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Voorwoord

Voor velen is IBN een laatste of  enige kans op volwaardig werk. Ook voor 
mensen die nog niet tot werk in staat zijn maar daar wel in meer of  mindere 
mate mogelijkheden voor hebben. Dit oplossend vermogen bieden we graag 
aan. Bij IBN doen we dat op een bijzondere manier, altijd gericht op het 
maximaal ontwikkelen van ieders talenten, steeds bedrijfsmatig aangestuurd en in 
samenwerking. Ondernemend, volwaardig en verbindend. 

Graag nemen we je mee in de wereld van onze IBN-
medewerkers. De mensen voor wie we het doen, al  
ruim twintig jaar lang. Je leest in deze speciale uitgave  
de betekenis van werk voor ze en de vaak lange weg  
die ze hebben afgelegd om te komen waar ze nu zijn. 

Meer portretten kun je bekijken op onze website:  
ibn.nl en natuurlijk ben je altijd welkom voor een  
kijkje in de keuken. 

Veel leesplezier!

Maarten Gielen 
Algemeen directeur
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IBN, een bedrijf  
met historie

IBN is een bedrijf  met een lange historie. Begin jaren ’50 
ontstaan in de regio Brabant-Noordoost uit verschillende 
particuliere en gemeentelijke initiatieven als voorlopers 
van IBN. Doel was om mensen die vanwege een licha-
melijke of  geestelijke handicap niet kunnen deelnemen 
aan het arbeidsproces van passend werk te voorzien. De 
eerste sociale werkplaatsen ontstaan in Oss (Wemva), even 
later in Mill (Welvac) en in 1955 ook in Veghel (Weveo). 

In de jaren ’60 kennen de activiteiten een enorme groei. 
Behalve de werkplaatsen worden ook zogenoemde 
buitenobjecten geëxploiteerd (groenonderhoud, bos-
beheer en inzameling van oud papier). Eind jaren ’60 
dwingt de komst van de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) meer samenwerking  af. Dat lukt op unieke 
schaal: liefst 26 gemeenten bundelen hun krachten in 
het Werkvoorzieningschap Noord-Brabant Noordoost. 

De jaren ’70 kenmerken zich door allerlei pogingen om 
de werkplaatsen te laten fuseren. De fusiepogingen 
mislukken om uiteenlopende redenen allemaal jammer- 
lijk. In de jaren ’80 groeien met name de detacheringen, 
buitenobjecten en schoonmaakobjecten (later Niwob  
genoemd) explosief. Ook de visie over sociale werk-
voorziening verandert ingrijpend: Waar het in de 
jaren ’50 van de vorige eeuw vooral zorg voor de 
gehandicapte medemens was die tot oprichting van 
de werkplaatsen leidde, evolueert deze opvatting in 

de jaren ’80 naar een bedrijfsmatigere aanpak. De 
arbeidsgehandicapte wordt als volwaardige mede-
werker gezien. De ervaring leert dat een economisch 
verantwoorde aanpak de sociale doelstelling niet in de 
weg hoeft te staan. Dit uitgangspunt draagt sterk bij  
aan de emancipatie van de arbeidsgehandicapte. 
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen 
in de sociale werkvoorziening aangepast, echt werk, 
passende verantwoordelijkheden, passend loon, op-
leidingen en ontplooiingskansen. Omgekeerd wordt van 
hen verwacht dat ze hun werk naar vermogen doen. 

Deze filosofie krijgt bij uitstek gestalte in de IBN-
groep, die per 1-1-1995 uit een daadwerkelijke fusie 
van Niwob, Sawor en Weveo, ontstaat. IBN groeit uit 
tot één van de grootste werkgevers in de regio. Een 
bedrijf met een zeer gevarieerd pakket aan diensten, 
werkzaam voor uiteenlopende opdrachtgevers en een 
bedrijfsmatige aansturing. Met een visie waarin de 
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mens centraal staat. Een bedrijf met een hoge sociale 
component en een bedrijfseconomisch verantwoorde 
exploitatie. Bij de viering van het 15-jarige bestaan eind 
2009 verandert de naam van IBN-groep in IBN. 

IBN is al decennia lang partner van de gemeenten in 
onze regio. Samen investeren we in de samenleving 
en zorgen we voor substantiële werkgelegenheid; 
minder uitkeringen, meer bestedingen en inzet van 
expertise bij toepassing van social return. Continuïteit 
is een belangrijke voorwaarde om op langere termijn 
werkgelegenheid te garanderen voor de groep mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor houdt 
IBN een weerstandsvermogen aan om eventuele 
tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. 

Het vermogen dat boven het weerstandsvermogen 
komt, staat volledig ten dienste van de missie. Het 
wordt opgenomen in het innovatie- en acquisitiefonds 
(=bedoeld voor het stimuleren en creëren van 
werkgelegenheid voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt), het personeelsfonds (voor de 

financiering van personeelsgebonden zaken die cao- 
en wettelijke verplichtingen te boven gaan) en 50% 
wordt als maatschappelijk dividend toegevoegd aan 
de Algemene Gemeentelijke Reserve. De gemeenten 
in ons werkgebied kunnen dit gebruiken voor het 
creëren van extra werkgelegenheid voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. IBN werkt al 
langdurig met dit bijzondere systeem. Inmiddels hebben 
de gemeenten bijna 28 miljoen euro toegekend 
gekregen. Op deze manier laten de gemeenten het 
maatschappelijk rendement van IBN volledig ten 
goede komen aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Gelet op de sociale en bedrijfseconomische doelstelling 
van IBN en de ontwikkeling van de Social Enterprise-
sector in Nederland kiest IBN voor aansluiting bij deze 
sector. Als Social Enterprise zetten we nu een volgende 
stap. IBN gelooft in mensen. En in een wereld waarin 
we geld zien als investeringsmiddel voor het geluk 
van mensen. Zelfontplooiing, meedoen, zingeving, 
volwaardigheid: Iedereen wint, iedereen winst! 
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Winst voor het bedrijfsleven
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. 

Winst voor de maatschappij
Geld als investeringsmiddel voor het geluk van mensen. 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. 

Winst voor de medewerkers
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. 

Winst voor de gemeenten
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.
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Muhammet Celen 
‘Ik heb weer een 
zinvolle besteding 

van mijn dag’
Muhammet Celen is de eerste PW-medewerker met 
een arbeidsovereenkomst. Hij is als heftruckchauffeur 
aan de slag gegaan bij IBN Productie in Oss.

Muhammet heeft in het verleden bij 
MSD in Oss gewerkt. Toen daar zijn 
jaarcontract niet werd verlengd, lukte het 
hem niet om een nieuwe baan te vinden. 
Uiteindelijk kwam hij in de bijstand 
terecht. De Participatiewet zorgde voor 
nieuwe mogelijkheden. Muhammet 
heeft door de bemiddeling van IBN en 
de Gemeente Oss eindelijk weer een 
betaalde baan gekregen. En daar is hij 
reuze trots op. 

“Ik ben heel erg blij met deze kans”, 
benadrukt Muhammet.”Ik kan weer volop 
deelnemen aan de maatschappij. En 
nog belangrijker, ik kan een toekomst 
opbouwen. De onzekerheid van leven 
in de bijstand is voorbij. Bovendien heb 
ik een zinvolle besteding van mijn dag. 
Thuis verveelde ik me. Nu ben ik lekker 
aan het werk en heb leuke collega’s.”

“Mijn werk bestaat uit het laden en 
lossen van vrachtwagens, de goederen 
op zijn plek zetten in de opslagruimte 

en spullen naar de productielijn 
brengen. Ook zorg ik ervoor dat dozen 
die op transport gaan gescand en 
geseald worden”, legt Muhammet 
uit. Voor dit werk heb je een hef- en 
reachtruckexamen nodig. Dit heeft 
Muhammet bij IBN in één dag gehaald. 

Muhammet leert nog elke dag , 
bijvoorbeeld in het werken met de 
computer. Daar is hij druk mee doende. 
En zijn leidinggevende, Johan de Laat, 
is tevreden. Muhammet heeft inmiddels 
een halfjaar contract gekregen. Ronald 
Berens, projectcoördinator: “Samen met 
IBN geven we bij de gemeente Oss 
gestalte aan het banenplan in deze regio. 
De samenwerking verloopt erg goed, 
de meeste kandidaten die we hebben 
aangeleverd zijn door IBN bemiddeld 
naar werk.”
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Muhammet met zijn 
leidinggevende  

Johan de Laat (rechts) en  
projectcoördinator  
Ronald Berens van  

Gemeente Oss (links).

Muhammet aan 
het werk bij 

IBN Productie 
in Oss.
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“Op school werkten ook IBN’ers, in de schoonmaak. Ik 
merkte wel dat veel jongeren denken dat IBN niks is. 
Ik heb ze altijd gemogen, kletste vaak met ze. Ze zijn 
overal, ook bij chique hotels bijvoorbeeld. Ik had altijd al 
een goed beeld van IBN’ers.” 

Deborah is niet zomaar in de Participatiewet 
terechtgekomen. “Lichamelijk en geestelijk ben ik 
niet gezond: ik heb last van mijn rug en onverwachte 
krampen en pijnen. En ik ben angstig: ik schrik snel en 
kan heel heftig reageren als iemand me wijst op mijn 
fouten. Dit komt door mijn kortetermijngeheugen en 
een traumatische ervaring toen ik klein was.”

De eerste kennismaking bij IBN Productie was samen 
met klasgenoten. “We werden op twee verschillende 
afdelingen ingedeeld en ik kwam bij de lampen. Omdat 
ik bang ben dat mensen mij raar vinden, heb ik moeite 
met socialiseren. Ik werd op school veel gepest. 
Dus ik vond het wel fijn dat ik al iemand kende: mijn 
hartsvriendin werkt hier ook. Het was meteen gezellig 
en de werkzaamheden werden goed uitgelegd. Ik 
merkte meteen dat mensen hier echt rekening met je 
houden.”

Deborah maakte een goede persoonlijke ontwikkeling 
door en halverwege de proefperiode is ze overgeplaatst 
naar de automatten. De eerste paar dagen vond ze het 
wel moeilijk, omdat ze niemand kende. “Toch probeerde 
ik contact te leggen, want je werkt wel samen in een 
team. De mensen kwamen naar mij toe en zeiden 
‘hoi’. En dan kwam er soms toch een gesprek uit. Mijn 
collega’s zijn vriendelijk, spontaan, gezellig en kunnen 
tegen een grapje.”

Ondertussen is Deborah helemaal ‘ingeburgerd’. 
“Iedereen staat voor je klaar, je kunt over je problemen 
praten, ook met je leidinggevende. Ze proberen je op te 
vrolijken als je depri bent. Hoe diep je ook in de put zit, 
je blijft toch een beetje bovendrijven met hen achter je. 
Ik vind het meer dan alleen een baan. Het is echt een 
tweede familie.”

Deborah Selten

‘IBN is mijn
 tweede familie’

Deborah Selten startte in oktober 
2016 een VSO-traject van acht 
weken. In zo’n traject maken 
leerlingen van het voortgezet 

speciaal onderwijs een eerste 
stap naar werk. Ze maken kennis 

met werknemersvaardigheden 
zoals stiptheid, continuïteit en 

probleemoplossend werken. Na 
haar stage doorliep Deborah haar 

proeftijd met vlag en wimpel, en 
kreeg een arbeidsovereenkomst 

aangeboden bij IBN Productie. 
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‘Aan het werk 
zijn betekent 
alles voor mij’
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“Ik had geen inkomsten meer uit werk, was niet langer 
verzekerd en ook het verkrijgen van een uitkering via de 
gemeente verliep uiterst moeizaam”, gaat Theo verder. 
“Het kwam tot een echtscheiding met mijn vrouw en 
uiteindelijk heb ik mijn boerderij moeten verkopen. Ik 
heb toen een paar jaar geen vast onderkomen gehad 
en een zwervend bestaan geleid. Gelukkig heb ik wel, 
dankzij familie en vrienden, altijd een dak boven mijn 
hoofd gehad. Ik ben door een diep dal gegaan en heb 
een moeilijke tijd achter de rug. Maar eind 2013 heb 
ik een uitkering gekregen en heb ik vast onderdak 
gekregen in het Verdihuis in Oss.” 

Het Verdihuis biedt hulp en begeleiding voor mensen 
zonder eigen woning. Zij bemiddelen ook in het op 
orde krijgen van financiën. Na anderhalf jaar moet de 
bewoner de overstap maken naar een zelfstandige 
huurwoning. Voor Theo zit die stap er nu bijna aan te 
komen. Daar is hij ook klaar voor. Zijn financiële  
zorgen zijn echter nog niet van de baan. Van zijn salaris 
gaat het overgrote deel naar het aflossen van zijn 
schulden.

“Vanuit het Verdihuis was ik weer gestart met werken, 
weliswaar op vrijwillige basis. Maar ik vond het fijn om 
weer iets om handen te hebben. In november 2014 
kreeg ik een Wsw indicatie. Ik werd opgeroepen in 
december, maar omdat toen de Participatiewet al bijna  
in werking ging, werd mijn plaatsing bij IBN Productie 
uitgesteld tot 18 januari 2015. Intussen heb ik al een 
halfjaar contract gekregen.”

“Aan het werk zijn betekent alles voor mij. Hier bij IBN 
Productie heb ik fijne collega’s en ik merk dat ik zelf 
ook gewaardeerd wordt. Ze hoeven mij maar één keer 
iets uit te leggen en dan kan ik aan de gang. Ik sta 
graag klaar voor collega’s en als het nodig is zet ik 
er een tandje bij en dan komt het werk toch klaar. Ik 
werk voornamelijk aan de productielijn. Bijvoorbeeld 
bij het samenstellen van pakketjes met verschillende 
jamsoorten. Ook breng ik volle pallets naar het magazijn 
en voer nieuwe producten aan. Ik heb weer een sociaal 
leven. Het is fijn hier, ik wil graag blijven.”

Theo van Uden

‘Opgeklommen uit 
een diep dal’

“Tot 2012 was ik zelfstandig 
ondernemer”, vertelt Theo van 

Uden, productiemedewerker bij 
IBN Productie in Oss. “Vijftien 

jaar lang heb ik een eigen 
stucadoorsbedrijf  gehad, maar 
vanwege COPD (een chronische 
longziekte) was ik genoodzaakt 

om met dat werk te stoppen. Mijn 
ziektekostenverzekering keerde 

maar tot 55 jaar uit en dat was 
het begin van grote financiële 

problemen”.
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Laura van Haaren (19) werkt bij IBN Kwekerijen in 
Schaijk. Ze vindt het fijn om weer een werkritme te 
hebben. Ook de sociale contacten doen haar goed. 
Ondanks dat Laura het naar haar zin heeft bij de 

kwekerij, is werken met kinderen haar grote droom. 
Binnenkort wordt deze droom werkelijkheid! 

“Het is een project van de gemeente: ze hebben me 
aangemeld voor een tweejarige opleiding zorg en 
welzijn. Ik ga vier dagen per week werken op een 
school, als zorg assistent in groep 1 en 2. En één dag 
per week volg ik een opleiding , hier in Oss.” 

Eigenlijk dacht Laura dat een opleiding voor haar niet 
meer mogelijk was. “Bij het ROC in Veghel heb ik de 
Entree-opleiding gedaan, op niveau 1. Je loopt veel 
stage, volgt praktijklessen en werkt aan opdrachten. 
Daarna stroom je in bij een opleiding die bij je past. Bij 
het ROC hadden ze aangegeven dat verder leren voor 
mij niet haalbaar was. Daarna ben ik met de gemeente 
gaan praten over hoe ik dan verder moest, en kwam zo 
terecht bij IBN.”

Laura zat voor een korte periode thuis en dat beviel 
haar totaal niet. “Als ik nog langer thuis had gezeten, 
was ik helemaal gestrest geraakt: ik kan echt niet 
stilzitten. De sociale contacten die ik heb bij IBN doen 
me goed. Daarom ging het sollicitatiegesprek ook beter, 
omdat ik door mijn werk bij IBN lekkerder in m’n vel zit.” 

Ondertussen heeft ze in de kwekerij veel geleerd over 
stek knippen en steken. “Bezig zijn in het groen is leuk. 
Je kunt het stek zien groeien en leert veel nieuwe 
planten kennen. We krijgen hier een keer per maand 
les over hoe je de verschillende planten moet knippen 
en steken. En hoe je moet omgaan met stekpoeder, 
zodat de stekjes goed kunnen aangroeien. Het is heel 
afwisselend werk.”

Al tijdens de bijeenkomst met nieuwe medewerkers van 
IBN had Laura een collega leren kennen die nu ook bij 
IBN Kwekerijen werkt. “Omdat ik moeite heb met contact 
maken, heb ik bijna geen vriendinnen. Ik durf mensen 
niet goed aan te spreken en als mensen mij aanspreken, 
geef ik heel kort antwoord. Vrienden behouden vind ik 
ook lastig. Mijn nieuwe collega is inmiddels een vriendin 
geworden. Zij vindt praten ook moeilijk, maar is er beter 
in dan ik. Door het werk zien we elkaar vaak. Ik ben er nu 
al mee bezig om dit contact goed te onderhouden, voor 
als ik hier wegga. Ook met twee andere collega’s heb 
ik vaak gesprekken. Ik durf steeds meer te vragen en 
interesse te tonen. Als ik ergens anders ga werken, wil ik 
proberen om ook zelf contact te zoeken.”

Om met de bus vanuit haar woonplaats Uden op het 
werk in Schaijk te komen, moet Laura twee keer 
overstappen. “Ik ga ’s morgens om kwart over zes van 
huis en ben ’s avonds om zeven uur weer thuis. Op 
woensdag ben ik vrij, maar ik heb ook nog een bijbaan: 
folders bezorgen. Ik ben wel een doorzetter hoor!” Haar 
bijbaan is haar hobby. “En oppassen: ik vind kinderen 
heel leuk.”

Laura van Haaren

‘Mijn nieuwe collega is ook 
een vriendin geworden’
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‘Bezig zijn 
in het groen 

is leuk’
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‘Door IBN is het me toch gelukt om  
in mijn droombaan terecht te komen.  

En daar ben ik hartstikke trots op’
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Talrijke sollicitaties had Nancy van 
Oorschot al achter de rug. Maar 
op eigen kracht lukte het haar 
niet om passend werk te vinden. 
Vanwege rugklachten moet Nancy 
niet teveel tijd achter elkaar in 
dezelfde houding zitten en een 
goede afwisseling hebben met 
staan en lopen. En dat kan in haar 
werk als receptioniste, telefoniste 
en gastvrouw bij de Koffiebrandery 
in Den Bosch.

Het werk is heel veelzijdig, want de De Koffiebrandery 
is een sfeervol pand waarin een bedrijvencentrum is 
gevestigd. Er heerst een open cultuur en je proeft de 
gastvrijheid en hartelijkheid. Er worden kantoorruimten 
verhuurd, maar ook flexwerkers zijn welkom. Ook zijn er 
vergaderruimtes te huur.

Het ene moment zit Nancy aan de balie en neemt 
de telefoon aan en ontvangt gasten. Op een ander 
moment verricht zij administratief werk, sorteert ze post 
en neemt ze pakketjes in ontvangst. In het pand is ook 
een toetslocatie gevestigd van Examenadviesbureau 
COEL. Nancy heeft de cursus voor toezichthouder 
mogen volgen, daarvoor is ze geslaagd en ze mag nu 
dus ook toezicht houden op de examenkandidaten. 
Als gastvrouw verzorgt Nancy de koffie, thee en (in 
samenwerking met de Surinaamse catering in het pand) 
kleine hapjes of een lunch in de vergaderruimtes. Ook 
zorgt zij ervoor dat alle ruimtes er netjes en opgeruimd 
uitzien.

In juni 2015 heeft Nancy een arbeidsovereenkomst 
gekregen en daar is ze super blij mee: “Ik ben begonnen 
op de werkervaringsplek bij Doqument Services. Ook 
ben ik elke maandag op de informatiebijeenkomst 
aanwezig geweest. Daar kreeg ik steeds meer te 
weten over wat het werken via IBN inhield. Ik heb veel 
gesolliciteerd naar banen als gastvrouw en receptioniste 
en ook naar andere functies, maar nergens kwam ik aan 
de slag. En door IBN is het me toch gelukt om in mijn 
droombaan terecht te komen. En daar ben ik hartstikke 
trots op.”

Nancy van Oorschot 

‘Mijn droombaan als 
receptioniste gevonden’
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Inge Heller stroomt uit de 
Participatiewet, maar blijft 

bij IBN Productie
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Inge Heller

‘Of  te oud, of  te goed: 
het was altijd wat’

“Na mijn koksopleiding heb ik een jaar of zeven, acht als 
kok gewerkt. Het is leuk werk, maar de werktijden lagen 
me niet. ’s Middags moest ik om half twee beginnen en 
om half een ’s nachts was ik weer thuis. En dan ook nog 
elk weekend werken. Ik zag mijn vrienden en familie 
bijna niet meer, en moest van alles regelen voor de 
huisdieren. Dat brak me op. Toen mijn contract niet werd 
verlengd, ben ik gaan nadenken over ander soort werk.”

Inge had honderden sollicitaties verstuurd, maar op 
haar 25-ste was ze al te oud voor veel werkzaamheden. 
“Of ze dachten dat ik door mijn achtergrond als kok te 
goed was voor productiewerk en daardoor niet lang zou 
blijven. Zo was er altijd wat.” Vanuit de WW kwam Inge 
terecht in de bijstand, en via de gemeente kwam ze in 
contact met IBN. 

“In 2014 ben ik aan de slag gegaan bij IBN Productie. 
In het begin dacht ik wel, wat een herrie hier met al die 
machines. Maar daar wen je aan: ik heb er helemaal 
geen last meer van. Na twee keer een contract van zes 
maanden ben ik gestopt: door privé-omstandigheden 
kon ik niet meer werken.” 

Omdat Inge wel goed was in haar werk, werd de 
afspraak gemaakt om in contact te blijven. “Acht 
maanden later werd ik gebeld, of ik wilde komen praten. 

In dat gesprek heb ik aangegeven dat ik het deze keer 
anders ga doen. Ik ben een doorzetter en dat heb ik 
inmiddels laten zien: doordat ik met mijn been in het 
gips had gezeten, had ik trombose opgelopen. Maar ik 
ging toch halve dagen werken, met een ingezwachteld 
been.”

Het werk is ondertussen een soort sport geworden. “Als 
je hier begint moet je in principe binnen zes maanden 
zo’n 480 automatten per dag kunnen lokken. Op de 
eerste dag kwam ik al op 452 matten, terwijl ik er acht 
maanden uit was geweest. Nu zijn we veertien maanden 
verder en heb ik laatst mijn persoonlijke record 
verbroken met 825 matten binnen acht uur. Hoe ik dat 
doe? Ik geef meteen in het begin vol gas en rem pas op 
het einde.” Dat doet toch denken aan autocoureur Max 
Verstappen, die record na record verbreekt.

Door haar hoge productiviteit heeft Inge een 
loonwaardemeting bereikt van 100% en stroomt ze uit 
de Participatiewet. “Ik blijf dezelfde werkzaamheden 
doen, maar niet meer vanuit een uitkeringssituatie. Ik 
krijg bij IBN een regulier contract.” Of Inge nog ambities 
heeft voor de toekomst. “Ik zou wel graag andere 
werkzaamheden willen leren op deze afdeling, dus 
ook het borduren, laseren en boorden: automatten die 
voorzien worden van een brand- of rubberen band.”

Inge Heller werkt bij IBN Productie in Veghel, op 
de afdeling automatten. Ze is razendsnel op de 

lokmachine en stroomt hierdoor uit de Participatiewet. 
Ooit werkte ze als kok, maar dat ging ten koste van 
haar sociale leven. Het viel niet mee om een fijne, 
nieuwe werkplek te vinden, maar nu is ze de Max 

Verstappen van IBN Productie.
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Cor Neelen
‘Nieuwe uitdaging 

gevonden als 
technisch ondersteuner’

Cor Neelen werkte via IBN Arbeidsintegratie bij het 
Zandsculpturenfestival in Oss, als ondersteuner bij 
de Technische Dienst. Toen hij werd gevraagd voor dit 
werk, twijfelde hij of  het iets voor hem was. Daarom 
ging hij eerst een kijkje nemen. “Ik was meteen 
enthousiast.”

Het is al meer dan dertien jaar geleden 
dat Cor Neelen bij IBN Arbeidsintegratie 
in dienst kwam. Vanaf het begin werkte 
hij bij het jongerencentrum in Heesch, 
maar vanwege bezuinigingen hield dat 
werk op. Nu werkt Cor twee dagdelen 
bij Speeltuin Elckerlyc in Oss en twee 
dagdelen bij het Zandsculpturenfestival. 
Bij het jongerencentrum doet hij ook nog 
steeds vrijwilligerswerk.

Cor vindt het werk bij het Zandsculp-
turenfestival heel leuk en afwisselend. 
“Ik doe allerlei verschillende klussen: 
het terrein onderhouden, schilderen, 
zandblokken klaarzetten, noem maar 
op. Toen ik hier begin mei kwam 

werken, waren alle zandsculpturen 
(beelden van zand) al klaar. Het zijn 
meer dan 35 kunstwerken, waarvoor 
meer dan 800.000 kilo zand is gebruikt. 
Kunstenaars uit binnen- en buitenland 
hebben ze gemaakt. Sommige beelden 
zijn erg groot, tot wel acht meter hoog.” 
Er komen binnenkort nog meer IBN’ers 
werken bij het festival. “Onder andere 
bij de kassa en voor rondleidingen. Het 
is een hele leuke werkomgeving, met 
gezellige collega’s.” Voordat Cor hier een 
kijkje kwam nemen, had hij nog nooit 
een zandsculptuur gezien. “Ik kende het 
helemaal niet, maar de zandsculpturen 
zijn prachtig. Ik was aangenaam verrast: 
het is echt kunst.” 
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‘Ik was meteen 
enthousiast’
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