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Iedereen heeft talent. Dat is onze visie. Niet 
iedereen lukt het om die talenten direct 
optimaal te benutten. Soms is voor de start 
in een betaalde baan een steuntje in de rug 
nodig. IBN biedt deze ondersteuning door 
test, training, coaching of bemiddeling naar 
werk. Het bedrijfsonderdeel Participatie is dé 
specialist in het toeleiden naar werk.

We maken met deze catalogus inzichtelijk welke diensten  
IBN de gemeente kan bieden bij de toeleiding naar werk. 

We onderscheiden hierbij drie categorieën met daarbij 
behorende re-integratiediensten:
• Test & Diagnose
• Arbeidstraining & Talentontwikkeling 
• Bemiddelen & Detacheren

De dienstverlening vindt plaats bij IBN, op locatie of 
bij de gemeenten zelf. IBN beschikt over een eigen 
Arbeidsonderzoekscentrum en op diverse locaties over  
goed ingerichte trainingsruimtes. 

We zijn trots op de verschillende samenwerkingsverbanden  
die we de afgelopen periode zijn aangegaan. Deze staan  
apart vermeld. 

We verheugen ons op een verdere samenwerking met u,  
zodat we zoveel mogelijk kandidaten toeleiden naar werk.

Caroline van den Elsen
Directeur Participatie

Inleiding
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Wat bieden we?
Met de IBN Talentenscan kunnen we snel en objectief vaststellen 
welke kansen de kandidaat heeft op het vinden van werk, met of 
zonder ondersteuning. De IBN Talentenscan bestaat uit drie delen:
• Afname
• Intake & Nabespreking 
• Rapportage 

De IBN Talentenscan brengt verschillende leefgebieden van 
de kandidaat in beeld, zoals de woonsituatie, economische en 
sociale situatie en gezondheidsbeleving. Ook geven we inzicht 
in persoonlijke kenmerken zoals vertrouwen in eigen kunnen, 
emotionele stabiliteit en stressbestendigheid. We laten zien hoe 
het staat met de vaardig heden van de kandidaat met betrekking 
tot opleiding en werk. Daarbij kijken we naar capaciteiten, 
competenties, werkzoekgedrag en affiniteiten.

De trajectregisseur van IBN bespreekt de resultaten uit de IBN 
Talentenscan met de kandidaat na. Zowel de kandidaat als de 
opdrachtgever ontvangen de definitieve rapportage. De maximale 
doorlooptijd na de testafname is vier weken. 

Wat levert het op?
We leveren een schriftelijke rapportage IBN Talentenscan met een 
advies voor de kandidaat ten aanzien van:
• Mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt
•  Mogelijkheden ten aanzien van werken met subsidie zoals 

banenafspraak of beschut werk
•  Mogelijkheden ten aanzien van instroom in een werkleerlijn, 

scholingsproject of reguliere opleiding
•  Mogelijkheden ten aanzien van activering of voorbereiding op 

loonvormend werk

Optioneel: eindgesprek (kandidaat,  
opdrachtgever en trajectregisseur)

Het is mogelijk om het rapport en een mogelijk vervolgtraject 
in een extra eindgesprek te bespreken. In dit gesprek worden 
vanuit alle partijen de mogelijkheden en verwachtingen 
helder uiteengezet. Het eindgesprek kan eventuele ruis in een 
vervolgtraject voorkomen. Na dat gesprek wordt het definitieve 
rapport opgemaakt.

IBN Talentenscan

We kijken naar wat mensen kunnen in plaats van  
wat ze niet kunnen. Centrale vragen zijn: wie ben 
je, wat kun je, wat heb je nodig? Bij het in beeld 
brengen van de mogelijkheden van de kandidaat 
maken we bij IBN gebruik van vragenlijsten, 
praktijksimulaties, tests en individuele gesprekken. 

De instrumenten die we inzetten bij Test & Diagnose 
zijn wetenschappelijk onderbouwd en leiden tot 
valide gegevens. De ervaring leert dat de werkwijze 
die we hanteren bij Test & Diagnose goed aansluit 
bij een brede doelgroep.

Test & Diagnose

Test & Diagnose

Prijzen

IBN Talentenscan (intake) € 350,- (*)

Eindgesprek IBN Talentenscan € 150,- (*)

(*) exclusief BTW en exclusief reiskosten  

van de kandidaat
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Wat bieden we?
Een diagnosetraject kunnen we in een groeps-
programma vormgegeven of individueel uitvoeren. Het 
uitgangspunt bij de diagnosetrajecten is de directe 
betrokkenheid van de klantmanager bij de uitvoering 
van dit traject. Het zijn afgebakende trajecten van zes 
tot zestien weken afhankelijk van de doelgroep.

Het diagnosetraject bestaat uit de volgende 
onderdelen:
• Startbijeenkomst: groepsprogramma
•  Afname en nabespreking van de IBN Diagnosescan 

of Persoonsprofiel Vluchtelingen (PPS-V)
•  Training Inzicht in persoonlijke effectiviteit: 

groepsprogramma
• Training Mindset & Vaktaal: voor statushouders
•  Op vaste dagdelen Arbeidstraining en observatie 

op de werkplek (dit is geen onderdeel bij 0%-40% 
loonwaarde): groepsprogramma

•  Driegesprek met klantmanager, kandidaat en 
trajectregisseur

•  IBN Diagnoserapport of Persoonsprofiel 
Vluchtelingen (PPS-V): voor statushouders, 
beschikbaar in zes talen

Wat levert het op?
Alle ervaringen en bevindingen die zijn opgedaan 
tijdens de training, de arbeidstraining op de werkplek 
én het eindgesprek, worden meegenomen in de 
uiteindelijke rapportage. In de rapportage geven we 
aan welk profiel de kandidaat heeft:
• Zorg/hulpverleningsprofiel
• Opleidingsprofiel
• Participatieprofiel
• Werkprofiel
We formuleren een advies waarmee de kandidaat de 
volgende stap kan zetten binnen zijn of haar profiel.

Diagnosetrajecten bestaan uit verschillende onderdelen 
met als doel het in beeld te krijgen van de mogelijkheden 
van de  potentiële kandidaat. 

We kennen binnen de diagnosetrajecten drie varianten:
• Diagnosetrajecten Algemeen
•  Diagnosetrajecten voor kandidaten met een  

ingeschatte loonwaarde tussen 0% en 40%
• Diagnosetrajecten voor statushouders

Test & Diagnose

Maatwerk 
Diagnosetrajecten
Naast de afzonderlijke diensten bieden we bij IBN 
ook geïntegreerde diagnose trajecten aan. Deze 
trajecten zijn samengesteld op de specifieke vraag 
van de gemeente en afgestemd op de behoefte van 
de betreffende doelgroep.

NIEUW: IBN Participatiescan
IBN heeft samen met het Organisatie & advies-
bureau NOA en een aantal klant managers van de 
gemeenten geïnvesteerd in het ontwikkelen van de 
IBN Participatiescan. Deze Scan is een onderdeel van 
de integrale intake voor de doel groep met een lage 
loonwaarde en veelal met een zorgprofiel.

De IBN Participatiescan op eigen regie gaat in op: 
•  Wie ben ik? (Wonen, thuissituatie, 

persoonlijkheid, geld, mobiliteit, contacten, 
gezondheid en geluk)

• Wat kan ik? (Competenties en capaciteiten)
• Wat wil ik? (Waarden en activiteiten)
•  Wat heb ik nodig? (Wat heeft de kandidaat nodig 

om verdere stappen te kunnen zetten)

Tijdens de integrale intake bespreken we de (test)
resultaten met de kandidaat. De integrale intake 
sluiten we af met een driegesprek (kandidaat, 
klantmanager van de gemeente en trajectregisseur). 
In het driegesprek delen we de bevindingen en 
formuleren we een eenduidig advies over de 
vervolgstappen. De mogelijkheden zijn niet altijd 
direct gerelateerd aan werk. Het traject moet de 
kandidaat handvatten bieden op welke wijze hij of 
zij regie kan nemen over zijn of haar traject.

Eén talige- en minder talige versie 
van de IBN Scan

De IBN Diagnose- & Talentenscan starten altijd 
met een taaltest. Er is één talige IBN Talenten- & 
Diagnosescan (inclusief de BIG 6 een gevalideerde 
persoonlijkheidsvragenlijst) en een minder 
talige versie beschikbaar. De minder talige versie 
is geschikt voor kandidaten die onvoldoende 
geletterd zijn in de Nederlandse taal. De ervaring 
leert dat een derde deel van de kandidaten die bij 
IBN worden aangemeld onvoldoende zijn geletterd 
in eigen taal. Deze versie bevat minder onderdelen 
en betreft vooral visueel testmateriaal. Bij de 
nabespreking wordt gebruik gemaakt van een 
gestructureerd interview.

Integrale intake IBN Participatiescan € 500,-

Prijs
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Arbeidsonderzoek
Wat bieden we?
Met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten 
verrichten we onder andere onderzoek naar de fysieke 
belastbaarheid, arbeidsvaardigheden, werkinzicht, 
sociale omgangsnormen, beroepscompetenties, 
persoonlijkheid en interesses. Voor de arbeidsanalyses 
maken we gebruik van Methods-Time Measurement 
(MTM).

Tijdens de onderzoeken kijken we onder andere 
naar werkinzicht, het inrichten van de werkplek, 
de omgang met leidinggevende en collega’s en 
motorische vaardigheden. We geven advies over 
concrete mogelijkheden in werk.

Ons aanbod bestaat uit de volgende 
meetinstrumenten, testen en trainingen:

Valpar
Met deze instrumenten kunnen we werkgerelateerde 
vaardigheden, kennis en interesses meten, zoals:
•  Technisch inzicht: omgang met gereedschappen, 

vanuit tekening werken,  meetinstrumenten 
hanteren, werken met elektrische circuits en 
solderen

•  Productiematige werkzaamheden: werken aan de 
lopende band, sorteerwerkzaamheden op meerdere 
niveaus, numeriek sorteren, kwaliteitscontrole, 
montage en assemblage

•   Eenvoudige algemene administratieve 
vaardigheden 

• Logisch redeneervermogen 
•  Vormperceptie 
• Snel en nauwkeurig kunnen werken 
• Zelfstandig problemen oplossen 
•  Oog-hand-voet coördinatie gericht op 

machinebediening

Door middel van werksimulaties geven we een 
onderbouwde indicatie voor de affiniteit van de 
kandidaat met betrekking tot sorteerwerkzaamheden, 
lopende band, assemblage, montage, kwaliteits-
controle, eenvoudige technische werkzaamheden en 
licht ondersteunend administratief werk.

Test & Diagnose

Functioneel Capaciteiten Evaluatie Sapphire
Met dit instrument kunnen we de fysieke arbeids-
mogelijkheden van de kandidaat tot in de details 
bepalen voor alle vormen van fysieke belasting. De 
kandidaat doorloopt een testprotocol dat bestaat 
uit werkactiviteiten met een echte fysieke arbeids-
belasting. We meten niet alleen de duurbelasting, 
maar ook of de kandidaat fysiek kan voldoen aan 
algemene of specifieke werkplekeisen.

We zetten de Sapphire regelmatig in op verzoek 
van bedrijfsartsen, bijvoorbeeld ter ondersteuning 
van de FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). 
En ook bij de onderbouwing van het Wet van 
Poortwachterdossier en bij brede vraagstukken op 
het gebied van fysieke belastbaarheid ten opzichte 
van arbeidsmogelijkheden. Het is ook mogelijk 
om deelonderzoeken in te zetten bij specifieke 
belastbaarheidsvragen, zoals schouder-, nek- en 
armklachten. Vanuit de onderzoeksresultaten 
geven we een concreet advies over de fysieke 
mogelijkheden en vermelden we aandachtspunten. 

MELBA & IDA
Met Melba kunnen we het arbeidsgedrag én 
arbeidsresultaat van de kandidaat in de vorm van 
een score op 29 beroepscompetenties vastleggen. 
Het systeem bestaat uit een capaciteiten-en een 
eisenprofiel. De vergelijking geeft inzicht in de 
functie-eisen ten behoeve van de arbeidsinpassing 
en maakt adequate advisering mogelijk. Observatie 
vindt plaats in de daadwerkelijke werksituatie. Zo 
krijgen we inzicht en duidelijkheid in vaardigheden, 
capaciteiten en gedrag. Melba wordt ingezet bij 
arbeidsgedrag gerelateerde vraagstukken, het in kaart 
brengen van de begeleidingsbehoefte,  re-integratie, 
arbeidsvoorbereiding, werkaanpassing, preventie van 
ziekteverzuim en uitval. Melba geeft duidelijkheid 
wanneer niet de vinger gelegd kan worden op het 
probleem. 

We kunnen IDA inzetten wanneer er behoefte is aan 
duidelijkheid in handelingsvaardigheid: wat kan 
iemand op basis van instructie daadwerkelijk laten 
zien? Welke vorm van instructie wordt begrepen, 
kan men zelf structuur aanbrengen, heeft men 
voorstellingsvermogen, neemt men zelf beslissingen, 
hoe zit het met de schoolse vaardigheden? 

Valpar   € 675,- (gemiddelde prijs,  
5 Valpar onderzoeken) (*)

Sapphire  € 1.090,- (*)
Melba  € 1.450,- (*)
IDA  € 700,- (*)
Werkplekonderzoek €70,- per uur (**)

(*) Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief 
reiskosten van de kandidaat.
(**) Prijs is exclusief de kosten voor de hulp-
middelen. Daar waar mogelijk onderzoekt de 
arbeidskundige medewerker of kosten van 
de hulpmiddelen onder de meeneembare 
voorzieningen vallen.

Prijzen

Werkplekonderzoek
Voor mensen met een arbeidsbeperking kan een 
specifieke aanpassing van de werkplek leiden 
tot het verbeteren van de arbeidsprestatie en 
een duurzame inzetbaarheid op de werkplek. IBN 
beschikt over arbeidskundige medewerkers die 
dit werkplekonderzoek bij de werkgever kunnen 
uitvoeren. In opdracht onderzoekt de arbeidskundige 
medewerker van IBN de werkplek en zoekt daarbij 
naar mogelijkheden om de afstand tot de werkplek 
op te lossen of te minimaliseren en bekijkt welke 
hulpmiddelen daarbij nodig zijn. De arbeidskundige 
medewerker van IBN is verantwoordelijk voor de 
aflevering, instelling, serviceverlening en verzekering 
van de hulpmiddelen en het productveilige gebruik 
van de hulpmiddelen.

Wat levert het op?
De verschillende onderzoeken geven op basis van de 
vraagstelling antwoord  op: 
• Duidelijkheid over de fysieke belastbaarheid 
• Inzicht in arbeidsvaardigheden 
• Onderbouwing van een WIA aanvraag 
• Inzicht in gedrag en persoonlijk handelen 
 
We formuleren de bevindingen en het advies in 
een volledig rapport en spreken dit door met de 
opdrachtgever.
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Wat bieden we?
IBN heeft werkplekken in verschillende werksoorten 
van assembleren, in-en ompakken, schoonmaak, groen, 
catering tot ICT. De kandidaat gaat werken op een 
werkplek waar gespecialiseerde werkleiding aanwezig 
is en waar de kandidaat werkritme en werknemers-en 
vakvaardigheden kan leren.

Arbeidstraining op de werkplek kent de modules 
B, C en D. Deze modules verschillen in het aantal 
dagdelen dat per week wordt geboden. Door af te 
wisselen in het aantal dagdelen per module kan de 
kandidaat werken aan een stapsgewijze opbouw van 
uren.

Arbeidstraining op de werkplek is gericht op het 
toetsen van alle inzichten rondom werkvaardigheden 
aan de praktijk. We brengen alle werkvaardigheden 
in beeld. Welk gedrag laat de kandidaat in de praktijk 
zien, zijn de werknemersvaardigheden voldoende, kan 
de kandidaat het werktempo aan? Vervolgens trainen 
we deze werkvaardigheden.

Wat levert het op?
Arbeidstraining op de werkplek geeft een beeld  
van de kandidaat op de volgende onderdelen:
•  Inschatting van fysieke mogelijkheden (geen  

objectief belastbaarheidsonderzoek)
• Inschatting van mentale belastbaarheid
• Werktempo
• Werknemersvaardigheden:
 - Samenwerken
 - Communiceren
 - Concentratievermogen
 - Zelfstandig werken
 - Omgaan met spanning
 -  Ontwikkeling van algemene werknemers-

vaardigheden, zoals verzorging, afspraken  
nakomen en zich aan regels houden

 - Bieden van continuïteit (mate van verzuim)

We geven de bevindingen op bovenstaande items 
weer in een evaluatierapportage.

Een goed begin… is het halve werk. Dat geldt ook voor een 
nieuwe baan. Voor iedere kandidaat zoeken (en vinden) we de 
juiste aanpak om te wennen aan werk, vaardigheden op te doen 
en kansen op de arbeidsmarkt te herkennen. Bij IBN bieden we 
onderstaande trainingen en coaching aan.

Arbeidstraining & 
Talentontwikkeling

Arbeidstraining op de werkplek

Arbeidstraining & Talentontwikkeling
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Wat bieden we?
We bieden een interactieve training waar we 
door middel van veel doe-opdrachten werken aan 
onderwerpen ter voorbereiding op activering of werk. 
Daarbij stellen we aan de kandidaat vragen zoals:
•  Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wat durf ik en wat 

heb ik daar voor nodig?
• Over welke competenties beschik ik?
• Welke keuzes kan ik maken, ben ik in control?
• Welke betekenis heeft werk voor mij?
• Wat verwacht ik van mijzelf en van anderen?
• Hoe leg ik uit wat ik wil en wat ik bedoel?
•  Welke haalbare leerdoelen kan ik stellen om ook 

echt vooruit te komen?

Dit is een laagdrempelige training die de kandidaat 
(weer) in zijn of haar kracht moet zetten om
daadwerkelijke stappen te gaan zetten.

Wat levert het op?
Door deel te nemen aan deze training zal een 
kandidaat zich bewust worden welke vaardigheden 
nodig zijn om zelf regie te kunnen nemen op een 
traject richting activering of werk. Ook leert de 
kandidaat die vaardigheden te ontwikkelen en 
te verbeteren. We geven de bevindingen van de 
ontwikkeling van de kandidaat in de training weer in 
een korte rapportage.

Wat bieden we?
Maatwerk coaching is gericht op het vergroten van het 
vertrouwen in eigen kunnen met betrekking tot werk 
vinden en behouden. De coach ondersteunt de kandidaat 
tijdens zijn of haar traject naar werk of participatie. De 
coach heeft een stimulerende en motiverende rol, waarbij 
indien nodig ook confronterende technieken worden 
toegepast. Coaching wordt één op één uitgevoerd en de 
frequentie van de coaching gesprekken is afhankelijk van 
het ingezette traject en de behoefte van de kandidaat.
 

Wat levert het op?
De kandidaat krijgt naast ondersteuning, praktische 
handvatten aangereikt die van belang zijn om een  
traject succesvol te kunnen doorlopen. Coaching versterkt  
de zelfredzaamheid van de kandidaat. De opdrachtgever 
ontvangt een rapportage over de gevoerde coaching en  
de resultaten.

Arbeidstraining & Talentontwikkeling

Training 
Persoonlijke 
effectiviteit

Arbeidstraining op de werkplek Module B  € 375,- per 4 weken (*) 
(maximaal 4 dagdelen per week)

 Arbeidstraining op de werkplek Module C € 535,- per 4 weken (*) 
(maximaal 6 dagdelen per week)

Arbeidstraining op de werkplek Module D € 695,- per 4 weken (*)  
(maximaal 8 dagdelen per week) 

Training Persoonlijke effectiviteit  € 400,- (*) 
(8 dagdelen)

Coaching € 210,- per 3 sessies (*)

(*) exclusief BTW en exclusief reiskosten van de kandidaat

Prijzen en trainingsduur

Coaching

Arbeidstraining & Talentontwikkeling
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Bemiddelen naar regulier werk

Het vinden van werk kan een hele uitdaging zijn. Denk 
aan vacatures bekijken, een sterk cv maken, een goede
sollicitatiebrief schrijven en een gesprek voeren. IBN
ondersteunt kandidaten daarbij. Ook benaderen we zelf 
actief werkgevers bij het zoeken naar een passende baan.

Wat bieden we?
We bieden een gerichte individuele én 
groepsgewijze bemiddelingsondersteuning 
van de kandidaat en we benaderen werk gevers 
met als doel een plaatsing op de reguliere 
arbeidsmarkt.

De kandidaat werkt aan het vertrouwen in 
eigen kunnen op het gebied van werk zoeken 
en solliciteren. Hierbij krijgt hij individuele 
ondersteuning en neemt hij deel aan het 
mobiliteitsprogramma in een groep. 

IBN kent een maatwerkgerichte bemiddelings-
strategie. De focus ligt op het juiste klantbeeld 
in relatie tot de persoonlijke benadering van 
haar werkgevers. IBN is actief binnen WSP 
Noord Oost Brabant en heeft een zeer groot 
netwerk van werk gevers waarvoor IBN ver-
schillende diensten uitvoert. IBN beschikt over 
veel ervaring bij het matchen tussen kandi-
daten en werkplekken, waarbij job creation 
of jobcarven veelvuldig wordt ingezet. De 
mogelijkheden, belastbaarheid en affiniteiten 
van de kandidaat worden hierbij afgezet tegen 
de eisen, taakmogelijkheden, sfeer en cultuur 
van het bedrijf. 

Bemiddelingsaanpak
•  We stellen een bemiddelingsplan op,  

op basis van een realistisch profiel van  
de kandidaat

•  We maken gebruik van diverse 
matchingstools

•  We zetten het mobiliteitscentrum van IBN in
•  We bieden maatwerkbemiddelings-

begeleiding
•  We gaan voor een daadwerkelijke plaatsing 

bij de werkgever
•  We zetten (tijdelijke) detachering in, indien 

de werkgever daar de voorkeur aan geeft

Wat levert het op?
De bemiddelingsondersteuning leidt tot  
de plaatsing van de kandidaat in een
(reguliere) baan. 

De opdrachtgever ontvangt een eindrappor-
tage over de bemiddelingsactiviteiten en het 
resultaat.

Bemiddelen & Detacheren

Wat bieden we?
De consulent neemt in de eerste en tweede week contact op met de kandidaat 
en de werkgever om af te stemmen of alles naar verwachting verloopt. Er wordt 
tenminste na twee en zes maanden een gesprek gevoerd met de werknemer en 
werkgever.  Nazorg is gericht op behoud van de werkplek. Er is periodiek contact 
met de werkgever en werknemer en de voortgang wordt bewaakt.
 

Wat levert het op?
Nazorg vormt een belangrijk onderdeel van een duurzame plaatsing. De kans 
op uitval is groot in de eerste zes weken. IBN biedt zowel de werkgever als de 
werknemer nazorgbegeleiding. 

Bemiddelen & Detacheren

Training Sollicitatie vaardigheden

Wat bieden we? 
We bieden een maatwerktraining gericht op het aanleren en versterken van vaar-
digheden rondom solliciteren. De focus ligt op de persoonlijke presentatie en het 
voeren van sollicitatiegesprekken. De trainer beschikt over actuele kennis van 
de regionale arbeidsmarkt en betrekt de accountmanager bij de training om zo 
praktijkgericht mogelijk te werken met reële vacatures en voorbereiding hierop. 

Wat levert het op? 
• De kandidaat krijgt inzicht in de regionale mogelijkheden op de arbeidsmarkt 
• De kandidaat leert zijn of haar verwachtingen bij te stellen (mindset) 
•  De kandidaat leert om zich te presenteren 
• De kandidaat weet wat zijn of haar valkuilen zijn in een sollicitatiegesprek 
• Er wordt veel geoefend in het voeren van een mondeling en telefonisch gesprek 
• De kandidaat houdt een sollicitatieportfolio bij 
•  De kandidaat sluit de training af met een actueel CV en een basis opzet voor 

een sollicitatiebrief

Nazorg na plaatsing

Bemiddelen & Detacheren

14 15



Bemiddelen naar regulier werk   € 2680,-  (*) 

Training Sollicitatievaardigheden € 400,-
(8 dagdelen)

Nazorg na plaatsing € 423,-

Jobcoaching € 70,- per uur

Detachering  € PM (mogelijkheid tot 
inzetten van een detachering)

(*) op basis van no cure less pay / voor de bemiddelingsperiode  
van 6 maanden / 50% betaling indien niet succesvol

Prijzen

Jobcoaching
Bemiddelen & Detacheren

IBN heeft een jarenlange expertise opgebouwd als detacheerder van diverse doel-
groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. IBN hanteert hiervoor marktconforme 
tarieven. Voor werkgevers kan detachering een oplossing zijn om mogelijke risico’s 
tijdelijk af te wenden (inzetbaarheid van de werknemer of bedrijfsontwikkelingen).

Wat bieden we?
We bieden individuele jobcoaching aan de medewerker en de werkgever. Dit 
gebeurt veelal op de werkplek en soms ook op een andere locatie.

De jobcoaches van IBN beschikken over de expertise om een zorgvuldige 
inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden van de kandidaat of 
medewerker. Daarnaast zijn de jobcoaches goed op de hoogte van de eisen 
die professionele organisaties stellen aan medewerkers. Zij verbinden de 
mogelijkheden van de kandidaat of medewerker en de personeelsbehoefte van 
werkgevers uit de regio. IBN heeft een erkenning als Jobcoachorganisatie en de 
jobcoaches hebben hiertoe erkende opleidingen gevolgd. 

Wat levert het op?
Door de begeleiding van de jobcoach is het voor de kandidaat of medewerker 
mogelijk om werk te behouden of in het werk te groeien. De jobcoach bekijkt 
de werkzaamheden, het werkritme en het menselijke aspect binnen de 
arbeidsomgeving. De jobcoach adviseert de collega’s en het management over 
wat de medewerker nodig heeft op de werkplek om hem of haar optimaal te 
laten  functioneren. De jobcoach kan de kandidaat of medewerker bijstaan bij 
het uitvoeren van de werkzaamheden op de werkvloer. Ook kan de jobcoach 
motiveringsgesprekken houden en eventuele belemmerende factoren opheffen 
zoals bijvoorbeeld in de persoonlijke verzorging, presentatie of frequent verzuim.

Detachering

Bijzondere 
samenwerkingstrajecten
Bij IBN hebben we de afgelopen jaren bijzondere samen werkings-
trajecten opgezet, waar wij erg op trots zijn. Een aantal van die trajecten 
benoemen wij in deze catalogus. Wij hopen dat deze voorbeelden 
inspiratie geven tot mogelijk nog meer nieuwe initiatieven op het gebied 
van kansen creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Van VSO naar Beschut Werk
Dit is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Oss, gemeente Meierijstad,  HUB Noord-Brabant,  
UniK,  UWV en IBN.

Samen met de verschillende disciplines hebben we een methodiek ontwikkeld waarbij leerlingen uit 
het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) de kansen en mogelijkheden krijgen om door te groeien 
naar een beschutte werkplek. Wanneer doorstroom naar Beschut Werk of eventueel Banenafspraak 
niet haalbaar is, wordt een passend vervolgtraject uitgezet richting dagbesteding of zorg. Twee jaar 
voor uitstroom moet het uitstroomprofiel van de VSO leerling worden vastgesteld. Daarom starten 
we drie jaar voordat de leerling school gaat verlaten, met het 3-fasen programma Van VSO naar 
Beschut Werk.

Bijzondere samenwerkingstrajecten
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Bijzondere samenwerkingstrajecten

In Company 
College

Dit is een krachtig samenwerkingsverband tussen 
ROC de Leijgraaf, Vluchtelingenwerk Nederland en 
IBN. We richten ons op het bieden van duale schakel- 
& inburgeringstrajecten voor kandidaten met een 
praktisch opleidingsniveau. Leren in een bedrijfsmatige 
praktijkomgeving staat centraal. Er is veel aandacht voor 
taal, werk en (maatschappelijke) ondersteuning.

Wat bieden we?
•  Praktijkroute Inburgering voor niet gealfabetiseerde 

en laaggeletterde vergunninghouders  (waarbij we 
streven naar een aansluitende arbeidsovereenkomst 
van minimaal zestien uur in het kader van de 
Participatiewet)

•  Schakeltrajecten kansrijke beroepen
•  Een unieke methodiek voor laaggeletterden,  

geënt op praktijkleren

Wat levert het op?
Door het bundelen van kennis, kunde en 
infrastructuur ontzorgen we de gemeente met 
een aanpak waarin training in (vak)taal, werk en 
maatschappelijke ondersteuning volledig zijn 
geïntegreerd. De gemeente heeft geen omkijken naar 
het regelen van kinderopvang of maatschappelijke 
hulpvragen. De trajectregie ligt wel bij de gemeente. 
De praktische uitvoering van het duale traject van 
Inburgering naar werk kunnen we volledig uitvoeren.

In Company College betekent niet alleen trainen, 
opleiden en ondersteuning binnen de werkbedrijven 
van IBN. Het staat ook voor in gezelschap, het 
formeren en uitbreiden van (sociale) netwerken om 
zowel integratie als arbeidsparticipatie positief te 
bevorderen.

Bijzondere samenwerkingstrajecten

Meters maken op 
leren(d) werken

Dit is een samenwerkingsverband van partners in de 
arbeidsmarktregio Noordoost Brabant binnen een regio-
naal scholingsakkoord. Deze partners hebben de ambitie 
uitgesproken om:

•  De scholingsgraad van laagopgeleide 
werkzoekenden in Noordoost Brabant te verhogen

•  De behoefte van de werkgever als uitgangspunt te 
hanteren voor de eisen voor het leerprogramma

• Tot een praktijkverklaring op te leiden
• Begeleiding en scholing op de werkplek te bieden
•  Een sluitende aanpak te bieden voor kandidaten die 

niet rechtstreeks geplaatst kunnen worden
• Werkgevers te voorzien van nieuw arbeidspotentieel

Wat bieden we?
We hebben met een partner in de regio een 
programma in dit kader samengesteld.  Een kleine 
groep kandidaten leiden we binnen drie maanden 
op de werkplek op naar een reguliere baan in de 
logistiek. Meters maken op leren(d) werken trajecten 
worden ingezet in de kansrijke beroepen.

Bijzondere samenwerkingstrajecten

Entree 
opleidingen
Dit is een samenwerkingsverband met ROC de Leijgraaf en 
IBN met betrekking tot logistiek. IBN en ROC de Leijgraaf 
werken samen in het project  Entree werkt in logistiek. 

In dit samenwerkingsverband gaat een groep 
leerlingen van ROC de Leijgraaf de opleiding volgen 
bij IBN op het werk. Deze samenwerking is uniek en 
nieuw in de regio. Voor IBN en ROC de Leijgraaf is dit 
een pilotproject, waarvan er meerdere kunnen gaan 
volgen onder de vlag van Entree werkt.

Wat bieden we?
We leiden leerlingen op in het profieldeel (niveau 1) 
van de ROC opleiding Logistiek/Procestechniek. Dat 
is een richting met goede kansen op de arbeidsmarkt. 
Met name in onze regio is er perspectief op werk in 
de logistieke sector.

De leerlingen krijgen bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar  theorie- én praktijkles bij de 
productielocatie van IBN. Voor de theorielessen 
hebben we een speciale theorieruimte beschikbaar 
gesteld. Hier krijgen de leerlingen les van een 
instructeur en praktijkopleider van IBN. De praktijk 
volgen ze door mee te werken in de productie en 
logistiek (bij Cortexon, Moooi, Graypants, magazijn en 
intern transport). De algemeen vormende theoretische 
lessen worden gevolgd bij ROC de Leijgraaf.
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