
  

Modulaire re-integratiediensten 
en Praktijkassesment

Voor alle ‘Modulaire 
re-integratiediensten’ geldt:

•  In een eerste gesprek maak je kennis met IBN en 
de werkwijze van IBN.

•  We stellen samen met jou een plan op en 
bespreken dit met UWV.

•  Na akkoord op het plan gaan we samen aan de 
slag en zetten we de eerste stappen (weer terug) 
naar werk.

De modulaire re-integratiediensten zijn erop 
gericht om je te ondersteunen bij het uitbreiden 
van contacten buiten de eigen huiselijke kring. We 
helpen je om meer contacten te krijgen en om weer 
deel te nemen aan een breder sociaal netwerk. 

Iedereen heeft talent. Daarvan zijn we 
overtuigd bij IBN. Niet iedereen lukt 
het om die talenten zelf te ontdekken 
en te gebruiken. Soms is er voor de 
(her)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 en wat je kunt. 
We zorgen er samen met jou voor dat 
je helemaal klaar bent om te werken.

Heb je een uitkering bij het UWV in het kader van 
Wajong, WIA, WAO, WGA of Ziektewet? De modulaire 
re-integratiediensten zijn speciaal voor jou als je 
(nog) niet in staat bent om mee te doen aan de  
‘Naar werk trajecten’ of ‘Werkfit trajecten’.



Participatie interventie

Samen kijken we naar jouw situatie. We kijken naar 
jouw leefsituatie en wat je al hebt gedaan om mee te 
doen aan sociale activiteiten. Zo wordt duidelijk welke 
acties nodig zijn en wat jij zelf kunt oppakken en waar 
je hulp bij nodig hebt. Het doel van onze aanpak is 
dat jij zelf de leiding neemt in jouw acties. Belangrijke 
onderwerpen in de gesprekken zijn:
•  Het omgaan met eventuele negatieve gevoelens en 

gedachten.
• Jouw gevoel van eigenwaarde versterken.
•  Jouw eigen mobiliteit vergroten  

(zelf in beweging komen).

Je leert om zelfstandig mee te doen aan activiteiten 
met mensen die je al kent, maar ook met mensen die 
je nog niet kent. De begeleiding zal in het begin vaak 
individueel zijn. Maar je kunt in overleg ook meedoen 
in een groep.

Bevorderen maatschappelijke deelname
De gesprekken die we bij de module ‘Participatie inter-
ventie’ met elkaar hebben, doen we hier ook. Er is extra 
aandacht voor het verhogen van jouw weerbaarheid. 
We ondersteunen je nog meer bij het ondernemen van 
activiteiten met anderen mensen of in een groep. Ook 
de activiteiten van het IBN vitaliteitsprogramma ‘Lekker 
in je vel’ passen hier goed bij. Denk bijvoorbeeld aan 
bewegen, sporten en ontspannen. We coachen je ook 
om dit soort activiteiten te blijven doen.

Praktijkassessment
Een praktijkassessment is een onderzoek om te kijken 
wat je kunt en waar je talenten liggen. Dit kunnen we 
onderzoeken in gesprekken, door testen, maar ook echt 
in de praktijk doordat je bijvoorbeeld meedraait op 
een werkplek. IBN kan ook jouw fysieke belastbaarheid 
en -mogelijkheden meten. Daarnaast kun je de IBN 
Participatie- of Talentenscan doen. De onderzoeken 
hebben altijd met werk te maken. Het doel is om 
duidelijk te krijgen welke banen bij je passen en wat 
je nodig hebt om die passende baan te vinden en te 
behouden.

Het praktijkassessment kan bij IBN op vele manieren 
worden uitgevoerd. In overleg met jou en met UWV 
bepalen we de meest passende manier. We kijken naar 
wat je wel kunt, in plaats van wat je niet kunt. 

IBN Participatiescan

Met de IBN Participatiescan kijken we naar wat je 
al kunt, hoe jouw leefsituatie is en wie jij bent. Zo 
kunnen we zien wat jij nu al alleen kunt doen en 
waar je nog hulp bij nodig hebt. Je leert om zelf 
meer actie te ondernemen. De scan wordt in een 
groep afgenomen. Mocht dit gezien jouw situatie 
niet mogelijk zijn, dan kunnen we dit ook met jou 
alleen doen. De participatiescan is er ook voor als je 
minder goed in taal bent. Na het afnemen van de scan 
bespreken we samen de uitkomsten in een persoonlijk 
gesprek.

Observatie op de werkplek:
In de eigen bedrijfsonderdelen van IBN, of (in overleg) 
bij een van onze klanten, kun je meewerken. Zo merk 
je in de praktijk hoe het werken gaat: Waar loop je 
tegen aan? Welke talenten en ontwikkelmogelijkheden 
heb je? Dit is altijd maatwerk. Er komt een rapportage 
uit met een duidelijk advies. Dit advies geeft inzicht 
in de mogelijkheden om jou naar werk toe te leiden, 
binnen welke termijn en welke extra hulp eventueel 
nog nodig is.

Begeleiding bij scholing
In een persoonlijk traject ondersteunen wij jou bij 
het versterken van jouw theoretische en praktische 
studievaardigheden. We leren je om gestructureerd en 
planmatig taken en opdrachten uit te voeren die te 
maken hebben met jouw scholing. We coachen je en 
leren je om focus aan te brengen op jouw scholing. 
Hierdoor wordt de kans dat jij jouw scholing succesvol 
afrondt groter. 

Voor meer informatie 
en aanmeldingen
Office Participatie
0413 - 28 25 10
officeparticipatie@ibn.nl
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