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IBN - de basis voor groei

IBN is een van de grootste werkgevers in het noordoosten 
van Noord-Brabant. 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.

 Ondernemend, verbindend en volwaardig. We bewijzen 
dat elke dag opnieuw, al ruim 20 jaar lang. 

We zien heel goed wat iemand nog wel kan 
in plaats van dat wat iemand niet meer kan. Met passend 

werk overbruggen wij de afstand tot de arbeidsmarkt. 
 

Als sociale onderneming zetten we nu een volgende stap.  
IBN gelooft in mensen en een evenwichtige maatschappij.  

Een wereld waarin we geld zien als investeringsmiddel voor  
het geluk van mensen: iedereen wint, iedereen winst.

Werken is veel meer dan geld verdienen alleen. 

Zelfontplooiing, meedoen, volwaardigheid en 

verbondenheid met collega’s. Durven delen en 

écht samenwerken. Een betekenisvol leven door 

passend werk, dat is de kern.

Sociaal ondernemen maakt onze samenleving beter. 

Optimaal inzetten op dat wat iemand wel kan, talenten 

maximaal benutten. Iedereen verdient een kans, 

dat is de overtuiging.

vo o r  d e  m a a t s c h a p p i j

vo o r  d e  m e d ewe r ke r s

‘Geloof  in een evenwichtige 
samenleving’

‘De handen inéén slaan 
en een waardevolle 

rol spelen’
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Werkgelegenheid is essentieel voor de leefbaarheid 

in onze samenleving. Investeren in mensen.  

Met partners die elkaar vertrouwen. Al decennia 

lang. Dat loont. Blijvend kiezen voor de kracht  

van kwaliteit. Dat is de weg.

Goede dienstverlening door enthousiaste 

mensen is de basis. Onmogelijkheden 

ombuigen tot mogelijkheden. Kansen 

genereren door creatieve en innovatieve 

samenwerkingen. Gezond zaken doen met 

resultaat voor iedereen, daar draait het om.

vo o r  d e  g e m e e n t e n

vo o r  h e t  b e d r i j f s l e ve n

‘Verder kunnen kijken  
en samen zien waar  

kansen liggen’

‘Investeren in mens  
en maatschappij’
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Iedereen winst 

IBN is een van de grootste werkgevers in het 
noordoosten van Noord-Brabant. IBN biedt 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
kansen door het optimaal benutten van talenten, 
met renderend werk waar iedereen trots op is. 
Ondernemend, verbindend en volwaardig. We 
bewijzen dit elke dag opnieuw, al ruim 20 jaar lang. 

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

Met passend werk overbruggen wij de afstand tot 
de arbeidsmarkt. 

IBN gelooft in mensen en een evenwichtige 
maatschappij. Een wereld waarin we geld 
zien als investeringsmiddel voor het geluk van 
mensen. Zelfontplooiing, meedoen, zingeving, 
volwaardigheid: Iedereen wint, iedereen winst!

Voorwoord van de directie

IBN is ook in 2015 in staat gebleken om een goede 
balans te vinden tussen het aanbieden van werk 
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
en het maken van een gezond rendement, door een 
marktgerichte benadering. Het financieel resultaat 
is uitgekomen op 3 miljoen euro en we hebben veel 
nieuwe collega’s via de Participatiewet aan het werk: 
99 mensen met een arbeidsovereenkomst en 176 
kandidaten die onderweg naar een dienstverband zijn. 

Al op 1 oktober 2014 zijn we samen met de 11 gemeenten  
in een pilot gestart met de uitvoering van de Participatiewet. 
In oktober 2015 heeft een tussentijdse evaluatie van  
de pilot plaatsgevonden. De belangrijkste conclusie is dat  
we met elkaar in een leertraject zitten waarin we elkaar 
steeds beter weten te vinden. Vanuit alle 11 gemeenten is  
het besluit genomen om de pilot met een jaar te verlengen, 
waarbij de zogenoemde polisvoorwaarden wat meer op maat 
zijn gemaakt. Daarnaast zijn er drie vervolgopdrachten ge-
definieerd rondom de uitvoering van de Wsw, de uitvoering 
van beschut werk en de uitvoering van de Participatiewet 
voor de groep met een loonwaarde van 30% tot 80%.  
Aan deze opdrachten wordt op dit moment samen met  
de 11 gemeenten uitwerking gegeven.

STRATEGIE 2020

2015 heeft in het teken gestaan van de bepaling van onze 
strategie voor de komende jaren. Dit heeft geleid tot de 
totstandkoming van de strategische nota ‘Iedereen Winst: 
strategische visie IBN 2015-2020’. We zijn er van overtuigd 
dat we ook in de toekomst oplossend vermogen kunnen 
blijven bieden voor onze 11 gemeenten. Dit zal wel meer 
maatwerk vragen en een bredere inzet en dekking van onze 
infrastructuur, door bijvoorbeeld re-integratie oplossingen 
voor het bedrijfsleven en leerwerkplekken voor het onderwijs 
aan te bieden. Door te acteren op het snijvlak van publiek en 

privaat kunnen we ons blijven onderscheiden. Het strategisch 
plan is gepresenteerd aan medewerkers, Ondernemingsraad 
en Raad van Commissarissen en is positief ontvangen.  
Via onder meer ons Inspiratiehuis zijn staf- en leidinggeven-
de medewerkers op hoofdlijnen meegenomen in de toekomst- 
visie van IBN. Verdere doorvertaling gebeurt vanaf 2016.

HUISVESTING

Vanuit het geloof in de kracht van onze organisatie  
blijven we ook investeren. Via onze eigen bedrijven  
kunnen we immers zelf werkgelegenheid organiseren.  
Zo is in 2015 een nieuw bedrijfspand in Oss aangekocht.  
Een belangrijke mijlpaal, waarmee we niet alleen het  
meest duurzame productiepand in Oss willen realiseren  
maar ook onze huisvestingskosten omlaag brengen.  
Na het besluit tot aankoop vlak voor de zomer, is daarna  
in een recordtijd en binnen budget de ingrijpende 
verbouwing gerealiseerd. Op 18 december 2015 is de 
verbouwing opgeleverd. Door deze investering was het 
mogelijk om de huur van twee productieruimtes in Oss  
en een locatie in Uden op te zeggen. Een andere belangrijke 
ontwikkeling in onze infrastructuur is het afstoten van onze 
vestiging in Malden. De werkzaamheden die daar werden 
verricht zijn, in goed overleg met de opdrachtgevers, naar  
de vestiging Cuijk verplaatst.

TOEKOMSTBESTENDIG MENSPROCES

Eind 2015 zijn de eerste resultaten opgeleverd van het 
project ‘toekomstbestendig mensproces’: het proces van 
instroom, doorstroom, uitstroom en begeleiding van de 
medewerkers, binnen de kaders van de nieuwe wetgeving en 
financiering rondom de Participatiewet. De uitdaging is dat 
we met minder middelen moeten proberen meer resultaat te 
behalen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met het vernieuwde 
toekomstbestendige mensproces in staat zijn om op een 
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Aantal medewerkers  
(gemiddeld aantal fte)

Gesubsidieerd
(Wsw/Participatiewet)

Kader/
ambtelijk

Productie- 
personeel

Begeleid  
werken

Totaal

IBN Arbeidsintegratie 715 57 2 774

IBN Facilitair 743 77 181 78 1.080

IBN Productie en IBN Kwekerijen 693 74 49 83 899

IBN Dienstencentrum * 19 55 74

IBN Holding 2 14 16

Extern via Begeleid werken 195 195

TOTAAL BIJ OF VIA IBN 2.171 277 231 358 3.037

In personen 2.807 299 418 462 3.986

* In totaal zijn 238 medewerkers (219 fte) via IBN Kader gedetacheerd bij de IBN-bedrijven. IBN Dienstencentrum is onderdeel van IBN Kader.

efficiënte wijze de afstand voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt tot reguliere arbeid te verkleinen. 

IEDEREEN WINST IN DE PRAKTIJK 

In 2015 heeft IBN verder invulling gegeven aan het  
label Social Enterprise. Werken met IBN betekent een  
win-win situatie voor alle betrokkenen: de medewerkers,  
de gemeenten, het bedrijfsleven en de maatschappij.  
Met de slogan ‘Iedereen Winst’ brengen we deze boodschap 
onder de aandacht. In ons dagelijks werk brengen we deze 
filosofie in de praktijk. Zo zijn we vanuit het project business 
development en innovatie in 2015 bezig met een nieuw 
initiatief: samen met een aantal grote ondernemingen  
in Veghel willen we een nieuwe entiteit neerzetten waarin 

gezamenlijk werkgelegenheid voor de onderkant van de 
arbeidsmarkt wordt gerealiseerd. Ook de ontwikkeling  
van het MVO- bedrijvennetwerk van IBN en onze collega’s 
Weener XL en WSD krijgt steeds meer vorm. AANtWERK 
brengt bedrijven bij elkaar die intrinsiek iets hebben met 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels 
zijn er meer dan 100 bedrijven aangesloten bij dit initiatief 
en hebben we een prachtig platform om onze doelgroep en 
missie bij het bedrijfsleven onder de aandacht te brengen. 

Drs. M.A.W. (Maarten) Gielen RC 

Algemeen directeur 

Zie voor het verslag van de Raad van Commissarissen:  
www.ibn.nl/bestuurentoezicht 

Over mensen 

DIENSTVERBANDEN

Elke gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor  
de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). 
De 11 gemeenten in het werkgebied van IBN hebben 
ervoor gekozen om hiervoor samen te werken in het 
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Daarnaast  
loopt er een pilot rond de uitvoering van de Participatiewet. 

Voor de Wsw geldt dat het werkvoorzieningschap, namens 
de gemeenten, opdrachtgever is voor IBN als uitvoerende 
organisatie. IBN neemt alle zorg compleet over en ontvangt 
hiervoor – via het werkvoorzieningschap - alle middelen die 
de gemeenten van het Rijk ontvangen voor de uitvoering 
van de Wsw. Vanaf 1 januari 2015 is er geen instroom 
meer mogelijk in een Wsw-dienstverband en is er geen 
rijkstaakstelling meer. Vanaf 1 oktober 2014 zijn we samen 

met de 11 gemeenten in pilotvorm gestart met de uitvoering 
van de Participatiewet. IBN voert deze pilot rechtstreeks in 
opdracht van de 11 gemeenten uit. 

Totaal zijn in 2015 gemiddeld ruim 3.000 fte’s (bijna 
4.000 personen) aan het werk in verschillende soorten 
dienstverbanden: gesubsidieerd, kader/ambtelijk, regulier 
productiepersoneel en via Begeleid werken. Begeleid werken 
gebeurt zowel binnen de IBN bedrijven Facilitair, Productie 
en Kwekerijen als extern bij werkgevers in de regio.  
Ons streven is zoveel mogelijk medewerkers in een zo 
regulier mogelijke werkomgeving te plaatsen. Om die reden 
is Begeleid werken binnen IBN een belangrijk instrument. 
Immers, wie werkt volgens de regeling Begeleid werken is  
in loondienst bij een werkgever: de meest optimale invulling 
van integreren in de samenleving door middel van werk  
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en de beste manier om schadelast te beperken. In 2015 is  
het aantal plaatsingen in Begeleid werken gemiddeld 358 fte.  
Dit is een daling van 1,5%.

Over 2015 moeten we constateren dat de instroom van 
nieuwe medewerkers vanuit de Participatiewet nog 
onvoldoende is om de uitstroom van medewerkers uit  
de Wsw te compenseren. Vooralsnog zorgde dit niet voor 
problemen in de bedrijfsvoering van IBN. De instroom 
vanuit de Participatiewet is in de loop van 2015 steeds  
beter op gang gekomen. Een belangrijker aandachtspunt 
vormt het feit dat de medewerkers die instromen vanuit  
de Participatiewet wat minder gemakkelijk te detacheren  
zijn dan vooraf was verwacht. Dit betekent dat een relatief 
groter deel uiteindelijk binnen onze eigen IBN bedrijven 
Productie, Facilitair en Kwekerijen is geplaatst. Hierbij is  
wel de verwachting dat deze medewerkers wellicht op termijn 
toch door kunnen stromen naar een detacheringsplek.

OPLEIDINGEN 

Voortdurend leren en verbeteren is cruciaal voor IBN. 
De wereld van nu vraagt om bedrijven die groeien en 
medewerkers die blijven leren. Als antwoord op die vragen 
bieden we via het IBN Leerhuis een compleet pakket van 
opleiding- en ontwikkelmogelijkheden. 

In het oog springend blijft ons speciale programma voor  
de aanpak van laaggeletterdheid. In totaal hebben sinds 
de start van onze aanpak ruim 300 medewerkers zich 
aangemeld voor het programma. IBN is bovendien een 
van de koplopers van het Taalakkoord van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij onderkennen 
het belang van taal op de werkvloer, stimuleren de 
taalontwikkeling van medewerkers en zetten ons sinds 2011 
in om het taboe te doorbreken. In 2015 is besloten om de 
komende drie jaar dit project binnen IBN voort te zetten. 
Daarnaast hebben wij ook in het verslagjaar weer drie 
bijeenkomsten georganiseerd voor de ruim 160 bondgenoten 
van het door IBN gefaciliteerde Bondgenootschap voor 
geletterdheid in het noordoosten van Noord-Brabant.

In 2015 is het Inspiratiehuis gestart. Een interactief 
programma voor staf- en kadermedewerkers, in eigen  
huis ontwikkeld en door eigen mensen begeleid. In totaal 
hebben meer dan 180 medewerkers hieraan deelgenomen. 
Het thema in 2015 was gebaseerd op de zogenoemde  
service profit chain, waarbij de relatie wordt gelegd tussen 
tevreden medewerkers en tevreden klanten. Ook speelde  
het programma een belangrijke rol in het meenemen van  
de medewerkers in de strategie van IBN en de vertaling 
ervan naar ons dagelijks handelen. Het programma is zeer 
hoog gewaardeerd door alle deelnemers en dat vormt dan 
ook een stimulans om er in 2016 mee door te gaan. 

MEDEWERKERSWAARDEONDERZOEK 

Jaarlijks voert IBN een medewerkerswaardeonderzoek uit.  
36% van de medewerkers van IBN heeft in 2015 deelgenomen  
aan het onderzoek, dat daarmee een betrouwbaarheid heeft 
van 99%. De medewerkers zijn over het algemeen tevreden 
over IBN. Zij geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,44. 
Dat is iets gestegen ten opzichte van 2014, toen was dat cijfer 

7,36. Erg verheugend om te zien is dat veel medewerkers 
positiever zijn geworden om IBN aan te bevelen bij anderen. 
Dit is als een belangrijk verbeterpunt opgepakt, met het 
gewenste resultaat. Dit is een goede ontwikkeling voor IBN 
omdat enthousiaste medewerkers ook een positieve invloed 
hebben op meer werk bij tevreden klanten. 

KLANTWAARDEONDERZOEK

IBN meet sinds 2014 de klantwaarde: dat gaat een stap 
verder dan klanttevredenheid wat we vanaf 2000 hebben 
gemeten. In een niet-anonieme vragenlijst kunnen klanten 
aangeven of ze ons aanbevelen bij andere partijen, of 
ze vinden dat we hun verwachtingen overtreffen en hoe 
ze denken over zaken als prijs/kwaliteit, uitstraling en 
klachtafhandeling. De meting voeren we doorlopend uit, 
steeds in kleine deelmetingen zodat we meteen kunnen 
reageren op gemaakte opmerkingen. Medio 2015 is  
de eerste volledige meting afgerond. Met een respons 
van 24% en een hoge tevredenheidsscore (80% van de 
deelnemers is tevreden, 16% is zelfs meer dan tevreden over 
ons) kunnen we alleen maar tevreden zijn.  
Mooi is dat de aanbevelingsscore (het zogenoemde NPS-
cijfer) voor IBN totaal licht is gestegen: van -5% in 2011 naar 
+ 0,4% in 2015. Na de afronding van deze eerste serie van 
vier deelmetingen medio 2015, is het klantwaardeonderzoek 
vervolgd. In drie nieuwe deelmetingen wordt tot en met 
medio 2016 het onderzoek herhaald. Medewerkers en 
klanten worden bij de resultaten betrokken via de actie  
‘Daar zijn we blij mee’. (Groepen) medewerkers die door hun 
klant gecomplimenteerd worden, krijgen een leuke attentie. 
Het doorspelen van positieve reacties en complimenten is 
relatief nieuw binnen IBN en blijkt logischerwijs een uiterst 
positief effect teweeg te brengen. 

CERTIFICERINGEN

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu zijn  
belangrijke onderwerpen in de bedrijfsvoering van IBN. 
Om dit te waarborgen zijn alle bedrijven ISO-gecertificeerd. 
Daarnaast beschikt IBN Arbeidsintegratie over het Blik op 
Werk keurmerk. Dit is een kwaliteitsgarantie voor UWV, 
gemeenten, werkenden, niet-werkenden en werkgevers voor 
de uitvoering van re-integratieopdrachten. IBN Facilitair 
heeft naast de ISO-certificeringen voor kwaliteit (9001), 
ARBO (18001) en milieu (14001) veiligheidskeurmerken  
van VCA. IBN Kwekerijen is gecertificeerd volgens MPS 
(Milieu Programma Sierteelt). 
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

IBN geeft invulling aan de 3 P’s Planet,  
People en Profit vanuit de bedrijven Productie,  
Kwekerijen, Facilitair en Arbeidsintegratie.  
Met oog voor milieu en mens realiseren deze 
bedrijven met hoogwaardige dienstverlening 
maatschappelijk rendement. 

IBN zelf heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk bezig- 
gehouden met de duurzaamheid van de eigen organisatie. 
Bij het beheer van onze gebouwen kiezen we voor renovatie 
en verbouwing van bestaande panden in plaats van 
nieuwbouw. Bij vervanging kiezen we nieuwe energiezuinige 
toepassingen, zoals LED- verlichting, bewegingsmelders 
en, in sanitaire ruimten, waterbesparende kranen en 
spoelmechanismen. We richten ons actief op terugdringing 
van papierverbruik. Zo hoeven we sinds de zomer, wegens 
toekenning substitutie op alle persoonsdossiers, geen 
papieren dossiers meer aan te houden en geldt de digitale 
versie als origineel. Alle originele dossiers zijn inmiddels als 
gevolg daarvan voor vernietiging aangeboden. 

In het voorjaar van 2015 hebben we er nadrukkelijk voor 
gekozen om een bestaand pand in Oss te verwerven en 
geschikt te maken voor eigen doeleinden. Hier zijn drie 
verschillende deellocaties gecentraliseerd waardoor op 
diverse terreinen efficiency wordt bereikt. In het bouw- 
en renovatieproject speelde duurzaamheid een grote rol. 
Niet voor niets is de ambitie om het meest duurzame 
productiepand binnen de gemeente Oss te worden.  
Bijzonder hierin is dat de aannemende partijen alle uit 
dezelfde gemeente komen. Bij de oplevering midden 
december beschikte de locatie niet alleen over allerlei 
waterbesparende voorzieningen, maar brandde er overal 
LED-verlichting, is de noodzakelijke temperatuurbeheersing 
van de ‘chocolade-hallen’ een zogenoemde vrije koeling en 
zijn de meeste inrichtingselementen cradle-to-cradle.  
In het voorjaar van 2016 zullen bovendien zo’n 1.600  
PV-panelen zorgen voor de opwekking van 350.000 kWh  
per jaar waarmee de kantoorvleugel volledig zelfvoorzienend  
zal zijn qua elektriciteit.

In het inkoopbeleid heeft IBN opgenomen dat de voorkeur 
uitgaat naar lokaal ondernemen. Hiermee stimuleren 
we de regionale samenwerking onder voorwaarden van 
marktconformiteit en kwaliteit. Van leveranciers van IBN 
wordt verwacht dat zij een bepaald bedrag besteden aan 
social return. Met het invullen van social return kunnen 
klanten en leveranciers van IBN een bijdrage leveren 
door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer 
betaald werk te bieden. Ook zorgt social return voor 
maatschappelijke winst. Mensen die een baan hebben 
besteden meer, ook aan het lokale bedrijfsleven.  
Het toegenomen inkomen zorgt voor meer consumptie.  
Ook de zogenaamde zachte baten zijn aanzienlijk. Mensen 
die weer aan de slag zijn, voelen zich gelukkiger, zijn sociaal 
meer actief, zijn vaker lid van een sportvereniging en/of 
sporten meer en hebben hierdoor minder verzuim.

Binnen het wagenpark (lease) is het afgelopen jaar vaker 
gekozen voor hybride en elektrische auto’s. Dit leidt tot een 
uitbreiding van het aantal ‘laadpalen’, zowel bij medewerkers 
thuis als op de parkeerterreinen van IBN zelf.

Sinds 2014 is IBN aangesloten bij het Movus-netwerk,  
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
De daarbij aangesloten zeer intrinsiek gemotiveerde 
ondernemers delen dit thema, vergaren op deze manier 
kennis en streven ernaar zo hun eigen organisatie verder te 
brengen op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Bijzonder is uiteraard ook ons eigen MVO 
netwerk, AANtWERK, dat IBN met Weener XL en WSD 
heeft opgericht. De partners en founders van dit netwerk 
inspireren elkaar tijdens evenementen en workshops  
op het gebied van de ‘P’ van People als onderdeel van  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met AANtWERK  
willen IBN, Weener XL en WSD onder het motto ‘we zijn 
samen verantwoordelijk voor de inzet van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt’ laten zien dat sociaal en 
succesvol zakendoen heel goed samen gaan. 

IBN Kwekerijen is gecertificeerd volgens de hoogste trede 
van Milieu Programma Sierteelt (MPS) en IBN Facilitair 
beschikt over het zogenoemde ISO 14001 certificaat.  
Dit is een ISO-norm die staat voor een milieuvriendelijke 
inrichting van de bedrijfsvoering. Zo zijn alle oudere 
transportmiddelen (zoals bussen) vervangen door nieuwe 
modellen, met een verminderde uitstoot tot gevolg.  
Ook is inmiddels 5% van de bedrijfswagens 
milieuvriendelijk en is het wagenpark aangesloten op 
een voertuigen-volgsysteem. Bovendien gebruiken 
we in alle handgereedschappen eco-verantwoorde 
brandstoffen en investeert IBN Facilitair veel in chemievrije 
onkruidbestrijding. In 2015 is het IBN Vergadercentrum 
Green Key Gold gecertificeerd. Green Key is het 
internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de 
recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. 

Zie voor de actuele en volledige MVO verklaring van de bestuurder:  
www.ibn.nl/mvoverklaring
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Financiële kerncijfers 

RESULTAATREKENING

Bedragen (x € 1 mln) 2015 2014 2013

Totaal bedrijfsopbrengsten 127,2 131,8 126,0

Totaal bedrijfslasten -123,4 -127,9 -121,9

Financiële baten en lasten 1,2 3,3 0,8

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 5,0 7,2 4,9

Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening -0,1 -0,1 -0,1

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 0 0 0,7

Aandeel in het resultaat van derden -1,9 -0,3 -1,4

Netto resultaat 3,0 6,8 4,1

Resultaatmarge * 2,4% 5,2% 3,2%

* Resultaatmarge wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door de totale bedrijfsopbrengsten.

Het netto resultaat bedraagt € 3,0 miljoen en is daarmee 
lager dan het resultaat over 2014. Dit wordt verklaard 
doordat het resultaat over 2014 is beïnvloed door een 
aantal incidentele effecten zoals de verkoop van het pand 
aan de Galliërsweg in Oss en ons aandeel in Medica aan 
Medica. Het resultaat 2015 wordt overall beïnvloed door 

lagere personeelskosten als gevolg van een lagere personele 
bezetting en lagere vergoedingen en bijdragen als gevolg 
van een lagere bezetting Wsw. Deze lagere bezetting 
vindt zijn oorzaak in het feit dat er door de komst van de 
Participatiewet sinds 1 januari 2015 geen instroom Wsw 
meer heeft plaatsgevonden. 

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat van IBN wordt bestemd met een 
maatschappelijk doel. Dat wil zeggen dat de behaalde 
resultaten worden ingezet om de missie en visie van IBN 
te realiseren. Continuïteit is een belangrijke voorwaarde 
om op langere termijn werkgelegenheid te garanderen voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor 
houdt IBN een weerstandsvermogen aan om eventuele 
financiële tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. 
Het vrije vermogen dat boven het weerstandsvermogen 
komt, wordt uitgekeerd. 25% wordt toegevoegd aan 

het innovatie- en acquisitiefonds (= bedoeld voor het 
stimuleren van innovatieve projecten en voor het verwerven 
van deelnemingen in relevante bedrijven), 25% aan het 
personeelsfonds (= voor financiering van personeelsgebonden 
zaken die cao- en wettelijke verplichtingen te boven gaan) 
en 50% wordt als dividend toegevoegd aan de Algemene 
Gemeentelijke Reserve die het werkvoorzieningschap 
aanhoudt. De gemeenten in ons werkgebied kunnen dit 
gebruiken voor het creëren van extra werkgelegenheid voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

BALANS

(bedragen x € 1 mln) 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa    

Materiële vaste activa 22,1 15,7 20,0

Financiële vaste activa 23,9 21,4 27,8

Vlottende activa    

Voorraden 2,6 2,6 2,4

Vorderingen 11,6 11,0 13,0

Liquide middelen 20,8 28,1 12,8

Totaal activa 81,0 78,8 76,0

Groepsvermogen 49,0 49,6 46,9

Voorzieningen 1,9 2,9 0,8

Kortlopende schulden 30,1 26,2 28,4

Totaal passiva 81,0 78,8 76,0

Solvabiliteit 61% 63% 62%

Rentabiliteit o.b.v. netto-resultaat 6% 14% 9%
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Arbeidsintegratie bv

AV/RvC

Holding bv

Facilitair bv

Kader bv

Arbeidsparticipatie bv

Productie bv

Productie

Kwekerijen

Facilitair vof (50%)

Ploegmakers Cultuurtechniek bv 

Dienstencentrum 

11 gemeenten/ 
Werkvoorzieningschap 

Noordoost-Brabant

Algemeen Bestuur

Organisatie per 31-12-2015 

COLOFON

Het jaarverslag van IBN is samengesteld door de afdelingen  

Planning & Control en Corporate communicatie & marketing van IBN.  

Het jaarverslag is bestemd voor externe relaties.  

Extra exemplaren zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar  

bij de afdeling Corporate communicatie & marketing,  

telefoon (0413) 33 44 80 of mail communicatie@ibn.nl 

Raadpleeg voor meer informatie www.ibn.nl  

Hier is ook het publicatierapport Kamer van Koophandel gepubliceerd. 

Concept en design: credo.creatie, Eindhoven 

Tekst: IBN 

De Algemene Vergadering (AV) wordt gevormd door het 
Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningschap waarin de 
elf vertegenwoordigers van de gemeenten in ons werkgebied 
zitting hebben. De Raad van Commissarissen bestaat uit 

zes leden afkomstig van de gemeentelijke overheid (twee 
per deelregio) en drie leden die op aanbeveling van de 
Ondernemingsraad zijn benoemd. 
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IBN Arbeidsintegratie zorgt ervoor dat werkgevers 

risicoloos sociaal kunnen ondernemen door 

ondersteuning bij personele vraagstukken en 

detachering van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in volwaardig werk. 

IBN Facilitair biedt als multi-service dienstverlener 

facilitaire diensten op het gebied van schoonmaak, 

catering, beheer, groen, digitaliseren en vergaderen.

IBN Productie richt zich op het overnemen  

van arbeidsintensieve productieprocessen  

en (logistieke) samenwerking in elke denkbare 

branche.

IBN Kwekerijen produceert als een van de grotere 

stekbedrijven van Nederland voornamelijk geworteld 

stek in meer dan 800 soorten.

Ruim 3.800 gemotiveerde medewerkers hebben 
een passende baan bij of  via de IBN bedrijven:


