


Ik was in een negatieve spiraal 
terecht gekomen en zag geen uitweg 
meer. Door begeleiding van IBN en 
de kans die ik kreeg om te werken bij 
Hendriks Coppelmans heb ik het nu  
weer reuze naar mijn zin!”

Niels Janssen

Na het vmbo wilde ik geen vervolg opleiding doen en ik had geen 
zin om te gaan werken. Mijn ouders vonden het op een gegeven 
moment echter de hoogste tijd dat ik mijn handen uit de mouwen 
ging steken. Via IBN vond ik werk in het groen. Ook na werktijd ga 
ik nu  gezellig met mijn collega’s om. Ik heb een heel ander leven 
gekregen.”

Martijn Valk

Iedereen heeft talent. Daarvan zijn we overtuigd bij IBN. Niet iedereen 
lukt het om die talenten zelf te ontdekken en te benutten. Soms is er 
voor de start in een betaalde baan een steuntje in de rug nodig. Bij 
IBN helpen we je bij de voorbereiding op werken en het vinden van 
passend werk. We kijken naar wie je bent, wat je kunt en naar jouw 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We zorgen er samen met jou voor dat 
je helemaal klaar bent om te werken.

De hulp van IBN aan Niels en Martijn

Als je werkt hoor je ergens bij. Je krijgt collega’s en gaat meer mensen 
ontmoeten. Je wordt ook zelfstandiger. Als je werkt doe je niet alleen iets, je 
bent ook iets: kok, hovenier, ICT’er of receptionist bijvoorbeeld. Werken maakt je 
als mens gelukkiger. Al bijna 25 jaar helpen we bij IBN mensen, die het op eigen 
kracht niet redden, aan werk. Dat doen we met succes en daar zijn we trots op. 

Werkgeluk

IBN helpt je op weg



Voor meer informatie en 
aanmelden bij IBN

bel 0413 – 28 25 10of mail 
naar officeparticipatie@ibn.nl

Een greep uit de werkzaamheden bij of via IBN

Medewerker ICT

Medewerker In-, om- en verpakken

Medewerker Schoonmaak

Logistiek medewerker

Medewerker Horeca & Catering

Medewerker Groen

Procesoperator

Medewerker Assemblage 
en montage

Medewerker Kwekerij

Starten in een traject bij of via IBN

Je start altijd met het invullen van een vragenlijst, de IBN Talentenscan. Daarna krijg je een 
gesprek met jouw contactpersoon bij IBN. Die gaat met jou bekijken of je kunt starten in een 
werkleerlijn, of dat je direct bij een werkgever kunt gaan werken op een detacheringsplek. 
In een werkleerlijn leiden we je op naar een beroep waar werk in is. We leggen het werk in 
de praktijk uit. Je leert dus door het werk te doen. Na de werkleerlijn zorgen we voor werk, 
bij IBN of een andere werkgever. Als het niet lukt om direct te gaan werken, dan starten we 
eerst met de arbeidsvoorbereiding om te wennen aan werk en vaardigheden op te doen.
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