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‘Passend werk? 
Wij vinden het’

Samen successen beleven is geweldig, stellen Johan Roeffen en Gerrit Timmerman. Het is 
dus maar goed dat de manager en accountmanager Arbeidsmobiliteit van IBN nogal eens 
wat te vieren hebben. Want samen met hun collega’s van Team Arbeidsmobiliteit slagen 
ze er keer op keer in om bij uiteenlopende ondernemingen ‘vastgelopen’ werknemers te 
begeleiden naar nieuwe arbeidsvreugde.

We kennen IBN allemaal als de organisatie die zich met 

hart en ziel inzet voor mensen die extra ondersteuning 

op de arbeidsmarkt nodig hebben. “Dat doen we dus 

ook voor reguliere werknemers in het bedrijfsleven”, 

vertelt Johan. Gerrit legt uit dat het bijvoorbeeld gaat 

om mensen die (langdurig) ziek zijn. “Daar komt de Wet 

Poortwachter in beeld. Vaak ziet men het voldoen aan 

de wet- en regelgeving als doel op zich: de zekerheid dat 

er geen boetes of andere sancties volgen. Wij kijken daar 

heel anders tegenaan. Ons doel is het terugbezorgen van 

werkgeluk.” Johan krijgt zelfs de kriebels van termen als 

‘wachttijd’, zoals de twee jaar totdat de WIA-uitkering van 

kracht wordt. “Wachten? En iemands motivatie, kennis 

en ervaring zien wegzakken? Niet dus. Wij gaan in die 

tijd actief aan de slag. Bijvoorbeeld door de medewerker 

te begeleiden naar nieuw werk, en in de tussentijd juist 

positieve ervaringen te laten beleven.”

IJzers in het vuur

Voor succesvolle arbeids(re)integratie en outplacement 

heeft IBN enkele grote ijzers in het vuur. Zoals het netwerk 

in Noordoost-Brabant, of het ingenieuze softwarepakket, 

waardoor vrijwel geen enkele vacature onder de radar blijft. 

“Áls er passend werk is, vinden wij het”, is de belofte van 

Johan en Gerrit. De laatste vervolgt: “En we gaan zelfs nog 

verder. Ook zonder gepubliceerde vacature kan er ergens 

ruimte zijn. Dankzij ons netwerk en onze klantenkennis 

creëren we vaak onverwachte mogelijkheden. Daarom 

geven we nooit op, we geloven dat doorgaan altijd succes 

oplevert. Misschien niet meteen de eerste of de tweede keer, 

maar het ís een keer raak.”

Iedereen wint

De voordelen van deze aanpak zijn evident. Zo voorkomt 

de werkgever hoge kosten door bijvoorbeeld uitkeringen 

of ontslagprocedures. Daarnaast verwelkomt de nieuwe 

werkgever een gemotiveerde kracht én hoeft hij vaak geen 

beroep te doen op uitkeringsconstructies, waarmee IBN de 

maatschappij, inclusief alle werkgevers, een dienst bewijst.

Johan en Gerrit schetsen verschillende succesvolle 

scenario’s, inclusief constructies waarbij werknemers 

Arbeidsmobiliteit van IBN

61209.indd   2 9/9/2020   11:18:28 AM

63

 b
ed

ri
jv

ig
 o

ss

formeel in dienst blijven bij de oude werkgever, maar in 

praktijk al actief zijn bij de nieuwe. Johan: “Zo kan iedereen 

aan elkaar wennen, voorkomen we hoge kosten en wordt 

een nieuw dienstverband heel aantrekkelijk, mede doordat 

de kandidaat een ‘no-risk polis’ krijgt. De nieuwe werkgever 

weet daarmee dat hij gevrijwaard is van het risico op kosten 

door ziekteverzuim of WGA-uitkering. Iedereen wint.”

Einde NOW-periode 1 en reorganisatie

De hulp bij arbeidsmobiliteit is op dit moment actueler dan 

ooit. De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-

regeling (in het leven geroepen vanwege de coronacrisis) 

is voor menig ondernemer een oplossing voor een korte 

periode. Als deze periode ten einde loopt, kan het toch nog 

noodzakelijk zijn medewerkers om bedrijfseconomische 

redenen te ontslaan. Johan: “Dan is het goed om te weten dat 

het per 2 juni mogelijk is een ontslagprocedure in te zetten, 

zonder dat daar een boete aan verbonden is, als gevolg 

van de NOW. Ondernemers kunnen de transitievergoeding 

inzetten om een nieuwe, passende baan te vinden voor 

hun medewerker. Zo wordt een misschien wel jarenlange 

arbeidsrelatie beëindigd op een manier waar beide partijen 

mee verder kunnen: een humaan ontslagproces met 

minimale nadelige gevolgen voor de organisatie. Zo is de kans 

groot dat je als ondernemer geen afscheid neemt van een 

teleurgestelde ex-medewerker, maar van een ambassadeur.”

“Waarom we zo gedreven zijn? Omdat we een verschil 

willen maken”, vertelt Johan. “IBN is een sociale 

onderneming, we zetten ons in voor een zo vitaal mogelijk 

werkend Nederland. Daarom gaan we ook graag in 

gesprek met werkgevers en werknemers, al vóórdat er 

sprake is van verzuim of ziekte. We leven van successen, 

het is geweldig om te zien dat een kandidaat in een nieuwe 

functie weer lekker in zijn vel zit. Gaat het met de mens 

goed, dan gaat het met ons goed.”

ibn.nl/arbeidsmobiliteit

Over IBN

IBN biedt kansen aan mensen die extra ondersteuning nodig 

hebben op de arbeidsmarkt. Als ‘sociale werkgever’ investeert 

IBN in mensen, bijvoorbeeld door opleiding (via werkleerlijnen) 

tot vakkrachten. Daarnaast heeft IBN diverse werkzaamheden 

binnen de eigen bedrijfsonderdelen. Voor deze facilitaire 

en productiematige diensten (zoals schoonmaak, beheer, 

groenonderhoud, in-, om- en verpakken, assemblage en 

montage) zet IBN mensen in. Dat gaat verder dan een zakelijke 

match: IBN wil dat mensen meetellen en vanuit talent en ambitie 

bouwen aan hun loopbaan.
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