
JOUW ROUTE NAAR EEN PASSENDE BAAN

De werkleerlijnen van IBN

De beroepen en werkleerlijnen 
van IBN

• Medewerker Kwekerij

• Medewerker In-,  om- en verpakken

• Medewerker Assemblage en montage

• Medewerker Groenvoorziening

• Medewerker Schoonmaak

• Medewerker Logistiek

• Medewerker ICT 

• Procesoperator

Bij IBN helpen we iedereen aan werk 
die moeite heeft met een baan vinden 
of houden. Dat doen we door jou het 
werk in de praktijk uit te leggen en te 
laten ervaren. Want wij geloven dat je 
het beste leert door het werk te dóén.

We leiden je binnen maximaal 23 maanden op 
voor een beroep: dat noemen we een werkleerlijn. 
Vervolgens gaan we samen op zoek naar een baan 
buiten of binnen IBN.



Jouw route naar een passende baan

Klaar voor de start! 
Om de juiste baan voor jou te vinden, willen we je eerst beter 
leren kennen. We kijken naar wat bij jou past en wat je 
talenten zijn. Daarom krijg je voor je start een Talentenscan: 
een aantal vragen over wie jij bent en waar je goed in bent.

Baangarantie
Na de eerste drie maanden kijkt IBN samen met jou hoe 
het gaat. Als het goed gaat, krijg je een contract bij IBN. 
Dan kun je verder in de werkleerlijn met het leren van het 
vak. Tijdens de werkleerlijn heb je een baangarantie.

Vanaf dag één de praktijk in 
Nu we weten welk beroep het beste bij je past, kun je meteen 
starten in een werkleerlijn. Vanaf dag één werk je in de prak-
tijk. Je start eerst drie maanden op proef, met behoud van je 
uitke ring. Als we erachter komen dat een ander beroep beter 
bij je past, kun je wisselen van werkleerlijn. Het volgen van 
een cursus of training kan onderdeel zijn van de werkleerlijn.

Werken en leren
Nu kun je verder met het afronden van de werkleerlijn. Je 
leert niet alles in één keer. De taken van het werk krijg je 
stapje voor stapje onder de knie. We kijken per persoon 
wat je wel en niet kunt. Mocht iets niet lukken, dan maken 
we extra tijd vrij om het uit te leggen. Er is altijd iemand bij 
wie je met vragen terecht kunt.

Klaar voor werk
We kijken niet alleen of je de handelingen goed doet. We 
kijken ook of je je kunt concentreren, zelfstandig kunt 
werken, wat de kwaliteit van je werk is, hoe snel je werkt 
en hoe je samenwerkt. Zo zorgen we er samen met jou 
voor dat je helemaal klaar bent om te werken! Tijdens de 
werkleerlijn gaan we samen op zoek naar een baan bij een 
ander bedrijf of binnen IBN.


