
I B N  A L S  S O C I A L E  O N D E R N E M I N G 

V O O R  E E N  B R E D E R E  G R O E P



IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door  
het optimaal benutten van talenten, met renderend werk waar iedereen trots op is.  

We kijken heel goed naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet meer kan.  
 

Met passend, renderend werk overbruggen wij iemands afstand tot de arbeidsmarkt. 

Voorlopers van IBN zijn in de jaren 50 van de vorige 
eeuw ontstaan, veelal vanuit zorg voor de gehandicapte 
medemens. In de jaren 80 evolueerde deze opvatting naar 
een bedrijfsmatigere aanpak. Anno 2016 is IBN uitgegroeid 
tot een van de grootste werkgevers in het noordoosten van 
Noord-Brabant. We zijn een sociale onderneming waar 
talenten van mensen tot bloei komen in werk. 

NOODZAAK TOT VERANDERING

We móeten veranderen: door de nieuwe wetgeving 
(Participatiewet), de afbouw van de sociale werkvoorziening, 
de onzekerheden wat betreft de uitvoering van de 
Participatiewet voor de gemeentelijke opdrachtgevers,  
de fors dalende subsidies en het gegeven dat de IBN 
bedrijven bij ongewijzigd beleid dalende omzet- en 
rendementscijfers voorspellen. Dit alles maakt dat we  
als IBN voor een grote uitdaging staan. 

OPLOSSING VOOR EEN BREDERE GROEP

Immers, een grote groep mensen uit onze regio lukt het 
niet om regulier aan de slag te komen en heeft behoefte 
aan hulp bij het vinden en behouden van werk. Mensen 
met een beperking en mensen die al een tijd niet (meer) 
werken. Kwetsbare groepen jongeren, mensen voor wie bij 
hun huidige werkgever geen plek meer is of mensen die na 
ziekte naar een andere baan moeten uitkijken. In onze visie 
2020 zien we in de toekomst een rol voor IBN, voor een nog 
bredere doelgroep dan we gewend waren. We zetten onze 
kennis en expertise in om een grotere groep te gaan helpen.

WAAROM IBN?

Iedereen heeft talent. Ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Deze kwaliteiten benutten is niet alleen goed 
voor de persoon in kwestie, maar ook voor de maatschappij 
als geheel. Door het hebben van werk doen mensen mee, 
horen ze erbij met alle positieve neveneffecten van dien.  
IBN biedt kansen aan mensen die het zonder steun niet 
redden. Werken bij en met IBN leidt tot winst voor iedereen: 
de medewerkers, het regionale bedrijfsleven, de gemeenten 
en de maatschappij. 

HOE?

Wij geloven in de kracht van onze medewerkers en de 
mogelijkheden van onze eigen bedrijven. We investeren  
in mens en bedrijf, benutten talenten, werken samen en 
pakken kansen tot groei. 

Als sociale onderneming is het hebben van een positief 
maatschappelijk resultaat cruciaal. Er is immers geld nodig 
om sociaal te kunnen zijn. Onze marktconforme IBN 
bedrijven zijn het middel om financieel resultaat te bereiken 
en zij zorgen voor het brede werkplekaanbod. 

WAT DOEN WE DAN? VISIE 2020 IN DE PRAKTIJK 

We bevinden ons op meerdere fronten op een snijvlak:  
we werken zowel voor het publieke domein als de private 
markt, we zijn zowel mensgericht als bedrijfsmatig,  
we hebben zowel een sociale als een economische 
doelstelling, we werken samen en concurreren.  
Onze strategische keuze is geen keuze voor het een  
óf het ander, maar een keuze voor het een én het ander.  
In alle gevallen geloven we in een gezonde balans als sociale 
onderneming. Door te investeren in de sociale kant enerzijds 
en de ondernemingskant anderzijds kunnen we optimaal 
invulling geven aan onze missie. 

I B N  A L S  S O C I A L E  O N D E R N E M I N G 
V O O R  E E N  B R E D E R E  G R O E P

1. IBN: Sociaal
Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een werkplek, begeleiden ze en ontwikkelen hun talenten. 
We bieden succesvolle plaatsingen, tijdelijk of structureel. 
We streven naar een optimale match tussen mens en werk, 
loonwaarde en toegevoegde waarde. De persoonsgerichte 
begeleiding en coaching door de leidinggevenden en 
consulenten op de werkplek, opleiding en training, 
monitoring van groei in prestaties en talenten van de 
medewerker en bijsturing op de werkplek is de kern van  
onze mensontwikkeltaak. 

Doorstroom van medewerkers binnen de IBN organisatie 
of uitstroom naar een andere baan hoort hierbij. Na alle 
investeringen die we in iemand hebben gedaan, lijkt dit niet 
logisch, maar dat is het wel. Het belangrijkste doel van de 
Participatiewet is immers dat iedereen werkt naar vermogen. 
En door uitstroom komen er bovendien plaatsen vrij voor 
anderen waardoor we voor de beschikbare middelen meer 
mensen kansen kunnen bieden. Uit ervaring weten we 
dat iemand vooral in de eerste jaren na indiensttreding 

groeit. Als goed werkgever blijven we ons ook de periode 
erna inzetten voor behoud van de inzetbaarheid van 
medewerkers. Voor de ene medewerker blijft ook na verloop 
van jaren de werkplek geschikt, voor de ander is na verloop 
van tijd een andere, beter passende plek nodig. 

Sommige mensen hebben zo’n grote afstand tot werk  
dat eerst een vorm van arbeidsmarkttoeleiding noodzakelijk 
is voordat zij de stap naar werk kunnen zetten.  
IBN heeft de kennis, ervaring en middelen om mensen 
wat ze noemen arbeidsrijp te maken. We willen investeren 
in arbeidsmarkttoeleiding, waarbij we mensen toetsen en 
trainen tijdens een werksituatie. Arbeidsmarkttoeleiding is 
behalve voor gemeenten ook voor het reguliere bedrijfsleven 
interessant. Het biedt namelijk mogelijkheden om vast-
gelopen medewerkers die (dreigen te gaan) uitvallen tijdig 
te re-integreren. Aan onderwijsinstellingen kunnen we via 
arbeidsmarkttoeleiding stageplekken voor leerlingen in het 
praktijkonderwijs bieden. Hiermee kunnen we voorkomen 
dat leerlingen zonder diploma uitstromen.

We zoeken constant de juiste balans
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Om onze mensontwikkeltaak te kunnen uitvoeren en een 
omvangrijk aantal mensen te kunnen plaatsen, is variëteit  
en volume in werkplekken bij IBN heel belangrijk.  
We kunnen daardoor namelijk veel uiteenlopende soorten 
functies aanbieden: binnen onze eigen IBN bedrijven, 
binnen het brede netwerk dat we hebben opgebouwd en 

via de verschillende samenwerkingsverbanden waar we 
deel van uitmaken. Hierdoor zijn er bij of via IBN ruime 
mogelijkheden om steeds een geschikte werkplek voor 
iemand te vinden en kunnen we de talenten van een ieder 
daadwerkelijk optimaal benutten. 

2. IBN: Ondernemer
De IBN bedrijven zijn ondernemer tussen de ondernemers. 
Zij richten zich op marktconforme kwalitatieve dienst-
verlening aan de klanten in hun eigen branche en hebben  
als bijzondere opdracht de mensontwikkeltaak van IBN.  
De IBN bedrijven ondernemen ieder op hun eigen markt 
maar zijn samen verantwoordelijk voor het proces van 
plaatsing en talentontwikkeling binnen IBN.  
Een bedrijfseconomische aanpak hoeft de sociale  
doelstelling niet in de weg te staan, zo weten we uit  
ervaring. De IBN bedrijven zijn al sinds jaar en dag 
renderend en bedrijfsmatig aangestuurd. Het bedrijfsleven 
weet de weg naar de IBN bedrijven inmiddels goed te 
vinden. Vanwege de professionele dienstverlening met als 
extra pluspunt de invulling van eigen MVO-doelstellingen. 

Om ook in de toekomst een duurzaam verdienmodel 
te behouden, zijn business development en innovatie 

belangrijk. Nieuwe ontwikkelingen in dienstverlening, 
nieuwe klantgroepen, nieuwe initiatieven in 
samenwerkingsverbanden: we investeren in nieuwe 
ontwikkelingen waarmee we onze positie op de markt 
kunnen waarborgen en versterken. De activiteiten van  
de IBN bedrijven anno 2016 hoeven niet de activiteiten van 
de IBN bedrijven anno 2020 te zijn. We participeren in 
start ups of vermarkten nieuwe diensten zelf vanuit een van 
de bestaande of nog nieuw te ontwikkelen IBN bedrijven. 

Waar dat een meerwaarde heeft, gaan we samenwerkings-
verbanden aan met andere partijen. IBN kan een rol  
spelen als verbinder tussen overheid en ondernemers.  
We beschikken over de middelen en mensen en hebben de 
kracht om van een idee werkelijkheid te maken.

Plannen vanaf 2016  
Om de strategische visie in 2020 te kunnen realiseren, 
starten in 2016 6 strategisch belangrijke projecten: 

MEEST KLANTGEDREVEN SOCIALE ONDERNEMING

Innovatie gaat opleveren, nieuwe verdienmodellen gaan 
ontstaan en ondernemerschap gaan we normaal vinden 
binnen onze organisatie. Het doel is dat er een optimale 
afstemming komt tussen de verkoopactiviteiten van de 
verschillende bedrijven, het team innovatie en het team 
business development onderling en dat deze op een  
rendabele manier zijn georganiseerd. We willen alle 
verkoopsignalen uit de markt IBN-breed oppakken.  
Door innovatie willen we nieuwe kansen op werk genereren. 

FINANCIEEL GEZOND

We gaan een structureel rendement van 5% realiseren.  
We gaan efficiencyslagen en kostenbesparingen doorvoeren. 
Het doel is jaarlijks een minimaal rendement van 5% van 
de omzet (voor belastingen) te realiseren en minimaal 
handhaving van het omzetniveau van 2016 zodat we de 
continuïteit van de onderneming kunnen waarborgen. 

IBN IS DÉ PARTNER IN DE UITVOERING  

VAN DE PARTICIPATIEWET

De 11 gemeenten in ons werkgebied gaan voor IBN kiezen 
als uitvoerder van de Participatiewet. We gaan ervoor dat 

de 11 gemeenten instemmen met een prominente rol voor 
IBN in de uitvoering van de Participatiewet. Samen met de 
gemeenten zoeken we de meest optimale samenstelling en 
werkwijze in de keten van werk en inkomen. 

RENDERENDE BEDRIJVEN

De IBN bedrijven werken winstgevend en marktconform. 
We zoeken en vinden manieren om extra kosten en minder 
subsidie te kunnen opvangen. Structurele efficiency 
verbeteringen zijn nodig waarbij de bedrijven ondernemen 
op hun eigen markt om met de verdiensten samen 
invulling te kunnen geven aan het proces van plaatsing en 
talentontwikkeling.
 
IEDEREEN WERKT 

We benutten talenten optimaal. We gaan voor een succes-
volle plaatsing met maximale toegevoegde waarde en trotse 
en tevreden medewerkers. 

WIJ VAN IBN

Om dit alles te realiseren is het noodzakelijk dat de kern-
waarden Verbindend, Volwaardig en Ondernemend 
doorleefd, zichtbaar en voelbaar aanwezig zijn in de 
organisatie. We gaan een sterke cultuur bouwen waarin 
medewerkers weten waar ‘wij van IBN’ voor staan en voor 
gaan en ernaar handelen in hun dagelijks werk. 

Kernwaarden IBN 

V O L W A A R D I G :  I E D E R E E N  H E E F T  TA L E N T

Ieders talent wordt benut en iedereen doet mee.  
Wij praten niet negatief over anderen en sluiten niemand uit. Wij bieden 
de ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ieders 
bijdrage telt. Wij gaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om. 
Wij behandelen iedereen met respect. Wij gaan uit van ieders kracht en 
mogelijkheden en wij ontwikkelen onze talenten. Bij volwaardig hoort 
duidelijke communicatie en luisteren naar elkaar. Wij vertrouwen elkaar 
en nemen elkaar serieus.  

•  Wij zijn trots op onszelf, op elkaar en op onze producten en diensten 
• Wij kijken naar wat iemand wél kan 
•  Wij maken geen verschil tussen mensen in hoe we met elkaar omgaan 

O N D E R N E M E N D :  W I J  P A K K E N  K A N S E N

Wij zoeken actief naar nieuwe en verrassende mogelijkheden. Wij nemen 
initiatief en tonen lef. Wij wachten niet af. Wij verschuilen ons niet achter 
regels en procedures. Wij zoeken de grenzen van onze mogelijkheden 
en komen met nieuwe oplossingen. Fouten maken mag. Wij hebben een 
proactieve houding waarbij we oog houden voor de belangen van iedereen. 
Wij overtreffen de verwachtingen. 

• Wij gaan voor IBN alsof het ons eigen bedrijf is 
• Wij verbeteren elke dag 
• Wij tonen lef en zetten door. Wij durven!

V E R B I N D E N D :  S A M E N  K O M E N  W E  V E R D E R 

Wij vinden het belangrijk om samen te werken. Want samen bereiken we 
meer. Het gaat niet om eigen belang (van alleen onszelf, onze afdeling of 
ons bedrijf ). Wij vinden het belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan 
het opbouwen en onderhouden van relaties met anderen, binnen en buiten 
IBN. Wij werken samen op basis van vertrouwen. Bij verbindend zijn hoort 
ook aandacht voor een goede sfeer en elkaar informeren. 

• Wij komen afspraken na
• Wij zijn positief kritisch 
• Wij zoeken elkaar op en luisteren naar elkaar 
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