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IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING
VOOR EEN BREDERE GROEP
IBN biedt kansen aan mensen die het zonder onze steun niet redden op de arbeidsmarkt.
Als sociale onderneming geloven we in mensen en een evenwichtige maatschappij.
Een wereld waarin we geld zien als investeringsmiddel voor het geluk van mensen.
Ondernemend, verbindend en volwaardig:
Iedereen wint, iedereen winst!

Update strategische koers – juli 2017
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Vanaf 2016 zijn verschillende strategische projecten
gestart, gericht op het realiseren van de strategische
visie. In 2017 maken we de balans op en is het tijd voor
een update. We gebruiken hierbij het model Werkwijze
IBN ( juni 2017):

Iedereen die wil werken en die daarbij een steuntje in
de rug nodig heeft, kan bij of via IBN komen werken:
via gemeenten en UWV, direct of via bedrijven en
instellingen. Er volgt een match tussen de persoon en
passend werk en vervolgens start een traject binnen
IBN. In sommige gevallen kan iemand eerst een
vorm van arbeidstoeleiding nodig hebben en daarna
buiten de IBN-organisatie werk aanvaarden of daarna
instromen in een ontwikkelbaan bij IBN. In andere
gevallen komen mensen meteen in een ontwikkelbaan
terecht bij of via een van de IBN bedrijven.
Gedurende maximaal 2 jaar doorloopt iemand een
ontwikkeltraject waarna een meer blijvend perspectief
op werk lonkt: binnen IBN of buiten IBN.

ONTWIKKELBAAN

De strategische visie van IBN richting 2020 laat
zich kort omschrijven als een koers naar een sociale
onderneming, werkzaam voor een brede groep mensen
die hulp nodig heeft bij het vinden van betaald werk.
IBN bevindt zich op het snijvlak van publiek en
privaat, is zowel mensgericht als bedrijfsmatig en heeft
zowel een sociale als een economische doelstelling: er
is sprake van een constante zoektocht naar de juiste
balans.

BUITEN IBN

IEDEREEN
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BINNEN IBN

Model werkwijze IBN
In toenemende mate zal IBN een doorstroombedrijf
worden, waarvan mensen slechts tijdelijk gebruik
maken: ze benutten de IBN-kennis en mogelijkheden
als opstap naar een nieuwe baan. Er zullen daarnaast
altijd mensen zijn die structureel van de mogelijkheden
tot werk bij IBN gebruik moeten maken. Voor hen blijft
IBN meer functioneren als een opvangbedrijf, zoals we
in de tijden van de Wet sociale werkvoorziening gewend
zijn geweest.
Dit model is het resultaat van de strategische
heroverweging die in het voorjaar van 2017 heeft
plaatsgevonden. De uitgangspunten uit de strategische
visie richting 2020 zijn in dit kader hernieuwd
onderschreven, evenals de missie en kernwaarden. Per
strategisch project zijn wel mijlpalen bereikt en nieuwe
inzichten ontstaan:

1. M
 eest klantgedreven sociale
onderneming: Innovatie gaat
opleveren, er ontstaan nieuwe
verdienmodellen en ondernemerschap
is normaal
2. Iedereen werkt: We benutten
talenten optimaal
3. Financieel gezond: We behalen een
structureel rendement van 3%,
we voeren efficiencyslagen en
kostenbesparingen door
4. R
 enderende bedrijven: IBN
bedrijven werken winstgevend en
marktconform
5. IBN is dé partner in de uitvoering
van de Participatiewet:
11 gemeenten kiezen voor IBN
6. W
 ij van IBN: Ondernemend,
Verbindend en Volwaardig

1. M
 eest klantgedreven sociale onderneming:
Innovatie gaat opleveren, er ontstaan nieuwe verdienmodellen
en ondernemerschap is normaal
De grootste uitdaging is te komen tot een
toekomstbestendige organisatie: een organisatie die
makkelijk kan omgaan met een constante stroom van
mensen die IBN als tijdelijke opstap gebruiken in
plaats van als structurele opvang. Kleinschalige pilots
met nieuwe organisatievormen gaan inzicht bieden in
de mogelijkheden.
Belangrijk is het hebben van passend werk voor de
mensen die bij IBN komen. De salesorganisatie van
IBN speelt hierin een grote rol, in nauw samenspel
met de instroomkant van ons bedrijf: de juiste match
tussen mensen en werk wordt hier gemaakt. De
salesorganisatie richt zich op het vinden en creëren
van werk dat ruime mogelijkheden biedt om mensen
te ontwikkelen. Hoe de salesorganisatie vormgegeven
gaat worden is onderwerp van een breder onderzoek
naar de best passende toekomstbestendige
organisatievorm- en structuur.

2. I edereen werkt:
we benutten talenten optimaal
Anders dan we gewend waren wordt IBN meer een
doorstroombedrijf, waar mensen vaak slechts tijdelijk
gebruik van maken. IBN is er voor mensen die via
de Participatiewet bij ons komen, voor statushouders,
voor schoolverlaters, voor mensen die bij hun huidige
werkgever dreigen uit te vallen of voor mensen die
al zijn uitgevallen na bijvoorbeeld een burn out of
langdurige ziekte. Een brede groep kan zo van de
infrastructuur van IBN gebruik maken, naast de
grote groep zittende Wsw-medewerkers. Het betreft
zowel mensen die zonder werk waren en naar werk
gaan als mensen die van werk naar werk gaan. De
overeenkomst is altijd dat het mensen betreft die het
zonder onze steun niet redden op de arbeidsmarkt.

Via innovatieve oplossingen worden nog meer
opties gecreëerd waar mensen via renderend werk
aan hun persoonlijke ontwikkeling kunnen werken.
Deze innovatieve oplossingen zijn gericht op
werkgelegenheid en kunnen leiden tot initiatieven
binnen of buiten IBN. Binnen IBN uit zich dit in het
ontstaan van nieuwe producten of diensten, buiten
IBN in samenwerkingsverbanden met andere partijen
of in de oprichting van nieuwe bedrijfjes.
Mooie voorbeelden zijn er al:
- DOEGOODS (het label van IBN waaronder we
eigen producten op de markt brengen, startend met
een serie kerstpakketten)
- M Plooy Veghel, het ROC Entree-traject en de Social
shift academie (samenwerkingsverbanden met andere
partijen)
- de Winfabriek en de KlussenKrew (nieuwe bedrijfjes,
gepositioneerd buiten de reguliere IBN organisatie)

Bij de start binnen IBN wordt van elke persoon
bepaald wat iemands ontwikkelpotentieel is en of
er kansen op uitstroom zijn. Af hankelijk van deze
informatie start iemand in een ontwikkelbaan met een
regulier ontwikkeltraject of een actief ontwikkeltraject:
Iedere medewerker leert werknemerscompetenties
(basisvaardigheden) en beroepscompetenties.
Degenen met een actief ontwikkeltraject gaan ook
werken aan uitstroomcompetenties.
Dit alles gebeurt in een zogenoemde werk-leerlijn.
Binnen IBN zijn verschillende werk-leerlijnen
beschikbaar waarbinnen mensen in een bedrijfsmatige
werkomgeving worden opgeleid voor een kansrijk

beroep. Medewerkers leren vaardigheden waar vraag
naar is: arbeidsmarkt relevante beroepen bieden
immers het mooiste perspectief op werk. Het gaat om
beroepen als bijvoorbeeld social media redacteur,
procesoperator, schilder of logistiek medewerker.
De ontwikkeling van medewerkers is een bedrijfsproces
waarin zakelijke besluiten worden genomen, op
basis van meetbare indicatoren. Na een periode van
maximaal twee jaar vindt de evaluatie plaats: wat
is het perspectief op werk? Per persoon leidt dat tot
een ander resultaat: wel of geen perspectief en als er
daadwerkelijk sprake is van perspectief op werk, dan
zijn er banen buiten IBN of binnen IBN.

3. Financieel gezond: we behalen een structureel rendement,
we voeren efficiencyslagen en kostenbesparingen door
Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen,
zijn ambitieuze doelstellingen gesteld. Anders dan
eerder is berekend, gaan we uit van een structureel
rendement van 3% (in plaats van 5%). Aanvullende
besparingsmogelijkheden worden in beeld gebracht
en de sturing op de zogenoemde inkoopspend en
resultaten van de diverse leanprojecten die binnen IBN
lopen wordt versterkt. Er wordt doorlopend gestuurd
op het behalen van de resultaten en doelstellingen om
financieel gezond te blijven.

4. Renderende bedrijven: IBN bedrijven werken
winstgevend en marktconform
De IBN bedrijven staan voor de uitdaging om
winstgevend en marktconform te werken en kansen
te bieden aan mensen die het zonder onze steun
niet redden op de arbeidsmarkt. De weg ernaartoe
wordt jaarlijks verwoord in de actuele kaderbrief en
bedrijfsplannen.

5. IBN is dé partner in de uitvoering van de Participatiewet:
11 gemeenten kiezen voor IBN
De 11 gemeenten in ons werkgebied hebben tot 2020
gekozen voor IBN om in partnerschap de Participatiewet
(PW) uit te voeren. IBN is hoofdaannemer voor de
uitvoering van de regeling Beschut werk en plaatst
een deel van de PW-medewerkers met een loonwaarde
tussen de 30 en 80%. Voor deze groep hebben we een
ontwikkelopdracht gekregen:
- de gemiddelde loonwaarde stijgt in 2 jaar met
20%-punten
- na 2 jaar heeft de helft van deze medewerkers een
loonwaarde van minimaal 80%

Ook hebben we een uitstroomopdracht gekregen van
40%. Concreet betekent dit dat 40% van de PWmedewerkers na 2 jaar kan uitstromen naar werk zonder
dat voor hen nog een vergoeding voor de kosten van
begeleiding nodig is (=trajectkostenvergoeding). Dat kan
werk zijn met of zonder loonkostensubsidie, binnen of
buiten IBN.
Kritische succesfactoren zijn de beschikbaarheid
van medewerkers (instroom), passend werk en de
ontwikkelbaarheid van de medewerker.

6. W
 ij van IBN: Ondernemend, Verbindend en Volwaardig
Bij de totstandkoming van de strategische koers 2020 zijn
ook de missie en de kernwaarden herzien. Ondernemend,
verbindend en volwaardig zijn de kernwaarden, die
vanaf 2016 zijn doorvertaald naar de werkvloer. Dit is
een voortdurend proces van storytelling, zodat het op
elk niveau in de organisatie uitlegbaar is en begrepen en
herkend wordt. De kernwaarde Ondernemend verdient
extra aandacht. We gaan voor IBN alsof het ons eigen
bedrijf is, we tonen lef en zetten door: dat zijn cruciale
gedragselementen voor ons anno nu. Immers, we staan
voor een grote opdracht, in een omgeving waar de
budgetten onder druk staan en we passend werk moeten
bieden aan een diversiteit aan mensen.

Sinds eind vorige eeuw heeft IBN het zogenoemde
bedrijvenmodel doorontwikkeld. Daarbij hoort een
zakelijke profilering van de IBN bedrijven, ieder in
de eigen markt. De missie en het menselijk gezicht is
hierbij wat op de achtergrond gekomen. Anno 2017 zijn
maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal
ondernemen zeer geaccepteerd. Dit biedt in deze nieuwe
tijd mooie kansen voor IBN om ons gedachtegoed groot
te maken. De verduidelijking waarvan we zijn als IBN
is een traject dat vanaf het voorjaar 2017 is gestart. Dit
gaat impact hebben op de organisatie en laat IBN impact
maken op onze stakeholders.
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