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Inleiding
Iedereen heeft talent. Dat is onze visie. Niet iedereen lukt
het om die talenten direct optimaal te benutten. Soms is er
voor de (her)start in een betaalde baan een steuntje in de
rug nodig. IBN biedt deze ondersteuning onder andere door
het inzetten van 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 aan kandidaten
van UWV kan bieden bij de toeleiding naar werk. We onderscheiden hierbij
drie categorieën met daarbij behorende re-integratiediensten:
• Naar werk trajecten
• Werkfit trajecten
• Modulaire re-integratiediensten
Voor alle trajecten geldt dat we starten met een oriënterend gesprek waarin
de kandidaat kennis maakt met IBN en de IBN werkwijze. Vervolgens stelt
IBN een plan op en legt dit voor aan UWV. Na akkoord op het plan start
de uitvoering van de opdracht. De dienstverlening vindt plaats bij IBN of,
indien gewenst, op locatie van de opdrachtgever. IBN beschikt in Cuijk en
Oss over een eigen Arbeidsonderzoekscentrum. En op diverse locaties in de
regio Noordoost Brabant beschikken we over eigen spreekruimtes en goed
ingerichte trainingsruimtes.
Met enige trots presenteren we een aantal samenwerkingsverbanden die
we de afgelopen periode zijn aangegaan. De resultaten en doelstellingen
van deze samenwerkingsverbanden worden verderop in deze dienstenfolder
toegelicht.
We verheugen ons op een verdere samenwerking met u, zodat we samen
zoveel mogelijk kandidaten toeleiden naar werk.

Caroline van den Elsen
Directeur Participatie
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Naar werk trajecten

Rechtstreeks bemiddelen
naar werk
Het vinden van werk kan een hele uitdaging zijn. Denk aan passende vacatures
vinden, 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.

Naar werk
trajecten
Onder de re-integratiedienst ‘Naar
werk trajecten’ vallen alle
re-integratieactiviteiten die nodig
zijn om een kandidaat duurzaam
(opnieuw) naar werk toe te leiden.
De re-integratieactiviteiten die we
bieden in het kader van ‘Naar Werk
trajecten’ zijn gericht op de concrete
werkhervatting van een kandidaat in
loon- of inkomensvormende arbeid.
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De trajectregisseurs en account
managers van IBN zijn dagelijks
actief op zoek naar werk binnen het
grote regionale netwerk van ruim
750 werkgevers. In de driehoek
Nijmegen, Den Bosch en Eindhoven
heeft IBN meerdere vestigingen van
waaruit regionaal contact wordt
onderhouden met deze werkgevers.
Gedurende het ‘Naar werk traject’
biedt de trajectregisseur van IBN
niet alleen passende functies aan,
maar vinden er ook trainingen en
persoonlijke coaching plaats. Na de
werkhervatting door de kandidaat,
wordt door IBN nazorg geboden.

Wat bieden we?

Bemiddelingsaanpak

We bieden een gerichte individuele én groepsgewijze
bemiddelingsondersteuning van de kandidaat en
we benaderen werkgevers 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. Wanneer
training in een groep niet past bij de persoons
kenmerken van de kandidaat bieden we op dit vlak
ook maatwerk.

•	De IBN Talentenscan is ondersteunend bij het
verkrijgen van een goed en actueel profiel van de
kandidaat. Mede op basis van de uitkomst van de
Talentenscan stellen we samen met de kandidaat
een realistisch bemiddelingsplan op.
• We maken gebruik van diverse matchingstools.
• We zetten het mobiliteitscentrum van IBN in.
•	Daarnaast begeleiden we kandidaten individueel en
op maat.
•	We gaan voor een rechtstreekse plaatsing bij een
werkgever. Uitstroom is het doel.
•	We zetten (tijdelijke) detachering in, indien dit van
meerwaarde is voor een kandidaat of werkgever, om
uiteindelijk een rechtstreekse plaatsing te realiseren.

IBN kent een maatwerkgerichte bemiddelings
strategie. We hebben een zeer groot netwerk van
750 werkgevers waarvoor we verschillende diensten
uitvoeren en ook zijn we actief binnen WSP Noord
Oost Brabant. IBN beschikt over veel ervaring
bij het matchen van kandidaten die extra ondersteuning naar werk nodig hebben met geschikte
werkplekken. Jobcreation en jobcarven worden
daarbij veelvuldig ingezet.

Wat levert het op?
De bemiddelingsondersteuning leidt tot de plaatsing van de kandidaat in een (reguliere) baan. De
opdrachtgever ontvangt een eindrapportage over
de bemiddelingsactiviteiten en het resultaat.

Voor alle ‘Naar werk
trajecten’ geldt dat:
• We starten met een oriënterend
gesprek waarin de kandidaat kennis
maakt met IBN en de IBN werkwijzen.
• IBN een plan opstelt en dit voorlegt
aan UWV.
• Na akkoord op het plan de uitvoering
van de opdracht start.
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Naar werk trajecten

Detachering
IBN heeft een jarenlange expertise opgebouwd als detacheerder van diverse
doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor werkgevers kan
detachering een oplossing zijn om mogelijke risico’s tijdelijk af te wenden
(inzetbaarheid van de werknemer of bedrijfsontwikkelingen). Het kan
drempels wegnemen en het is een extra instrument om uiteindelijk een
rechtstreekse plaatsing te realiseren.

Naar werk trajecten

Training Sollicitatievaardigheden
Wat bieden we?

Wat levert het op?

We bieden een maatwerktraining gericht op het
aanleren en versterken van vaardigheden rondom
solliciteren. De focus ligt op het vinden van passende
vacatures, de persoonlijke presentatie en het voeren
van sollicitatiegesprekken. De trainer beschikt over
kennis van de regionale arbeidsmarkt. Ook sluiten
onze accountmanagers aan bij de training, zodat de
focus altijd gericht is op reële en actuele vacatures.

•	De kandidaat krijgt inzicht in zijn of haar regionale
mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
•	De kandidaat leert (indien nodig) zijn of haar
verwachtingen bij te stellen (mindset).
• De kandidaat leert om zich nog beter te presenteren.
•	De kandidaat weet wat zijn of haar eventuele
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.

Naar werk trajecten

Nazorg na plaatsing
Wat bieden we?
De consulent neemt in de eerste zes weken na
plaatsing regelmatig 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.
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Er is periodiek contact met de werkgever en
werknemer en de voortgang wordt bewaakt.

Wat levert het op?

Naar werk trajecten

Jobcoaching
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 een jarenlange ervaring met het coachen
van mensen met zeer diverse achtergronden en problematieken. 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 is door
UWV erkend als professionele Jobcoachorganisatie.

Wat levert het op?
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 gesprekken voeren en
de kandidaat ondersteunen om eventuele belemmerende factoren op te heffen.
Door de begeleiding van de jobcoach is het voor de kandidaat of medewerker
mogelijk om werk te behouden en in zijn inzetbaarheid te groeien.

Nazorg verkleint de kans op uitval en draagt bij aan
een duurzame plaatsing.
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Werkfit trajecten

Werkfit trajecten

Arbeidsmarktpositie
in beeld brengen

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 en te vergroten.
Gedurende het Werkfit traject wordt bepaald waar
kansen liggen voor de kandidaat en hoe de terugkeer
naar werk kan worden bereikt.

IBN Talentenscan

In een Werkfit traject werken we met een kandidaat aan drie
aandachtsgebieden: arbeidsmarktpositie in beeld brengen, het versterken
van werknemersvaardigheden en het verbeteren van de persoonlijke
effectiviteit. Daarbij hebben we een pragmatische aanpak die aansluit
bij de vraag en behoefte van de kandidaat. Belangrijke thema’s kunnen
bijvoorbeeld zijn: keuzes maken, doelen stellen, gezondheidsbeleving, heren erkennen van belemmerende factoren en deze hanteerbaar maken.

Wat levert inzet van een Werkfit traject op?
Door de inzet van de re-integratiedienst Werkfit ondervindt de klant geen
belemmeringen meer die hem hinderen om aan het werk te gaan. De
kandidaat is bemiddelbaar naar betaald werk.

Voor alle ‘Werkfit
trajecten’ geldt dat:
• We starten met een oriënterend
gesprek waarin de kandidaat kennis
maakt met IBN en de IBN werkwijzen.
• IBN een plan opstelt en dit voorlegt
aan UWV.
• Na akkoord op het plan de uitvoering
van de opdracht start.
8

IBN Talentenscan is een wetenschappelijk onderbouwd instrument en leidt tot valide gegevens.
De Talentenscan vormt een vast onderdeel van een ‘Werkfit traject’ en is toepasbaar bij ieder
leerniveau. De Talentenscan start altijd met een taaltest. Naast de reguliere Talentenscan (inclusief
de BIG 6; een gevalideerde persoonlijkheidsvragenlijst) is er ook een minder talige versie
beschikbaar. Deze is geschikt voor kandidaten die minder geletterd zijn in de Nederlandse taal en
bevat minder onderdelen en vooral visueel testmateriaal. 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 kijken naar capaciteiten, competenties,
werkzoekgedrag en affiniteiten. Dit relateren we aan actuele mogelijkheden op de regionale
arbeidsmarkt. De uitkomsten van het onderzoek worden uitgebreid met de kandidaat nabesproken.

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 voorbereiding op loonvormend werk.
•	Een advies met betrekking tot de te nemen vervolgstappen.

Werkfit trajecten

Verbeteren van de
persoonlijke effectiviteit
Wat bieden we?
We bieden een interactieve training en/of individuele coaching waar we door middel van veel
doe-opdrachten werken aan onderwerpen ter voorbereiding op werk. Daarbij gaan we samen
met de kandidaat actief op zoek naar antwoorden op vragen zoals: Wie ben ik, wat wil ik, wat
kan ik, wat durf ik en wat heb ik daar voor nodig?

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. Het gaat in het
‘Werkfit traject’ primair niet om het oplossen van de problematiek maar om het beheersbaar
maken ervan, zodat de focus van de kandidaat weer op de werkhervatting kan worden gericht.
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Werkfit trajecten

Versterken van
werknemersvaardigheden op
de werkvloer
Wanneer een kandidaat over onvoldoende werk
nemersvaardigheden beschikt of langere tijd niet
gewerkt heeft, biedt IBN hem of haar de mogelijk
heid om binnen één van de werkbedrijven werkritme
op te doen. Onder toezicht van deskundige bege
leiders doet de kandidaat werkervaring op en
krijgt een beter inzicht in werktempo, belasting/
belastbaarheid, functionele vaardigheden en kan er
gewerkt worden aan het versterken van algemene

werknemersvaardigheden. Daarnaast ondersteunen
we de kandidaat bij het leren omgaan met
belemmerende factoren. IBN biedt een divers
aanbod in arbeidstraining, gevarieerd van assem
bleren, in-en ompakken, schoonmaak, groen,
catering tot ICT. Maatwerk is het uitgangspunt.
In overleg kunnen we hiervoor ook gebruik
maken van werkplekken binnen ons regionale
werkgeversnetwerk.

Modulaire
re-integratiediensten
Met deze diensten ondersteunen we kandidaten met een grote
afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om
deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten ‘Naar werk’ of ‘Werkfit’.
Deze kandidaten hebben geen of weinig contact met anderen buiten
de eigen huiselijke kring. Het doel is om kandidaten te activeren
waardoor ze weer deel gaan nemen aan een breder sociaal netwerk.

Modulaire re-integratiediensten

Participatie interventie
Op een laagdrempelige manier maken we contact
met de kandidaat. We proberen vertrouwen te
winnen en toe te werken naar inzicht, herkenning en
erkenning van de ‘frozen situatie’ waarin de kandidaat
zich bevindt. We kijken samen naar het netwerk
van de kandidaat en welke acties hij of zij al heeft
ondernomen om sociale activiteiten te ondernemen.
Zo wordt duidelijk welke acties nog nodig zijn en of
de kandidaat die zelfstandig kan oppakken of met
professionele ondersteuning. Het doel van onze
aanpak is stimuleren en versterken van de eigen regie.
Belangrijke onderwerpen in de gesprekken zijn het
op een constructieve wijze omgaan met negatieve

gevoelens en gedachten, het gevoel van eigenwaarde
te versterken en hoe vergroot je je eigen mobiliteit.
De kandidaat leert om zelfstandig deel te nemen
aan een breder sociaal netwerk buitenshuis en
aan activiteiten binnen en buiten zijn netwerk.
De begeleiding bij deze trajecten zal in het begin
vaak 1 op 1 plaatsvinden. Waar mogelijk worden
groepsactiviteiten aangeboden, zoals het IBN
vitaliteitsprogramma.

Wat levert het op?
De kandidaat is zodanig geactiveerd dat hij of zij
deel kan nemen aan een (breder) sociaal netwerk
buitenshuis in een niet georganiseerd verband.

Voor alle ‘Modulaire reintegratiediensten’ geldt dat:
• We starten met een oriënterend
gesprek waarin de kandidaat kennis
maakt met IBN en de IBN werkwijzen.
• IBN een plan opstelt en dit voorlegt
aan UWV.
• Na akkoord op het plan de uitvoering
van de opdracht start.
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IBN Participatiescan
Deze scan geeft in één oogopslag de huidige situatie
weer op alle leefgebieden, basisvaardigheden,
persoonlijkheid, het participatieniveau en de
ontwikkelpotentie in participeren. Dit levert
handvatten op voor de kandidaten voor het nemen
van eigen regie en concrete acties. Uit ervaring
weten we dat kandidaten het prettig vinden om een
gesprek te voeren over hetgeen ze hebben ingevuld.

Zij voelen zich daardoor serieus genomen. Mocht
de afname van een scan (in een kleine groep of
individueel) teveel spanning opleveren, dan laten
we deze achterwege. Dit wordt met de kandidaat
vooraf goed doorgesproken. Naast de reguliere
Participatiescan is er ook een minder talige versie
voor kandidaten die minder geletterd zijn in de
Nederlandse taal.
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Modulaire re-integratiediensten

Modulaire re-integratiediensten

Bevorderen
maatschappelijke deelname

Begeleiding
bij Scholing

De werkwijze bij deze dienst is grotendeels
hetzelfde zoals omschreven bij Participatie
interventie. Echter zal hier nog nadrukkelijker
worden gefocust op het verhogen van
de psychische en fysieke weerbaarheid
van de kandidaat. En wordt de kandidaat
ondersteund om hier zelf acties in te gaan
ondernemen, zelfstandig maar ook zeker in
groepsverband. Activiteiten in het kader van
het IBN vitaliteitsprogramm sluiten hier goed
bij aan. Hierbij valt te denken aan het volgen
van een (groeps)sportworkshop of –activiteit.

Op individuele wijze ondersteunen wij de kandidaat bij het
versterken van zowel theoretische als praktische studievaardig
heden. We ondersteunen de kandidaat bij het gestructureerd
en planmatig uitvoeren van taken en opdrachten die verband
houden met zijn scholing. We coachen en bieden de kandidaat
handvatten bij het aanbrengen van focus op de scholing.

Door middel van coachingsgesprekken wordt
met de kandidaat gewerkt aan het versterken,
structureren en bestendigen van sociale
activiteiten.
Ook kunnen we het onderzoeksinstrument
IBN Participatiescan inzetten.

Wat levert het op?
De kandidaat kan structureel deelnemen aan
activiteiten in georganiseerd verband.

Wat levert het op?
Met het aanbrengen van focus op de scholing wordt de kans
vergroot dat deze succesvol wordt afgerond, waarna de match
met vacatures (die aansluiten bij de scholing) beter kan
worden gemaakt.

Praktijkassessment
Het praktijkassessment kan bij IBN op vele
manieren vorm krijgen. Graag bepalen we
vooraf, in overleg met UWV en de kandidaat, de
vraagstelling en de meest passende aanpak. We
kijken naar wat mensen kunnen, in plaats van wat
ze niet kunnen. Centrale vragen zijn: wie ben je,
wat kun je en wat heb je nodig?
Voor het in beeld brengen van de mogelijkheden
van de kandidaat, kunnen we bij IBN gebruik
maken van diverse testinstrumenten,
praktijksimulaties en individuele gesprekken.
IBN beschikt ook over instrumenten om fysieke
belastbaarheid en -mogelijkheden te meten.
Bij het praktijkassessment kan ook gebruik
gemaakt worden van de IBN Participatie- of
Talentenscan. De instrumenten die we inzetten
zijn wetenschappelijk onderbouwd en leiden tot
betrouwbare en valide gegevens. De onderzoeken
worden altijd gerelateerd aan werk. De ervaring
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leert dat onze werkwijze goed aansluit bij een
brede doelgroep.

Observatie op de werkplek:
IBN beschikt over eigen werkbedrijven. In deze
werkbedrijven kunnen kandidaten meewerken
en vindt observatie plaats. Zo kunnen we ook
in de praktijk ervaren, hoe een kandidaat in een
echte werksituatie functioneert, waar hij/zij tegen
aan loopt en welke talenten, capaciteiten en
ontwikkelmogelijkheden een kandidaat heeft.

Wat levert het op?
Elk praktijkassessment wordt op maat vorm
gegeven. Het resultaat is altijd een heldere
rapportage met een concreet advies. Dit advies
geeft inzicht in de mogelijkheden om de kandidaat
naar regulier werk toe te leiden, binnen welke
termijn en welke aanvullende dienstverlening
hiervoor eventueel nog nodig is.
13

Functioneel Capaciteiten Evaluatie Sapphire
Met dit instrument kunnen we de arbeidsmogelijkheden 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 arbeidsbelasting. 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 reintegratiedossier
en bij brede vraagstukken op het gebied
van fysieke belastbaarheid ten opzichte van
arbeidsmogelijkheden.

Arbeidsonderzoek
Wat bieden we?
Met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten
verrichten we onderzoek naar de fysieke
belastbaarheid, arbeidsvaardigheden, werkinzicht,
sociale omgangsnormen, beroepscompetenties,
persoonlijkheid, arbeidsgedrag en interesses. Voor de
arbeidsanalyses maken we gebruik van Methods-Time
Measurement (MTM).
We geven advies over concrete mogelijkheden
in werk. Ons aanbod bestaat uit de volgende
meetinstrumenten en testen:

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 vaardigheden: werken aan de
lopende band, sorteerwerkzaamheden op eerdere
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 productiematige
werkzaamheden, eenvoudige technische
werkzaamheden en ondersteunend administratief werk.
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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.

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.

Wat levert het op?

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 de vinger niet op het probleem gelegd kan
worden.

We formuleren de bevindingen en het advies in
een volledig rapport en spreken dit door met de
opdrachtgever.

De verschillende onderzoeken geven op basis van de
vraagstelling antwoord op:
• Duidelijkheid over de fysieke belastbaarheid
• Inzicht in arbeidsvaardigheden
• Inzicht in gedrag en persoonlijk handelen

We kunnen IDA inzetten wanneer er behoefte is
aan duidelijkheid in handelingsvaardigheid maar
er geen concrete werkplek voorhanden is: 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?
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Maatschappelijke
impact

Werkleerlijnen
Naast de hierboven genoemde toeleidingsactiviteiten kent IBN ook
Werkleerlijnen. Na een proefplaatsing bieden we aansluitend een
tijdelijke arbeidsovereenkomst en leiden we kandidaten op voor
een kansrijk beroep. Dat doen we door de kandidaat het werk in
de praktijk uit te leggen en te laten ervaren. Vervolgens gaan we
samen op zoek naar een structurele baan buiten of binnen IBN. Op
verzoek van UWV kunnen eventuele instroommogelijkheden van
UWV-kandidaten op deze Werkleerlijnen onderzocht worden.
We leiden kandidaten 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. De werkleerlijnen van IBN zijn:
• Medewerker Kwekerij
• Medewerker In-, om- en verpakken
• Medewerker Assemblage en montage
• Medewerker Groenvoorziening
• Medewerker Horeca & Catering
• Medewerker Schoonmaak
• Medewerker Logistiek
• Medewerker ICT
• Procesoperator
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IBN is een Social Enterprise met een maatschappelijke missie.
IBN biedt een groot aanbod van activiteiten om talenten te
ontwikkelen, gezondheid te bevorderen en elkaar te ontmoeten.
We streven er naar om mensen gelukkiger te maken en gelukkige
mensen maken onze samenleving mooier. Ook voor degenen die
tijdelijk bij IBN werken, of een traject volgen, is het leuk om mee
te doen aan deze activiteiten en nieuwe mensen te leren kennen.

Lekker in je vel
IBN biedt veel meer dan alleen werk. We bieden mensen
allerlei activiteiten waardoor zij lekker in hun vel (gaan)
zitten en zich maatschappelijk kunnen ontwikkelen.
Dat vinden we heel belangrijk bij IBN. Deze activiteiten
bieden we gratis aan en staan open voor mensen die bij
ons werken of een toeleidingstraject volgen.

Meedoen aan activiteiten
Binnen het programma van Lekker in je vel organi
seren we verschillende sportieve activiteiten. Er
zijn ook bijeenkomsten om de gezondheid van
medewerkers te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan
kookworkshops en leefstijlcoaching. Daarnaast heeft
IBN veel opleidings- en ontwikkelmogelijkheden om
talenten verder te ontwikkelen. Ook bieden we taal- en
rekenlessen op maat aan. Mensen die bij ons werken
of een toeleidingstraject volgen, kunnen meedoen aan
trainingen om ervoor te zorgen dat zij steeds op de best
passende plek zitten, nu in de toekomst.
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Bijzondere
samenwerkingsprojecten
Bij IBN hebben we de afgelopen jaren
bijzondere samenwerkingsprojecten opgezet,
waar wij erg trots op zijn. Een aantal van die
projecten benoemen wij in deze catalogus.
Wij hopen dat deze voorbeelden inspiratie
geven tot mogelijk nog meer nieuwe
initiatieven met als doel om gezamenlijk
kansen te creëren voor mensen die
ondersteuning naar werk nodig hebben.

Bijzondere samenwerkingsprojecten

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) 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 samenwerkingsprojecten

Meters maken op leren(d) werken
Dit is een samenwerkingsverband van partners in de
arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. 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.
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Wat bieden we?
Samen met werkgevers bieden we praktijkleer
trajecten in kansrijke beroepen. Binnen 3 maanden
worden kandidaten bij de werkgever opgeleid voor
een reguliere baan. Aan het einde van het leerwerk
traject ontvangen de kandidaten een erkend
praktijkcertificaat.
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