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Aan : Algemene Vergadering van IBN Holding B.V.  

Van : Raad van Commissarissen van IBN Holding B.V.  

CC : M. Gielen 

Betreft : Verslag van de Raad van Commissarissen over 2020  

 

1. Inleiding  

In dit jaarverslag blikt de Raad van Commissarissen terug op het jaar 2020.  

De Raad van Commissarissen is in 2020 acht keer “bij elkaar” geweest. Vanwege corona hebben vergaderingen 

in diverse vormen plaatsgevonden (conference call, hybride vorm etc). Uiteraard waren de coronamaatregelen 

binnen IBN regelmatig onderwerp van gesprek met zowel de Raad van Commissarissen als ook de Algemene 

Vergadering.   

  

Als gevolg van persoonlijke omstandigheden heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen in 2020 

tijdelijk zijn taken als voorzitter moeten neerleggen. Hij bleef wel als commissaris betrokken. De 

plaatsvervangend voorzitter heeft de voorzitterstaken gedurende het gehele verslagjaar voor zijn rekening 

genomen. Daarnaast zijn er twee commissarissen, waarvan de zittingstermijn verliep, voorgedragen voor 

onmiddellijke herbenoeming en is conform dit voorstel door de Algemene Vergadering besloten. Hiermee is 

continuïteit van kennis en ervaring in de Raad van Commissarissen geborgd.  

 

De politiek bestuurlijke omgeving waarin IBN opereert is een dynamische. Het verslagjaar was het 4e jaar 

waarin op basis van een bestuurlijk convenant en een uitvoeringsovereenkomst in partnership uitvoering is 

gegeven aan de Participatiewet. De overeenkomsten zijn ingegaan per 1 januari 2017 en lopen door tot en met 

2020. Vanaf 2019 is over het vervolg na 2020 een uitgebreide overlegstructuur tussen IBN en de 11 gemeenten 

gestart. Vanwege de beperkingen als gevolg van corona is de lopende overeenkomst in het verslagjaar verlengd 

tot 1 juli 2021.  

 

Landelijk gezien zijn er in 2019 en 2020 kritische en gezaghebbende rapporten verschenen over 5 jaar 

Participatiewet. 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.1  

IBN heeft mede daardoor ervoor gekozen om vast te houden aan de gekozen strategische koers van de 

parallelle arbeidsmarkt; dit vanuit één IBN met verantwoordelijkheden lager in de organisatie. Dit is zowel met 

de Raad van Commissarissen als de Algemene Vergadering besproken.  

Rondom arbeidsvoorwaarden is de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020 

regelmatig onderwerp van gesprek geweest. In afwachting van de CAO onderkant arbeidsmarkt is besloten tot 

een bruto toelage van 5% voor de werknemers die vallen onder arbeidsvoorwaardenregelingen PW en Wajong. 

 

 
1 Op 2 februari 2021 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de uitvoering van het 
plan “aan de slag in het sociaal ontwikkelingsbedrijf” (een nieuwe vorm van wat ooit de sociale werkplaats 
was). Een initiatief van R. Peters en J. van Dijk, mede geïnspireerd door wat zij bij IBN hebben gezien. Men wil 
dat in heel Nederland een netwerk komt van sociale ontwikkelingsbedrijven, een nieuwe vorm van wat ooit de 
sociale werkplaats was. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt.  
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2. Thema’s/onderwerpen van vergadering  

Naast terugkerende agendapunten, zoals het groepsplan, kwartaalverslaglegging en jaarrekening heeft de 

bestuurder in iedere vergadering de Raad van Commissarissen bijgepraat over actuele onderwerpen. Daarin 

kwam onder andere regelmatig de stand van zaken aan de orde inzake de deelneming waarin IBN aandelen 

houdt, maar ook onderwerpen als het jubileumjaar van IBN (25 jaar in 2020), de toepassing van de Wet 

arbeidsmarkt in balans (WAB), strategische huisvesting, de impactmetingen onder medewerkers en klanten, 

commercie, de ontwikkelingen binnen ICT en fraude-risicoanalyse. Uiteraard is Raad van Commissarissen 

regelmatig, ook tussentijds, geïnformeerd over de gevolgen van corona voor de organisatie. 

 

2.1 Bestuurlijke opdracht voor partnership  

De verlenging van het lopende partnership in het verslagjaar tot 1 juli 2021 gaf meer ruimte om zowel intern 

als ook in de bestaande overlegstructuren tussen IBN en de gemeenten na te denken over de toekomst. De 

Raad van Commissarissen is telkens geïnformeerd over de voortgang en nauw betrokken – middels overleg met 

de bestuurder - bij de inhoud.  

 

In het kader van de governance structuur is ervoor gekozen om eenmaal per jaar een gezamenlijke 

themabijeenkomst te beleggen met Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering. Deze bijeenkomst – 

op 5 februari 2020 - stond in het teken van het opdoen van kennis over de gevolgen van de Participatiewet, 

middels onder andere een presentatie van de heer M. Heekelaar van Berenschot. Hierin werd met name 

toegelicht dat er sprake is van een grote maatschappelijke opgave voor de gemeenten de komende jaren en 

dat dit het maken van daadwerkelijke keuzes over de inzet van IBN noodzakelijk maakt.  

 

In de eerste maand na het verslagjaar heeft dit geresulteerd in een unaniem besluit over het vernieuwde 

partnership van de bestuurders van de 11 gemeenten en IBN over de toekomst. Belangrijke elementen hieruit 

zijn een verlenging van het partnership voor onbepaalde tijd, het voort kunnen zetten van de 

ondernemingsstrategie van IBN, samenwerking IBN en gemeenten op basis van een netwerkrelatie voor het 

basispakket en een lumpsumbedrag ter financiering van de meerkosten voor de infrastructuur van IBN. Dit 

dient uiteraard nog wel bestuurlijk bekrachtigd te worden door 11 Colleges B&W en Gemeenteraden.   

 

2.2 Bedrijfsonderdeel Services  

Uit onder andere eerdere kwartaalrapportages en ook het bedrijfsplan bleek dat het bedrijfsonderdeel Services 

het financieel zwaar had. De uitdaging van het zijn van een sociale onderneming - met een zwakke doelgroep 

en achterblijvende omzet - wordt bij dit bedrijfsonderdeel nadrukkelijk gezien. Toen ook uit de revised forecast 

bleek dat er ook voor 2020 een fors verlies voor dit bedrijfsonderdeel werd verwacht is – in overleg met de 

plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen - besloten om een quickscan te laten uitvoeren. 

Dit rapport heeft gekeken naar elementen mens, proces, werk en cultuur en biedt hoofdlijnen om door te 

pakken. Dit doorpakken is gebeurd door het aanstellen van een directeur a.i. die de Raad van Commissarissen 

heeft meegenomen in haar veranderprogramma, genaamd plezierige winst. Onderdelen die zij onder andere 

gaat aanpakken zijn de positionering, sales, voor- en nacalculatie, procesoptimalisatie en kwaliteit van 

leidinggevenden. De Raad van Commissarissen heeft deze aanpak ondersteund en is regelmatig meegenomen 

in de voortgang.  
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2.3 Jaarrapport 2019  

In de vergadering van 13 mei 2020 van de Raad van Commissarissen is met de accountant (Bakertilly) 

gesproken over het jaarrapport 2019. 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 door de bestuurder voorgelegd aan de 

Raad van Commissarissen. Met in achtneming van het benodigde weerstandsvermogen en de 

bestemmingsreserves heeft de bestuurder een uitkeringstoets gedaan. Vanwege de onzekerheden als gevolg 

van de corona crisis is aanvankelijk het advies gegeven om het volledig te bestemmen bedrag niet uit te keren 

maar toe te voegen aan de Algemene reserves. Dit is ook zo doorgeleid naar de Algemene Vergadering.  

Na bespreking in de Algemene Vergadering, toen ook op dat moment meer bekend was over de corona-

compensatiemaatregelen vanuit de landelijke overheid voor IBN en de gevolgen van de meicirculaire, is 

vanwege dit voortschrijdende inzicht alsnog besloten in de Raad van Commissarissen van 8 juli 2020 een 

voorstel aan de Algemene Vergadering voor te leggen om over te gaan tot het uitkeren van een interim-

dividend.  

 

2.4 Interim bevindingen controle 2020 

In de vergadering van 11 december 2020 is de managementletter door de accountant toegelicht, waarin men is 

ingegaan op de interim-controle die in het najaar is uitgevoerd. Dit is een voorbereiding van de accountant 

voor de jaarrekeningcontrole. Uit 2019 staan nog er nog 3 bevindingen open en in 2020 zijn er 2 bevindingen 

geconstateerd. Deze zijn voorzien van een reactie van het management. Het leerpunt voor de organisatie is dat 

vooral het vastleggen van de genomen acties aandacht behoeft.  

Ten aanzien van ICT is een aantal aanbevelingen gegeven die onder andere meegenomen zullen worden in het 

programma Samen slimmer. Ook ten aanzien van bedrijfseconomische sturing zullen de aanbevelingen ter 

harte worden genomen.  

De Raad van Commissarissen is voornemens in 2021 breder te kijken naar de risico’s rondom ICT, in relatie tot 

het programma Samen slimmer.  

 

2.6 Groepsplan 2021 

Het groepsplan 2021 is op 11 december 2020 in de Raad van Commissarissen toegelicht en besproken. De 

ondernemingsstrategie van IBN blijft ongewijzigd waarbij er in de parallelle arbeidsmarkt 3 functies worden 

onderscheiden voor IBN:  

- Het bieden van een structurele plek voor medewerkers die niet op de reguliere arbeidsmarkt redden. Dit 

vormt de kernbezetting.  

- Een springplankfunctie middels het bieden van een ontwikkeltraject.  

- Een terugvalfunctie waarbij in economische moeilijkere tijden werknemersvaardigheden behouden blijven. 

Een zestal strategische speerpunten, gelinkt aan een of meer onderdelen van het strategisch kader, staan in 

2021 centraal. Dit vanuit 1 IBN waarbij de groepsdirectie verantwoordelijk is voor het geheel.  

- IBN & gemeenten richt zich op besluitvorming en implementatie van het vernieuwde partnership.  

- Binnen IBN & productie wordt er uitvoering gegeven aan het veranderprogramma plezierige winst.  
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- IBN & samen slimmer richt zich op een noodzakelijke upgrade van belangrijke applicaties. Tevens wordt dit 

ook gebruikt om een technologische stap voorwaarts te zetten en informatie meer als strategisch 

bedrijfsmiddel in te zetten, uitgaande van Business-Central.  

- IBN & werk en medewerkers richt zich op voor de kernbezetting het sturen op voldoende passend werk. 

Voor de medewerkers die in de werkleerlijnen instromen wordt er binnen dit speerpunt gestuurd op de 

mensontwikkeling, middels een methodische aanpak.  

- Binnen het vijfde speerpunt, IBN & werkgeluk, wordt vooral gericht op het zijn van een prettige werkgever 

voor alle medewerkers. Een belangrijk element hierin is de start van een leiderschapstraject.   

- Tenslotte het speerpunt IBN & 3% rendement. Alle bedrijfsonderdelen samen moet minimaal uitkomen op 

3% rendement waarbij er tevens ook geen bedrijfsonderdelen zijn die structureel verlies maken. Om 

sociaal te ondernemen is financieel resultaat immers noodzakelijk.  

Per strategisch speerpunt is toegelicht hoe het wordt aangepakt en welke resultaten beoogd worden. De Raad 

van Commissarissen heeft geconstateerd het een ambitieus plan te vinden en heeft in haar vergadering van 11 

december 2020 het groepsplan 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.  

 

Elke vergadering stond de algemene gang van zaken op de agenda. Hierin zijn onder andere de volgende 

onderwerpen besproken: impact van corona voor IBN, de kwartaalrapportages, de herijking van de strategie en 

de speerpunten van het groepsplan 2021. Ook is de bestuurlijke opdracht in het kader van het partnership IBN-

gemeenten vanuit het perspectief van IBN toegelicht.  

 

3.1 Governance onderwerpen 

Vanwege het verlopen van de zittingsduur van 2 commissarissen is door de Algemene Vergadering besloten, op 

voordracht van de Raad van Commissarissen, voor de onmiddellijke herbenoeming van deze 2 commissarissen.  

 

Bij de start van de nieuwe governance van IBN is door de Algemene Vergadering een beloning vastgesteld voor 

de voorzitter en de commissarissen van de Raad van Commissarissen. De beloning voor de plaatsvervangend 

voorzitter is dit verslagjaar ook vastgesteld. Dit is alleen aan de orde bij een (te verwachten) vervanging van de 

voorzitter van minimaal 6 maanden.  

 

Verder was er in het verslagjaar nog sprake van een statutenwijziging bij IBN Holding B.V., IBN Productie B.V. 

en IBN Participatie B.V. Dit vanwege een herzien besluit van de Staatssecretaris van Financiën over 

voorwaarden die gelden voor de toepassing van de subjectieve vrijstellingen in de vennootschapsbelasting. De 

Raad van Commissarissen heeft een voorstel in deze voorgelegd en de Algemene Vergadering heeft conform 

voorstel besloten. De daadwerkelijke wijziging van de statuten heeft in het verslagjaar plaatsgevonden.  
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3.2 Jaarrekening 2019 en besluit inzake bestemming resultaat 2019 

Vanwege agenda-technische planning van de vergaderingen is in het verslagjaar door de Algemene 

Vergadering besloten om de termijn van de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering te 

verlengen. Dit leidde tot een vaststelling van de jaarrekening 2019 door de Algemene Vergadering op 3 juni 

2020. Tevens werd decharge verleend aan bestuur en Raad van Commissarissen. Ten aanzien van de 

bestemming van het resultaat over 2019 is, zoals beschreven onder 2.3 van dit jaarverslag, op 2 september 

2020 door de Algemene Vergadering besloten tot het uitkeren van een interim-dividend. Het te bestemmen 

bedrag over 2019 is € 991.000. 25% hiervan (€ 247.750) wordt toegevoegd aan het innovatie- en 

acquisitiefonds, zodat 75% aan dividend uitgekeerd is aan het Werkvoorzieningschap, zijnde € 743.250. Van dat 

dividend is zoals gebruikelijk een derde (€ 247.750) toegevoegd aan het personeelsfonds. 

 

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 1 bestuurder. Deze bestuurder is in 2014 aangetreden. Er is derhalve geen 

noodzaak geweest om een nieuwe bestuurder te gaan werven. In 2020 heeft een herbenoeming 

plaatsgevonden van 2 commissarissen.  

De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 31 december 2020 is als volgt: 

 

De heer Drs. Ing. J.P. Rooijakkers  

- Voorzitter sinds 10 april 2019 

- Lid sinds 1 januari 2006 – aftredend 1 juli 2024 

- Oud Directievoorzitter Rabobank Eindhoven-Veldhoven 

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

- 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 

- COO Confed group 

- Nevenfunctie: geven van lezingen en gastcolleges over zijn boek “De Bedrijfsnavigator” 

- Aandachtsgebied re-integratie, innovatie en sociaal ondernemerschap c.a. 

 

De heer T.A. Goedmakers  

- Lid sinds 1 januari 2006 - aftredend 1 juli 2024 

- Oud-bestuurder van Vebego International  

- Nevenfuncties: 

o  Voorzitter Stichting Mecenas 

o  Lid Raad van Commissarissen Vebego International B.V. 

o  Vice-voorzitter Raad van Toezicht Maastrichts UMC+ 
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o  Voorzitter Raad van Commissarissen Cohold 

- Aandachtsgebied ondernemerschap en innovatie 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 1 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 1 mei 2015 

- Directeur Bedrijfsvoering en Control 

 

5 Samenstelling commissies  

In het reglement van de Raad van Commissarissen is opgenomen dat men als een collectief optreedt. Er wordt 

niet gewerkt met commissies.  

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 2020 zijn betrokken bij benoeming en remuneratie: de heren Rooijakkers en Walraven en 

mevrouw De Heer en de heren Gielen, Terpstra en mevrouw Van Boheemen.  

Er hebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden waarin onder andere gesproken is over het bepalen van de 

onderwerpen en de planning hiervan. Zo zal er in voorjaarvergadering het functioneren van het eerste- en 

tweede lijnmanagement besproken worden en in de najaarsvergadering staat de successieplanning van de 
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functionarissen op cruciale functies op de agenda. Elke vergadering wordt men ook meegenomen in 

ontwikkelingen in de hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaarden.  

 

6 Overig overleg  

Jaarlijks bespreekt de Raad van Commissarissen de algemene gang van zaken met de Ondernemingsraad. 

Ditmaal stond dit in het teken van ontmoeten door met elkaar in gesprek te gaan in kleine groepjes aan de 

hand van stellingen/vragen, voorbereid door de Ondernemingsraad. Onder andere werd er stil gestaan bij de 

rol van de Ondernemingsraad en de rol van de Raad van Commissarissen.  

De communicatie tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen is verder ingericht door ook 

een jaarlijks gesprek met het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad en de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen samen met de door de Ondernemingsraad aanbevolen commissaris. In een open gesprek - in 

aanwezigheid van de bestuurder - is de algemene gang van zaken besproken.  

 

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 en Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap en de Raad van 

Commissarissen.  Daarnaast wordt dan ook gesproken over actuele zaken IBN betreffende.   

 

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

de bestuurder van IBN Holding B.V.  De voorzitter van de Raad van Commissarissen spreekt ook jaarlijks 

afzonderlijk met de directeuren en de bestuurssecretaris. Indien gewenst kunnen dan ook de individuele 

commissarissen aansluiten.  

 

Afsluitend heeft er op 23 juni 2020 een werkbezoek plaatsgevonden van de Raad van Commissarissen van de 

Tomingroep aan IBN. De plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen was mede gastheer. Dit 

heeft de vraag opgeroepen om zelf ook elders te gaan kijken. Vanwege de corona-beperkingen is dat in 2020 

niet gerealiseerd.  

 

Aldus vastgesteld te Uden in vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 24 februari 2021. 

 

Secretaris:       Voorzitter: 

{{Signer1}}       {{Signer2}} 

 

M.M. van Boheemen-Lambooij      J.P. Rooijakkers  
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