verhouding.
Het is echt jammer dat er soms nog zo’n negatief
imago hangt rondom deze mensen. Ze zijn 
namelijk juist erg betrokken. Bovendien groeten ze
altijd spontaan en ze zijn vaak heel enthousiast. 
Dat is leuk: je wordt er zelf ook vrolijk van.”

Professioneel in de omgang
De meeste medewerkers van IBN zijn overdag 
aanwezig, tot half vijf ongeveer. Het onderlinge 
contact verloopt eigenlijk altijd prima. “Natuurlijk
gaat het ook wel eens mis. BrabantZorg heeft 
te maken met verschillende doelgroepen; je 
moet wel weten hoe daarmee om te gaan. We 
verwachten een bepaalde professionaliteit in de

omgang. Net als onze eigen medewerkers, worden
IBN’ers daarop aangesproken.” In een enkel geval
is afstemming nodig met IBN. ”Als ik zie hoe de 
voorwerkers van IBN hun mensen benaderen, 
dan kunnen wij daar soms nog wel wat van 
leren. De omgangsvormen beheersen ze als 
geen ander en de begeleiding is voortreffelijk.”

Locatie De Ruwaard in Oss is leerobject
Sinds twee jaar is De Ruwaard in Oss leerobject
voor schoonmaakwerkzaamheden. Mensen van
IBN worden hier ingewerkt en er wordt bekeken
welke activiteiten het beste bij iemand passen.
Zo’n traject loopt een x-aantal weken, tot maximaal 
drie maanden. Daarna gaat de medewerker het 
traject in om een vaste baan te vinden. “Soms 
worden de ‘leerlingen’ begeleid door hun eigen 
IBN-collega’s: prachtig om te zien hoe dat in 
z’n werk gaat. Mensen de gelegenheid bieden 
om te ‘leerwerken’ in een echte werkomgeving 
geeft ons bij BrabantZorg veel voldoening.”

Samen de toekomst tegemoet
Ondanks de ontwikkelingen binnen de zorg, denkt 
Robert dat de samenwerking met IBN alleen 
maar intensiever zal worden. “De wet- en regel-
geving die eraan komt, werkt dat natuurlijk ook 
wel in de hand. Maar daar gaat het niet alleen 
om. Die maatschappelijke betrokkenheid, daar 
geloof ik echt in. Het geeft zo’n goed gevoel om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een volwaardige job te kunnen bieden. En dat 
speelt eigenlijk wel bij iedereen hier bij Brabant-
Zorg”, sluit Robert van Oss enthousiast af.


