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Voorwoord van de directie

Met tevredenheid kunnen we terugkijken op 2016. De 
teruglopende subsidieopbrengsten hebben we in de 
exploitatie weten op te vangen en we hebben weer 
vele mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
werk kunnen aanbieden. Het financieel resultaat 
van IBN is uitgekomen op 1,9 miljoen euro en via 
de Participatiewet zijn 431 nieuwe collega’s aan 
de slag binnen een van de IBN bedrijven: 244 met 
een arbeidsovereenkomst en 187 kandidaten die 
onderweg naar een dienstverband zijn. 

Deze resultaten zijn niet zonder slag of stoot bereikt.  
IBN investeert in de marktgerichte benadering en gelooft 
in de mogelijkheden van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Dan is er daadwerkelijk sprake van winst voor 
iedereen, zo is onze stellige overtuiging. 

MIJLPAAL

Een belangrijke mijlpaal was de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst Participatiewet met de 11 
gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant. Voor 
de komende vier jaar krijgt IBN een belangrijke rol in 
de uitvoering van de Participatiewet. Zowel de sociale 
doelstellingen als de financiële kaders maken dit weliswaar tot 
een forse uitdaging maar we gaan deze graag aan. Daarnaast 
blijven we de Wet sociale werkvoorziening uitvoeren. Dit is 
een belangrijk fundament voor de toekomst van IBN. 

In 2016 is het verzuimpercentage verder gedaald. We hebben 
beter invulling gegeven aan het zo belangrijke samenspel 
tussen medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts. Ook positief 
is de realisatie van werkplekken voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Weliswaar was de instroom van nieuwe 
medewerkers iets lager dan gepland, ten opzichte van de 
landelijke cijfers is het nog altijd prima. Opvallend is wel het 
gegeven dat de nieuw binnenkomende medewerkers minder 

dan voorheen plaatsbaar zijn in een individuele detachering. 
De mate van zelfstandigheid in het werk is beperkter dan 
verwacht was. Het eerste effect hiervan is dat er een grote druk 
is bij IBN Productie om werkplekken te bieden en dat er bij 
IBN Arbeidsintegratie een tekort aan mensen is. 

Een andere ontwikkeling is de instroom van nieuwe groepen 
mensen die extra hulp nodig hebben op de arbeidsmarkt. 
Vaak zijn dit mensen die voor kortere tijd gebruik maken van 
de kennis en mogelijkheden van IBN. Een mooi voorbeeld 
hiervan zijn de zogenoemde Entree-leerlingen. Via ROC 
De Leijgraaf doorlopen zij bij IBN op de werkvloer hun 
opleidingstraject in de logistiek. 

STRATEGIE 2020

De strategische visie van IBN is in 2016 verder doorvertaald. 
Zo hebben we strategische thema’s geformuleerd en deze 
in projectvorm laten starten. Via deze aanpak zetten we de 
stappen om onze visie te kunnen realiseren. De projecten 
richten zich op innovatie, nieuwe verdienmodellen en 
ondernemerschap, renderende bedrijfsvoering, het optimaal 
benutten van de talenten van onze medewerkers, het 
realiseren van succesvolle plaatsingen en efficiency en 
kostenbesparingen.
  
Samen met de zogenoemde Club van 100 hebben we 
de vernieuwde kernwaarden geformuleerd. Deze ‘club’ 
is eenmalig bij elkaar gekomen en heeft gezamenlijk de 
inhoud en betekenis van de kernwaarden Volwaardig, 
Verbindend en Ondernemend bepaald. Een mooi initiatief, 
door en voor mensen uit alle lagen van de organisatie. 
De verdere communicatie van strategie en kernwaarden 
gebeurt voornamelijk via ons nieuwe medewerkerportaal 
dat eind 2016 is gelanceerd. In 2017 is dit portaal voor 
alle medewerkers toegankelijk, bedoeld om de onderlinge 
verbinding verder te stimuleren. 

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 creëren de voorwaarden waarmee mensen weer volwaardig gaan deelnemen aan onze dynamische samenleving. 
Hierbij kijken we heel goed naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet meer kan. Met passend werk 

laten wij de afstand tot de arbeidsmarkt verdampen. Dat bieden we, daar staan we voor en daar zijn we goed in.

Als sociale onderneming geloven we in mensen en een evenwichtige maatschappij. Een wereld waarin we geld zien 
als investeringsmiddel voor het geluk van mensen: Iedereen wint, iedereen winst!
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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. 

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. Samen met de 11 gemeenten heeft IBN ook in 2016 
in pilotvorm invulling gegeven aan de uitvoering  van de 
Participatiewet. Deze succesvolle samenwerking wordt de 
komende jaren voortgezet: op bestuurlijk niveau is vastgelegd 
dat IBN de komende vier jaar haar belangrijke rol houdt 
in de uitvoering van de Participatiewet voor de groep met 
een loonwaarde van 30% tot 80% en de doelgroep met de 
indicatie Beschut.

INVESTEREN 

Vanuit het geloof in de kracht van onze infrastructuur blijven 
we investeren in onze infrastructuur: in onze gebouwen 
en in onze bedrijven. Via onze eigen bedrijven kunnen we 
tenslotte zelf werkgelegenheid organiseren. In het voorjaar 
van 2016 is de nieuwe, duurzame productielocatie in Oss 
officieel geopend. Deze locatie vervangt de huurpanden van 
twee productieruimtes in Oss en een locatie in Uden. Verder 
hebben we sinds 2016 een extra kwekerijlocatie gehuurd in 
Boekel. Een bijzondere stap in het jubileumjaar van IBN 
Kwekerijen, dat in 2016 het 25-jarige bestaan heeft gevierd 
met medewerkers en klanten. 

Ten opzichte van het voorgaande jaar is de omzet gestegen 
en is een hogere toegevoegde waarde gerealiseerd. Het 
bedrijfsonderdeel Doqument Services van IBN Facilitair heeft 
ook in 2016 onvoldoende nieuwe omzet weten te genereren. 
Na onderzoek is besloten deze bedrijfsactiviteit te beëindigen. 
Voor de medewerkers wordt een andere werkplek gezocht. 

SOCIAAL ONDERNEMEN

Werken met IBN betekent een win-win situatie voor alle 
betrokkenen: medewerkers, gemeenten, het bedrijfsleven en 
de maatschappij. Met de slogan ‘Iedereen Winst’ brengen 

we deze boodschap onder de aandacht. Bovenal willen we 
het ‘gewoon gaan doen’: zo hebben we met een aantal grote 
ondernemingen in Veghel een nieuwe entiteit opgericht 
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. 
Sociaal ondernemen is winst voor iedereen!  

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

Algemeen directeur  

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

Aantal medewerkers per einde jaar

Wsw

Participatiewet beschut 

Participatiewet niet beschut 

Totaal

2016

2.874

8

236

3.118

2015

3.070

2

100

3.172

Totaal zijn in 2016 gemiddeld bijna 3.000 fte’s (ruim 
3.800 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 en de 
beste manier om schadelast te beperken. In 2016 is het aantal 
plaatsingen in Begeleid werken gemiddeld 345 fte. Dit is een 
daling van 3,6% ten opzichte van 2015.



4

Totaal

718

1.072

888

72

26

190

2.967

3.833

Aantal medewerkers 
(gemiddeld aantal fte)

IBN Arbeidsintegratie

IBN Facilitair

IBN Productie en IBN Kwekerijen

IBN Dienstencentrum

IBN Holding

Extern via Begeleid werken

Totaal bij of via IBN

In personen

Productie-
personeel

205

51

256

438

Kader/
ambtelijk

48

73

71

54

24

270

289

Gesubsidieerd  
(Wsw/ Participatiewet)

669

720

686

19

2

2.096

2.671

De instroom van nieuwe medewerkers vanuit de 
Participatiewet compenseert nagenoeg de uitstroom van 
medewerkers uit de Wsw. Tot en met 2016 zijn er 827 
personen aangemeld in het kader van de Participatiewet. 
Hiervan hebben 244 personen inmiddels een dienstverband 
bij IBN. 187 personen zitten in een traject voorafgaand 
aan een dienstverband. 106 personen hebben zelf regulier 
werk gevonden dan wel zijn  op een andere manier uit een 
uitkering gegaan. 262 personen zijn terug gemeld naar de 
gemeenten en 28 personen zijn uit dienst gegaan.

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. 

Al sinds 2011 zet IBN zich in voor de aanpak van 
laaggeletterdheid. Hiervoor is een speciaal programma 
ontwikkeld waarvoor zich inmiddels al meer dan 350 
medewerkers hebben aangemeld. Binnen dit programma is in 
2016 de aandacht nog meer uitgegaan naar het ontwikkelen van 
de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden). 
In het dagelijks leven overlappen die drie onderdelen elkaar 
vaak, in de lessen sluiten we daar bij aan. Elke cursist werkt 
in eigen tempo aan de persoonlijke doelen die zijn gesteld. In 
de loop van het jaar is het Taalakkoord door het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondergebracht bij de 
regionale Leerwerkloketten. IBN blijft als ondertekenaar van 
het akkoord actief in het uitwisselen van kennis met andere 
bedrijven en instanties. Ook werden in het verslagjaar weer drie 
bijeenkomsten georganiseerd voor de ruim 170 bondgenoten van 
het door IBN gefaciliteerde Bondgenootschap voor geletterdheid 
Noord Oost Noord-Brabant.

In 2016 is een nieuw programma ontwikkeld binnen het 
Inspiratiehuis. Interactief, creatief en volledig gericht op het 
thema innovatie, speciaal voor staf- en kadermedewerkers. In 
totaal hebben bijna 120 medewerkers hieraan deelgenomen. 
In combinatie met de Club van 100, waarin medewerkers uit 
alle niveaus en alle bedrijfsonderdelen samen de kernwaarden 
van IBN hebben geformuleerd, heeft het Inspiratiehuis een 
belangrijke rol in het door vertalen van de strategie van IBN 
naar ons dagelijks handelen. 

MEDEWERKERSWAARDEONDERZOEK

Jaarlijks voert IBN een medewerkerswaardeonderzoek uit. In 
2016 heeft 58% van de medewerkers van IBN deelgenomen 

aan het onderzoek. De medewerkers zijn over het algemeen 
tevreden over IBN. Zij geven een gemiddeld rapportcijfer van 
7,40. Dat is een fractie gedaald ten opzichte van vorig jaar, 
toen was dat cijfer 7,44. 
Uit de resultaten blijkt dat het werkengagement hoog is. 
De meeste medewerkers vinden hun werk nuttig, hebben er 
plezier in en zijn er trots op. Het werk betekent veel voor hen. 
Daarnaast zijn ze over het algemeen te spreken over de 
samenwerking met collega’s en de waardering die zij krijgen 
van hun leidinggevende.

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. In 2016 
is de tweede complete meting afgerond, zodat we een goede 
vergelijking kunnen maken. Mooi is dat de aanbevelingsscore 
(het zogenoemde NPS-cijfer) voor IBN totaal is gestegen: 
van -5% in 2011, via + 0,4% in 2015 naar + 4,8% in 2016. 
De algemene tevredenheid over de laatste reeks metingen is, 
uitgedrukt in een rapportcijfer, een 7,10. Dat is slechts een 
fractie lager dan bij de eerste reeks metingen (7,26). 78% van de 
deelnemers was tevreden en 16% zelfs zeer tevreden!
Medewerkers en klanten worden steeds 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 valt goed 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 en heeft 
ieder IBN bedrijf een KAM-medewerker. 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, Prestatieladder 
Sociaal Ondernemen PSO niveau 3 en voor het 
Vergadercentrum het certificaat Green Key. IBN Kwekerijen 
is gecertificeerd volgens MPS (Milieu Programma Sierteelt). 

Begeleid 
 werken

1

74

80

190

345

435
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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, Arbeidsintegratie en Dienstencentrum. 
Met oog voor milieu en mens realiseren deze 
bedrijven met hoogwaardige dienstverlening 
maatschappelijk rendement. 

IBN zelf heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk 
beziggehouden 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. 

In het jaar 2016 heeft IBN verschillende locaties voorzien van 
zonnepanelen. In Veghel zijn er 2000 zonnepanelen geplaatst, 
Cuijk beschikt over 1147 zonnepanelen en op het dak van ons 
centraal kantoor in Uden bevinden zich 369 zonnepanelen. 
De locaties Oss en Schaijk worden naar verwachting in 2017 
voorzien van zonnepanelen. Op onze locatie in Veghel is in 
2016 de conventionele TL verlichting grotendeels vervangen 
door LED verlichting en deze locatie beschikt over nieuwe 
luchtbehandelingskasten, die beduidend minder energie 
verbruiken. Ook zijn we in 2016 gestart met het onderzoeken 
van duurzame afvalscheiding. In 2017 gaan we hier in de 
vorm van een pilot vervolg aan geven. Daarnaast is er in 2016 
op alle locaties een audit uitgevoerd volgens de Europese 
Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De energie-audit is een 
systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie 
te verzamelen over het actuele energieverbruik van een 
onderneming. De verslaglegging van deze audits is voorgelegd 
aan het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Brabant-Noord. 
 
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. Uit onderzoek blijkt dat het aan 
het werk helpen van medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt door IBN resulteert in een positief resultaat 
voor de maatschappij. Zo zijn medewerkers die bij IBN 
werken gelukkiger, hun eigenwaarde neemt toe, ze voelen 
zich gewaardeerd en ze hebben een groter sociaal netwerk. 
De harde opbrengsten van IBN voor de maatschappij bestaan 
uit besparingen op uitkeringen en toeslagen, extra inkomsten 
uit belastingen, extra consumptie en extra productiviteit. 
Zie voor uitgebreide informatie over dit onderzoek de IBN 
uitgave ‘Maatschappelijk rendement als basis voor groei’ 
(april 2017).

Binnen het wagenpark (lease) is in 2016 vaker gekozen 
voor hybride en volledig 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. Ook in het jaar 2016 heeft AANtWerk weer een 
aantal nieuwe partners en founders mogen verwelkomen. 

IBN Kwekerijen is gecertificeerd volgens de hoogste trede 
van Milieu Programma Sierteelt (MPS) en IBN Facilitair 
beschikt over het Green Key keurmerk met niveau goud. 
Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame 
bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke 
markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er 
alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten 
inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap 
verder dan de normale wet- en regelgeving vereist. Bij Green 
Key bestaan er drie niveaus: brons, zilver en goud. Om 
die laatste te behalen zijn talloze maatregelen nodig. Naast 
de basiseisen als zuinig omgaan met water en energie en 
toepassing van LED-verlichting, heeft het eten en drinken 
een duurzaam keurmerk, zijn er oplaadpunten voor auto’s 
op de parkeerplaats en dragen de medewerkers zogenoemde 
fairware kleding. 

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

RESULTATENREKENING 

2014

131,8

-127,9

3,9

7.2

-0,1

-0,3

6,8

5,2%

(x € 1 mln)

Totaal bedrijfsopbrengsten

Totaal bedrijfslasten

Saldo baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening

Aandeel in het resultaat van derden

Netto resultaat

Resultaatmarge*

2015

127,2

-123,4

3,8

5,0

-0,1

-1,9

3,0

2,3%

2016

124,9

-121,9

3,0

3,7

-0,4

-1,4

1,9

1,5%

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

Het netto resultaat bedraagt € 1,9 miljoen en is daarmee 
lager dan het resultaat over 2015. Financieel gezien 
kende 2016 de uitdaging om € 4 miljoen minder aan 

subsidieopbrengsten op te vangen binnen de exploitatie. Dit 
is gelukt door meer omzet te realiseren en lagere overige 
bedrijfskosten. 

BALANS

Balans (bedragen x € 1 mln)

Vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal activa

Groepsvermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden

Totaal passiva

Solvabiliteit

Rentabilitieit o.b.v netto-resultaat

31-12-2014

15,7

21,4

2,6

11,0

28,1

78,8

49,6

2,9

26,2

78,8

63%

14%

31-12-2015

22,1

23,9

2,6

11,8

20,8

81,2

49,0

1,9

30,2

81,2

60%

6%

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. 

31-12-2016

23,4

22,9

2,6

13,1

16,1

77,9

49,1

1,4

27,5

77,9

63%

4%



7

Organisatie per 31-12-2016

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

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. 

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 
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