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datum: 30 maart 2016 
 
 
Aan : Algemene Vergadering van IBN Holding B.V. 
Van : Raad van Commissarissen 
CC :  
Betreft : Verslag van de Raad van Commissarissen over het jaar 2015 
 

1. Inleiding 
Het verslagjaar was het jaar waarin de Participatiewet in werking is getreden, de Wsw op slot is gegaan 
en vervangen wordt door een voorziening Beschut werk. Een jaar ook waarin op basis van een pilot in 
samenwerking met gemeenten is gewerkt aan invulling van een rol voor IBN in het kader van de 
uitvoering van de Participatiewet. Een pilot, nog omgeven door veel onzekerheden en risico’s. 
 

2. Thema’s/onderwerpen van vergadering 
Naast terugkerende agendapunten, zoals bedrijfsplan, kwartaalverslaglegging en jaarrekening, is ook 
gesproken over onderwerpen, zoals strategisch plan 2015 -2020, uitvoering Participatiewet en pilot, 
nieuwe huisvesting in Oss en voortgang herinrichting van IBN Facilitair. Daarnaast heeft de bestuurder in 
iedere vergadering de Raad bijgepraat over actuele onderwerpen. 
 

2.1. Strategisch plan 2015 - 2020 
In twee vergaderingen heeft de Raad zich gebogen over het strategisch plan 2015 – 2020 en de 
bestuurder kritisch bevraagd op het proces van totstandkoming van het plan. Met name de eerste 
bespreking van het plan in de Raad en de daar direct op volgende informatieverstrekking aan de 
aandeelhouders voor goedkeuring door de Raad werd van een kritische kanttekening voorzien. De 
bestuurder heeft – na overleg met de externe projectleider Participatiewet –  besloten de strategische visie 
ook te delen met alle aandeelhouders. De reden hiervoor was dat er kort na de eerste bespreking op 2 
september in de Raad er op 16 september een gemeentelijk congres was gepland. Het was wenselijk dat 
alle leden van de Algemene vergadering, dus ook de leden die geen commissaris zijn bij IBN, zich op 
gelijke informatie konden baseren. De strategie op hoofdlijnen was overigens voor de Raad akkoord. 
Besloten is om in de daarop volgende vergadering van de Raad op 11 november 2015 formeel 
goedkeuring te vragen. Die goedkeuring is ook verleend. Daarbij is toegezegd om bij herziening of 
herijking van de strategie meer aandacht te geven aan omgevingsanalyse en daarbij relevante 
stakeholders te betrekken. 
 

2.2. Participatiewet en pilot 
In meerdere vergaderingen van de Raad is gesproken over de Participatiewet en de voortgang van de 
pilot. De pilot kende een wat moeizame start. Met name de realisatie van dienstverbanden is achter 
gebleven op plan. Per 31 december 2015 zijn er 99 plaatsingen in een arbeidsovereenkomst gerealiseerd. 
In de vergadering van 9 december is de Raad nog uitvoerig bijgepraat over de voortgang van de pilot. IBN 
ziet nog steeds een toekomst voor zich in de uitvoering van de Participatiewet. Zij wil daar verder invulling 
aan geven, ondanks de risico’s die er nog steeds zijn. Het vraagt wel om het maken van keuzes voor de 
brede doelgroep en voor de langere termijn. 
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2.3. Resultaten 
In het eerste jaar van de Participatiewet is de omvang van doelgroep SW met 309 personen (232 se’s) 
gedaald. Per 1 januari 2015 is de Wsw op slot gegaan. Per 31 december zijn 99 personen op 
arbeidsovereenkomst onder de Participatiewet aan het werk gegaan. De uitstroom is daarmee fors groter 
dan de instroom van nieuwe medewerkers met als risico dat werkopdrachten mogelijk niet meer volledig 
uitgevoerd kunnen worden. 
 
Gedurende het verslagjaar is het verzuim helaas weer (licht) gestegen van 10,15 % naar 10,57. Dat is 
overigens in de branche nog steeds een goed resultaat, maar waar IBN niet mee tevreden is. Per 1 
januari 2016 is een nieuwe arbo-dienst gecontracteerd. Doel is om een nieuwe impuls te geven aan 
verzuimbeheersing en het verzuim weer te laten dalen.  
De financiële resultaten zijn over het verslagjaar goed. Prognose was 1,5 miljoen, resultaat wordt bijna 3 
miljoen. IBN Facilitair, meer in het bijzonder de herinrichting van Facilitair, draagt in belangrijke mate bij 
aan dit resultaat. 
  

2.4. Jaarrapport 2014  
In de vergadering van 13 mei 2015 is met de accountant gesproken over het jaarrapport 2014. De 
belangrijkste conclusies zijn, dat er een goedkeurende controleverklaring is verstrekt, dat de financiële 
positie van IBN sterk is en dat er is voldaan aan de wettelijke vereisten. Ook heeft IBN weer goede 
stappen gezet op de weg naar verdere volwassenheid van de interne beheersorganisatie. PwC schat in 
dat IBN voldoende verbeterpotentieel heeft om de financiële functie te ontwikkelen van management 
control naar business control.  
Wel merkt de Raad met enige zorg op dat met name het innovatie- en acquisitiefonds weliswaar goed 
gevuld is, maar dat de uitgaven minimaal zijn. De bestuurder geeft aan dat dit fonds ingezet zal worden 
voor het binnenhalen van werkgelegenheid in de vorm van nieuwe initiatieven als wel bij bestaande 
klanten. Al met al geeft het jaarrapport een getrouw beeld en is deze getekend door de bestuurder en alle 
commissarissen. 
Het jaarrapport is met een voorstel voor bestemming van het resultaat voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering. Met in achtneming van de gehouden balanstest en uitkeringstest is het voorstel voor 
dividenduitkering door de bestuurder doorgeleid naar de Algemene Vergadering van 13 mei 2015, die 
conform voorstel heeft besloten.  
 

2.5. Interim-bevindingen controle 2015 
In de vergadering van Auditcommissie  en Raad van Commissarissen van 9 december 2015 zijn de 
interim-bevindingen van PwC met betrekking tot de controle over het jaar 2015 besproken. 
Aandachtspunten daarbij waren het inkoopbeleid en het aanbestedingsbeleid. Inkoop moet zich in de visie 
van de accountant nog meer ontwikkelen tot systeemgericht. Verder adviseert de accountant om 
aanbestedingsbeleid te gaan ontwikkelen. De aanleiding daarvoor lag in het onderhands gunnen van de 
verbouwing van het nieuwe pand in Oss in relatie tot de omvang van de kosten voor de verbouwing van 
het nieuwe pand in Oss. De bestuurder heeft voor de accountant voldoende toegelicht dat er binnen de 
aanbestedingsdrempel onderhands gegund kon worden en er dus geen sprake was van het niet nakomen 
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van aanbestedingsregels. Aanvullend is om reden van de tijdsdruk op de verbouwing in relatie tot het per 
1 januari 2016 opzeggen van diverse huurovereenkomsten evenmin overwogen om nog andere partijen te 
benaderen, omdat dan de datum van 1 januari 2016 niet meer haalbaar zou zijn. 
 
 

2.6. Bedrijfsplan 2016 
Het bedrijfsplan 2016 is op 9 december 2015 in de Raad van Commissarissen toegelicht en besproken. 
Geconstateerd wordt dat voor alle bedrijfsactiviteiten voor 2016 een positief resultaat wordt verwacht. 
Zorg wordt wel uitgesproken over de bedrijven IBN Arbeidsintegratie en IBN Productie. Daar liggen 
behoorlijke uitdagingen om in de zwarte cijfers te blijven. De financiële resultaten staan door teruglopende 
inkomsten uit subsidie en een dalende instroom behoorlijk onder druk. Dit zal deels opgevangen moeten 
worden door verbetering van de Toegevoegde Waarde en groei van de omzet en deels door verdere 
beheersing van de kosten. Alle bedrijven zullen na het eerste kwartaal 2016 met een plan komen waarin 
wordt beschreven wat er nodig is om tot structureel beter renderende activiteiten te komen. De Raad van 
Commissarissen constateert dat het van groot belang is dat bij de medewerkers, zowel in de 
directieteams als in de organisatie daaronder,  de ‘sense of urgency’  voor het nemen van maatregelen 
wordt gevoeld en ook zichtbaar wordt in cultuur en gedrag. 
 
De Raad van Commissarissen heeft in haar vergadering van 9 december 2015 goedkeuring aan het 
bedrijfsplan 2016 gegeven. 
 

2.7.  Huisvesting Oss 
Diversiteit aan gehuurde en eigen huisvesting, die ook niet allemaal voldeden, hebben geleid tot een 
voorstel van de bestuurder tot concentratie van activiteiten op 1 locatie en aankoop van een nieuw pand in 
Oss. Op basis van een business case heeft de Raad goedkeuring verleend aan de aankoop en duurzame 
verbouwing van een nieuw onderkomen in de gemeente Oss. Rond de zomervakantie kon de verbouwing 
feitelijk van start gaan. Eind december is het pand opgeleverd en zijn de diverse bedrijfsonderdelen 
verhuisd naar het nieuwe pand, zodat het pand per 4 januari 2016 operationeel in gebruik is genomen. 
 

2.8. Voortgang herinrichting IBN Facilitair 
In 2014 is besloten tot herinrichting van de IBN Facilitair. Begin 2015 is gestart met de personele 
herschikkingen die nodig waren op grond van de reorganisatieplannen. 16 van de 61 medewerkers die het 
betrof hebben gebruik gemaakt van de vrijwillig vertrekregeling uit het sociaal plan. De overigen zijn 
binnen korte tijd grotendeels herplaatst. Uiteindelijk is het voor een viertal betrokkenen moeilijker gebleken 
om nog in 2015 te worden herplaatst. 
 

3. Algemene vergadering 
De Raad van Commisarissen heeft op 24 juni 2015, 2 september 2015 en 11 november 2015 de 
Algemene Vergadering van IBN Holding B.V. bijeengeroepen. Het Werkvoorzieningschap Noordoost-
Brabant is enig aandeelhouder van IBN Holding B.V. In het bestuur van het Werkvoorzieningschap is 
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afgesproken dat de aandeelhoudersbevoegdheid wordt uitgeoefend door het algemeen bestuur van het 
Werkvoorzieningschap. 
 
In de juni-vergadering is de jaarrekening 2014 besproken en vastgesteld. Tevens is aan bestuurder en 
commissarissen decharge verleend voor het gevoerde beleid en besloten het resultaat 2014 conform 
bestendige gedragslijn en onder toepassing van de vereiste balanstest en uitkeringstest te bestemmen. 
Op grond daarvan is € 3.269.533, - dividend uitgekeerd aan het Werkvoorzieningschap en toegevoegd 
aan de algemene gemeentelijke reserve. 
 
Verder is in de Algemene Vergadering van 24 juni 2015 de heer C.P.W. van Geffen benoemd tot 
commissaris bij IBN Holding B.V. De heer van Geffen is per 1 juli 2018 aftredend en treedt in de plaats 
van de heer Peters. 
 
Op 2 september 2015 is er een extra Algemene vergadering bijeengeroepen met als doel om de 
Algemene vergadering te informeren over en mee te nemen in de strategische visie van IBN voor de 
periode 2015 – 2020. 
 
Op 11 november 2015 is een ‘reguliere’ Algemene vergadering gehouden met als belangrijkste 
agendapunt de hernieuwde bespreking van het strategisch plan van IBN. De Algemene vergadering kan 
zich vinden in het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde strategisch plan en de jaarlijkse 
herijking van het plan. 
 

4. Samenstelling Raad van Commissarissen 
De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31 december 2015 is als volgt: 
 
De heer J.M.J. Verbeeten (1946, voorzitter, oud-burgemeester van de gemeente St. Anthonis) 
Aanbevolen door de Ondernemingsraad, voorzitter sinds 1 juli 2008, aftredend 1 juli 2016. 
Aandachtsgebied Personeel c.a.  
 
De heer Drs. Ing. J.P. Rooijakkers (1958, lid, directievoorzitter Rabobank Eindhoven-Veldhoven) 
Aanbevolen door de Ondernemingsraad, lid sinds 1 januari 2006, aftredend 1 juli 2016. 
Aandachtsgebied financiën, control c.a. 
 
De heer T.A. Goedmakers (1951, lid, oud-bestuurder van Vebego International en thans commissaris 
Vebego International) 
Aanbevolen door de Ondernemingsraad, lid sinds 1 januari 2006, aftredend 1 juli 2016. 
Aandachtsgebied marktgerichtheid en ondernemen c.a. 
 
Mevrouw W.A.G.M. Hendriks-van Haren (1954, lid, wethouder van de gemeente Boxmeer) 
Lid sinds 25 juni 2014, aftredend 1 juli 2018. 
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Mevrouw G.E.A. Hofman-Bräuner (1963, lid, wethouder van de gemeente Veghel) 
Lid sinds  25 juni 2014, aftredend 1 juli 2018. 
 
De heer G.A. Overmans (1959, lid, wethouder van de gemeente Uden) 
Lid sinds 28 november 2012, aftredend  1 juli 2018. 
 
De heer Drs. R. Peters, (1975, lid, wethouder van de gemeente Oss) 
Lid sinds 30 maart 2011, afgetreden 24 juni 2015.  
 
De heer C.P.W. van Geffen, (1963, lid, wethouder van de gemeente Oss) 
Lid sinds 24 juni 2015, aftredend 1 juli 2018. 
 
De heer M.A.W.J.M. Wijdeven MSc (1961, lid, tevens plv. voorzitter, wethouder van de gemeente 
Bernheze) 
Lid sinds 25 juni 2001, aftredend 1 juli 2018. 
 
De heer Mr. R.G. Poel (1959, lid, wethouder van de gemeente Cuijk) 
Lid sinds 25 juni 2014, aftredend 1 juli 2018. 
 
Verder heeft de Raad van Commissarissen een secretaris, is de bestuurder de belangrijkste 
gesprekspartner en zijn er twee vaste adviseurs: 
 
De heer Drs. J.A.L. Jongerius MMO (1953, secretaris) 
Secretaris RvC sinds 1 januari 2006. 
 
De heer Drs. M.A.W. Gielen RC (1971, bestuurder) 
Bestuurder sinds 29 januari 2014. 
 
De heer Drs. J.P.F.P. Stommels RA (1969, directeur control en bedrijfsvoering) 
Adviseur RvC sinds 1 mei 2015. 
 
De heer Mr. J.F.H.P. Canton (1961, secretaris van het Werkvoorzieningschap) 
Adviseur RvC sinds 1 januari 2006. 
 
 

5. Samenstelling commissies 
De Raad van Commissarissen heeft de volgende commissies ingesteld: Auditcommissie en Benoemings- 
en beloningscommissie. 
Per 31 december hebben zitting in de Auditcommissie: de heren Wijdeven (voorzitter), Rooijakkers (lid), 
Overmans (lid) en de heren Gielen (bestuurder), Stommels (adviseur), Canton (adviseur) en Jongerius 
(secretaris). 
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Per 31 december hebben zitting in de Benoemings- en beloningscommissie: mevrouw Hendriks-van 
Haren (lid) en de heren Verbeeten (voorzitter), Van Geffen (lid), Goedmakers (lid) en de heren Gielen 
(bestuurder) en Jongerius (secretaris). 
 

6. Overig overleg 
Jaarlijks bespreekt de Raad van Commissarissen de algemene gang van zaken met de 
Ondernemingsraad. Meestal wordt gekozen voor een wat informele setting waarin alle OR-leden in staat 
zijn om vragen te stellen aan of in discussie te gaan met individuele commissarissen. 
 
In principe wordt jaarlijks met de externe accountant een dagdeel georganiseerd over het aspect 
Corporate Governance. Dit jaar heeft dat plaatsgevonden aansluitend aan de vergadering van de Raad 
van Commissarissen van 9 december. Daarnaast zijn er op 4 maart 2015 twee lezingen georganiseerd 
voor de Raad. Een lezing over de juridische positie van de commissaris (door de heer mr. G.J.W. 
Verschuur, advocaat) en een lezing over fundamentele keuzes bij de invoering van de Participatiewet 
(door de heer R. Capel, organisatieadviseur). 
 
De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de bestuurder en de secretaris overleggen twee-
maandelijks met de voorzitter en de secretaris van het Werkvoorzieningschap. Dit ter voorbereiding van 
de reguliere vergadering van Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap en Raad van 
Commissarissen van IBN. Verder wordt dan gesproken over actuele aangelegenheden. 
 
De voorzitter van de Raad van Commissarissen bespreekt voorts maandelijks de gang van zaken met de 
bestuurder van IBN Holding B.V. De voorzitter spreekt ook jaarlijks afzonderlijk met de (bedrijfs-) 
directeuren. 
 
Incidenteel en naar behoefte zijn er overleggen tussen individuele commissarissen en de bestuurder. 
 
Aldus vastgesteld te Uden in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 13 april 2016 
 
De secretaris,     De voorzitter, 
 
J.A.L. Jongerius     J.M.J. Verbeeten 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 


