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Betreft Verslag van de Raad van Commissarissen over het jaar 2019 

1. Inleiding

2019 

Dit verslagjaar stond in het teken van het invulling geven aan de wijzigingen in de governance structuur, waartoe in 

2018 was besloten. In april 2019 zijn de statutenwijzigingen geformaliseerd en heeft er ook een wisseling van de 

bezetting van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden. 

De politiek bestuurlijke omgeving waarin IBN opereert is een dynamische. 

Het verslagjaar was het 3" jaar waarin op basis van een bestuurlijk convenant en een uitvoeringsovereenkomst in 

het kader van de uitvoering van de Participatiewet in samenwerking met gemeenten is gewerkt aan invulling van 

een rol voor IBN en voor de gemeenten (in partnership). De overeenkomsten zijn ingegaan per 1 januari 2017 en 

lopen door tot en met 2020. In 2019 is over het vervolg na 2020 een uitgebreide overlegstructuur tussen IBN en de 

11 gemeenten gestart. 

Landelijk gezien is eind 2019 de evaluatie van de Participatiewet verschenen, opgemaakt door het Sociaal en 

Cultureel Planbureau. Deze kritische evaluatie na 5 jaar PW zal in 2020 politiek besproken gaan worden, waarbij 

ook andere gezaghebbende relevante rapporten (zoals van commissie regulering en werk en een rapport van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) zullen worden meegenomen. De rode draad van deze 

publicaties is dat het belang van het behoud van een infrastructuur tussen aan de ene kant de reguliere 

arbeidsmarkt en aan de andere kant de uitkering wordt onderschreven. 

Naast bovengenoemde ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsmarkt zijn er ook ontwikkelingen in wet- en 

regelgeving in 2019 die gevolgen hebben als bijvoorbeeld de Wet Arbeidsmarkt in Balans en Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren die gevolgen hebben voor IBN. 

2. Thema's/onderwerpen van vergadering

Naast terugkerende agendapunten, zoals bedrijfsplan, kwartaalverslaglegging en jaarrekening heeft de bestuurder 

in iedere vergadering de Raad van Commissarissen bijgepraat over actuele onderwerpen. Daarin kwam o.a. 

regelmatig aan de orde de stand van zaken inzake de deelnemingen waarin IBN aandelen houdt, maar ook 

onderwerpen als de aankoop van de Kwekerij in Beugen, de aanpak rondom methodische arbeidsontwikkeling, de 

aanpak rondom commercie en strategische personeelsplanning. 

Thema's die in het verslagjaar regelmatig besproken zijn, zijn het invulling geven aan de governance structuur en de 

bestuurlijke opdracht voor partnership gemeenten en IBN voor 2021 en verder. 

2.1 Invulling geven aan de governance-structuur 

In het verslagjaar is invulling gegeven aan de governance structuur. De besluitvorming tot deze 'historische' 

verandering vond plaats in 2018, de invulling daarvan gebeurde in het verslagjaar. 
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Zo zijn de statuten formeel vastgelegd bij de notaris. Daarnaast zijn er, op basis van hun deskundigheid, 3 nieuwe
commissarissen benoemd. De Ondernemingsraad was betrokken bij de werving en heeft een aanbeveling gedaan
voor de commissaris met de portefeuille HRM. Deze aanbeveling is overgenomen. Middels een intensief
inwerkprogramma hebben de commissarissen vervolgens kennisgemaakt met IBN in al haar facetten.
De nieuwe governance structuur heeft in het verslagjaar geleid tot het afscheid van 7 commissarissen, waaronder
de voorzitter, die vaak vele jaren in die rol betrokken waren bij IBN. Hen is veel dank verschuldigd.
Er is door de Raad van Commissarissen een nieuwe voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter benoemd van de
Raad van Commissarissen. Ook is een nieuwe voorzitter benoemd van de Algemene Vergadering.
Verder heeft de Raad van Commissarissen zich gebogen over zijn eigen werkwijze hetgeen o.a. geleid heeft tot het
vaststellen van een reglement aan het einde van het verslagjaar.
Inhoudelijk heeft de nieuwe governance structuur ook geleid tot een versterking van de positie van de
aandeelhouder, o.a. door het 3 keer per jaar bespreken van de algemene gang van zaken, het instructierecht op
hoofdlijnen van het strategisch plan en adviesrecht op hoofdlijnen van het bedrijfsplan van IBN Holding B.V. Hier is
in het verslagjaar zowel bij de Raad van Commissarissen als bij de Algemene Vergadering regelmatig bij stil gestaan.

2.2 Bestuurlijke opdracht voor partnership gemeenten en IBN voor 2021 en verder
2.2.1 Afronding van IBN2020

In 2018 stond het verslagjaar in het teken van de inrichting van een toekomst bestendig IBN (IBN2020). Dit heeft
geresulteerd in de inrichting van de nieuwe organisatie per 1 januari 2019. In de eerste 100 dagen van 2019 was er
sprake van een aanloopfase om vervolgens middels een strategisch kader te gaan sturen op het halen van de
resultaten zoals beschreven in het bedrijfsplan 2019.
De Raad van Commissarissen is hier regelmatig in meegenomen, omdat dit hét sturingsinstrument is om de ambitie
waar te maken. Deze luidt: IBN is eind 2020 dé partner in de regio voor het toeleiden naar werk en het bieden van
passend werk. Mede vanwege het aflopen van de uitvoeringsovereenkomst rondom de uitvoering van de
Participatiewet is het belang dat IBN klaar is voor de toekomst.

2.2.2 Bestyurliike_0£dracht

Medio 2019 is de bestuurlijke opdracht geformuleerd en is samen met de gemeenten een overlegstructuur
ingericht om daar invulling aan te gaan geven. Kern van de opdracht is om vóór l februari 20201 te komen met een
uitwerking van de strategie en opdracht voor het partnership van gemeenten en IBN voor 2021 en verder,
gebaseerd op 14 gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten. De Raad van Commissarissen is hier regelmatig in bij
gesproken. In het kader van de governance structuur is er ook voor gekozen om eenmaal per jaar een gezamenlijke
themabijeenkomst te beleggen met Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering. In het verslagjaar zijn
de voorbereidingen getroffen om deze themabijeenkomst in het teken te laten staan van het opdoen van kennis
over de gevolgen van de Participatiewet en het gezamenlijk bespreken van dit belangrijke dossier.2

1 Bij het opmaken van dit jaarverslag is inmiddels bekend dat deze termijn niet gerealiseerd is. De gesprekken lopen
nog.
2 Bij het opmaken van dit jaarverslag heeft de themabijeenkomst inmiddels plaatsgevonden op 5 februari 2020.
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2.3 Jaarrapport 2018

In de vergadering van 10 april 2019 van de Raad van Commissarissen is met de accountant (Bakertilly) gesproken
over het jaarrapport 2018. De belangrijkste controlebevindingen zijn, dat er een goedkeurende controleverklaring
is verstrekt, dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van IBN, dat er geen
ongecorrigeerde verschillen zijn en dat de grondslagen voor financiële verslaglegging passen bij IBN.
Het jaarrapport is met een voorstel voor bestemming van het resultaat en met positief advies van de
Auditcommissie door de bestuurder voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Met in achtneming van de
gehouden balanstest en uitkeringstest is het voorstel voor dividenduitkering door de bestuurder doorgeleid naar de
Algemene Vergadering van 15 mei 2019, die conform voorstel heeft besloten tot vaststelling van de jaarrekening,
bestemming van het resultaat en decharge van bestuur en Raad van Commissarissen.

2.4 Interim bevindingen controle 2019

In de vergadering van de Raad van Commissarissen van 11 december 2019 is de managementletter door de
accountant toegelicht, waarin men is ingegaan op de interimcontrole die in september 2019 is uitgevoerd. De
accountant geeft aan dat de interne beheersing op adequaat niveau is. Geconstateerd is dat de meeste
bevindingen uit 2018 zijn opgevolgd en kunnen vervallen. Een paar bevindingen staan nog open, bijvoorbeeld
random voorraadinventarisaties. Nieuwe bevindingen uit 2019 zijn o.a. gericht op het zichtbaar/aantoonbaar
uitvoeren van controles bij Kwekerij en het Dienstencentrum. Door de bestuurder is aangegeven dat deze
bevindingen in 2020 opgevolgd gaan worden.

2.5 Bedrijfsplan 2020
Het bedrijfsplan 2020 is op 11 december 2019 in de Raad van Commissarissen toegelicht en besproken. IBN wil
maatschappelijke impact bereiken, door het ontwikkelen en toeleiden van medewerkers naar werk en door het
bieden van passend werk aan mensen die structureel zijn aangewezen op de mogelijkheden tot werk bij IBN.
Om hierop te kunnen sturen is een strategisch kader opgesteld. Het doel is om een beweging op gang te brengen
naar een meer wendbare organisatie en naar meer doorstroom vanuit de kernbezetting. Dit wordt gerealiseerd
vanuit l IBN en is gericht op meerwaarde voor medewerkers, klanten en toeleiders. Zo kan IBN in een hoger tempo

en met meer impact de strategie realiseren. Werkgeluk van de medewerker is van belang; in 2019 is besloten om in
2020 middels impactmetingen dit (herhaald) te onderzoeken. Ook is besloten tot een impactmeting onder klanten.

In het strategisch kader zijn binnen 3 strategische pijlers die steunen op een gezonde basis speerpunten voor 2020

opgenomen. De 3 pijlers van het strategisch kader zijn "IBN werkt", "IBN is dé partner in de regio" en "wij van IBN".

Voor alle bedrijfsactiviteiten samen wordt voor 2020 uiteindelijk een positief resultaat verwacht. Er is echter wel

een duidelijke trend waarneembaar waarbij geconstateerd wordt dat er sprake is van een krimp van IBN qua

doelgroep medewerkers (de uitstroom van de Wsw'ers is hoger dan de instroom van PW'ers). Mede gezien het feit

dat er vooral ook medewerkers binnenkomen met een lagere verdiencapaciteit en met minder subsidie is het

(vooral bij Productie) steeds lastiger om renderend te zijn.

Verhoging van productiviteit, verlaging van de kosten maar ook methodische arbeidsontwikkeling, strategische

personeelsplanning (om zowel voor nu als in de toekomst een goede match te kunnen blijven maken tussen

beschikbare mensen en passend werk) en investeren in het doorontwikkelen van merken van IBN als Doegoods,

BITspecial, Arbeidsmobiliteit en het succesvol implementeren van de werkleerlijn horeca/catering zijn belangrijke
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onderwerpen die de aandacht hebben. Tenslotte zijn in 2019 de voorbereidingen gestart voor het 25-jarig jubileum
van IBN in 2020.
De Raad van Commissarissen heeft in haar vergadering van 11 december 2019 het bedrijfsplan vastgesteld.

3 Algemene Vergadering
De Raad van Commissarissen heeft 4 keer de Algemene Vergadering van IBN Holding B.V. bijeengeroepen. Het
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is enig aandeelhouder van IBN Holding B.V. In het bestuur van het
Werkvoorzieningschap is afgesproken dat de aandeelhoudersbevoegdheid wordt uitgeoefend door het Algemeen
Bestuur van het Werkvoorzieningschap.

In de vergadering van 10 april 2019 is de Algemene Vergadering meegenomen in de algemene gang van zaken.
Hierin is o.a. de jaarlijkse herijking van de strategie aan de orde geweest. Met de nieuwe governance structuur
heeft de Algemene Vergadering een nieuwe bevoegdheid gekregen, namelijk aanwijzing/instructie m.b.t. de
hoofdlijnen van het meerjarig strategisch beleid en jaarlijkse strategische herijking. De Algemene Vergadering heeft
ingestemd met de conclusie dat de strategische uitgangspunten van IBN kloppen en daarmee de strategische koers
onveranderd blijft. Vooral "gewoon doen" is het motto. Verder is er teruggeblikt op het hele proces van de
organisatie inrichting en is het resultaat over 2018 besproken. Dit is aanzienlijk lager dan het resultaat van 2017.
Ook zijn de 3 nieuwe commissarissen benoemd, is het voorzitterschap van de Algemene Vergadering overgedragen
en is aan de 7 vertrekkende commissarissen eervol ontslag en decharge verleend.
In de vergadering van 15 mei 2019 heeft een kennismaking met de "nieuwe" Raad van Commissarissen
plaatsgevonden. Er zijn ook concrete afspraken gemaakt om het contact tussen beide gremia te waarborgen (door
middel van het voorzittersoverleg en jaarlijks een gezamenlijke themabijeenkomst). Verder is de jaarrekening 2018
besproken en vastgesteld. Tevens is aan bestuurder en commissarissen decharge verleend voor het gevoerde
beleid en is besloten het resultaat 2018 conform bestendige gedragslijn te bestemmen. Het te bestemmen bedrag
is bepaald op €350.936 euro. 25% hiervan wordt toegevoegd aan het innovatie- en acquisitiefonds, zodat €263.202
(75%) aan dividend uitgekeerd wordt aan het Werkvoorzieningschap. Verder is de Algemene Vergadering
meegenomen in de algemene gang van zaken, waarin o.a. is stilgestaan bij de stand van zaken bij een
minderheidsdeelneming van IBN Holding B.V. en de aanschaf van een Kwekerij in Beugen.
In de vereadering van 21 augustus 2019 is de Algemene Vergadering geïnformeerd over het 2e kwartaalverslag
2019 en de planning en kaders voor de bedrijfsplannen. Het beeld uit de cijfers is zorgelijk. Minder instroom van
PW'ers en ook vaak met een lage loonwaarde leidt tot inzet op activiteiten met een lagere toegevoegde waarde. De
match tussen passend en renderend werk is hierdoor lastig. Wel is er sprake van een positieve bijstelling van de
Wsw-subsidie. Verder vindt de toelichting van het strategisch kader plaats dat de leidraad vormt voor de

bedrijfsplannen.
In de vergadering van 23 oktober 2019 heeft een ontmoeting plaatsgevonden met de Ondernemingsraad. Met de
nieuwe governance structuur is in 2018 ook de wens uitgesproken om (informeel) in contact te blijven met de
Ondernemingsraad. De voorzitter van de Ondernemingsraad heeft een betoog gehouden waarin de oprechte zorg
is uitgesproken over het voortbestaan en de continuïteit van IBN. Ook heeft een lid van de Ondernemingsraad zijn
persoonlijke verhaal gedeeld waaruit het belang van werken bij IBN (met de juiste begeleiding) blijkt. In een
naderhand verschenen schriftelijke reactie van de voorzitter is aangegeven dat de gemeenten hebben uitgesproken
na 2020 samen met IBN verder te gaan. Op welke manier is nog onderwerp van gesprek.
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Verder is het 3e kwartaalverslag toegelicht en is de Algemene Vergadering meegenomen in de hoofdlijnen van het
bedrijfsplan 2020. De Algemene Vergadering heeft conform de nieuwe governance structuur vanaf dit jaar ook bij
de totstandkoming van het bedrijfsplan van IBN een rol. Het strategisch dashboard wordt toegelicht. Voor het eerst
in de geschiedenis van IBN lieten de eerste conceptcijfers van de bedrijfsplannen 2020 een negatief resultaat zien.
Het is niet meer vanzelfsprekend dat IBN zwarte cijfers kan schrijven. Diverse maatregelen zijn gedefinieerd
waarmee het uitgangspunt voor resultaat ook voor 2020 positief is.

4 Samenstelling Raad van Commissarissen

Op grond van de Wet Bestuur en toezicht verantwoorden wij ons voor het feit dat het wettelijke streefcijfer, dat
30% van de zetels in het bestuur en de Raad van Commissarissen bezet wordt door vrouwen, in het verslagjaar is

behaald.

IBN kent l bestuurder. Deze bestuurder is in 2014 aangetreden. Er is derhalve geen noodzaak geweest om een
nieuwe bestuurder te gaan werven. Door de wijzigingen in de governance-structuur zijn er in 2019 3 nieuwe
commissarissen geworven. Bij de werving van de nieuwe commissarissen is aandacht voor diversiteit meegenomen
in de wervings- en selectieprocedure.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31 december 2019 is als volgt:

De heer Drs. Ing. J.P. Rooijakkers

Voorzitter sinds 10 april 2019

Lid sinds l januari 2006 - aftredend l juli 2020
Oud Directievoorzitter Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Nevenfunctie: Voorzitter Raad van Advies Lavrijsen Beheer B.V.

Aanbevolen door de Ondernemingsraad.

Aandachtsgebied financiën, control c.a.

De heer Drs. J.H. Walraven

Plaatsvervangend voorzitter sinds 11 december 2019

Lid sinds 10 april 2019 - aftredend 10 april 2023

Oprichter/partner Dutch Power on Change

Nevenfunctie: geven van lezingen en gastcolleges over zijn boek "De Bedrijfsnavigator"
Aandachtsgebied re-integratie en innovatie

De heer T.A. Goedmakers

Lid sinds l januari 2006 - aftredend l juli 2020
Oud-bestuurdervan Vebego International
Nevenfuncties:

o Voorzitter Raad van Commissarissen Parkstad Limburg Theaters

o Voorzitter Stichting Mecenas

o Lid Raad van Commissarissen Vebego International B.V.
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o Vice voorzitter Raad van Toezicht Maastrichts UMC+

o Voorzitter Raad van Commissarissen Cohold

Aanbevolen door de Ondernemingsraad

Aandachtsgebied marktgerichtheid en ondernemen c.a.

Mevrouw S. Günal-Gezer

Lid sinds 10 april 2019 - aftredend 10 april 2023
Oud lid van de Tweede Kamer

Nevenfunctie: Lid Raad van Commissarissen Area Wonen

Aandachtsgebied politiek-bestuurlijk

Mevrouw Drs. A.R. de Heer

Lid sinds 10 april 2019 - aftredend 10 april 2023
Divisiedirecteur Human Resources Radboud Universiteit

Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Stichting 113 Zelfmoordpreventie
Aanbevolen door de Ondernemingsraad
Aandachtsgebied HRM c.a.

Verder heeft de Raad van Commissarissen een secretaris, is de bestuurder de belangrijkste gesprekspartner en is er
een vaste adviseur:

Mevrouw Drs. M.M. van Boheemen-Lambooij

Secretaris Raad van Commissarissen sinds l januari 2019

Bestuurssecretaris IBN

De heer Drs. M.A.W. Gielen RC

Bestuurder sinds 29 januari 2014

Algemeen directeur IBN

De heer Drs. J.P.F.P. Stommels RA

Adviseur Raad van Commissarissen sinds l mei 2015

Directeur Bedrijfsvoering en Control

5 Samenstelling commissies

Gedurende het verslagjaar heeft de "nieuwe"3 Raad van Commissarissen ervoor gekozen om een reglement op te
stellen. Hierin is opgenomen dat men als een collectief optreedt. Hieruit vloeit voort dat men niet meer werkt met
commissies. Onder de "oude" Raad van Commissarissen is de Auditcommissie l keer per elkaar geweest.

3 Onder "nieuwe" Raad van Commissarissen wordt bedoeld de samenstelling van de Raad van Commissarissen
vanaf 10 april 2019. De samenstelling vóór 10 april 2019 wordt verstaan onder de "oude" Raad van
Commissarissen.

6



Op het terrein van benoeming en remuneratie is in het reglement opgenomen dat de voorzitter en de commissaris
met HRM als aandachtsgebied in gezamenlijkheid betrokken zijn bij onderwerpen op dit terrein.
Op 31 december 2019 zijn betrokken bij Benoeming en remuneratie: de heer Rooijakkers en mevrouw De Heer en
de heren Gielen, Terpstra en mevrouw Van Boheemen.
Aangezien het reglement van Raad van Commissarissen op 11 december 2019 is vastgesteld hebben er in het
verslagjaar hier verder geen bijeenkomsten over plaatsgevonden.

6 Overig overleg

Jaarlijks bespreekt de Raad van Commissarissen de algemene gang van zaken met de Ondernemingsraad. Ditmaal
stond dit in het teken van de kennismaking tussen de "nieuwe" Raad van Commissarissen en de
Ondernemingsraad. De voorzitter van de Ondernemingsraad heeft de Raad van Commissarissen meegenomen in de
dossiers van de afgelopen jaren en heeft ook stilgestaan bij de medezeggenschapsstructuur en de samenwerking
met de bestuurder. Er is volgens de Ondernemingsraad sprake van verschillende gezichtspunten maar de
samenwerking acht men constructief. De Raad van Commissarissen heeft het belang van een goede dialoog tussen
bestuurder en Ondernemingsraad benadrukt. De communicatie tussen de Ondernemingsraad en de Raad van
Commissarissen is verder ingericht door vanaf 2020 l keer per jaar met de voltallige Ondernemingsraad en Raad
van Commissarissen te spreken en l keer per jaar met het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad en de
voorzitter en commissaris met HRM als aandachtgebied te spreken.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de bestuurder en de secretaris overleggen tweemaandelijks met de
voorzitter en secretaris van het Werkvoorzieningschap. Dit ter voorbereiding van de reguliere vergadering van het
Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap en de Raad van Commissarissen. Daarnaast wordt dan ook
gesproken over actuele zaken.

Verder bespreekt de voorzitter van de Raad van Commissarissen maandelijks de gang van zaken met de bestuurder

van IBN Holding B.V. In het verslagjaar is hij nauw betrokken geweest bij de gesprekken die gevoerd zijn met een
bedrijf waar IBN Holding B.V. aandelen in heeft. De voorzitter spreekt ook jaarlijks afzonderlijk met de directeuren.

Indien gewenst kunnen dan ook de individuele commissarissen aansluiten.

Aldus vastgesteld te Uden in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 april 2020.

Secretaris:
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