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Iedereen heeft talent. Dat is onze visie.
Niet iedereen lukt het om die talenten direct 
optimaal te benutten. Soms is er voor de 
start in een betaalde baan een steuntje in 
de rug nodig. IBN biedt deze ondersteuning 
door arbeidsonderzoek, 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 
de gemeente kan bieden bij de toeleiding naar werk. Zoals 
overeengekomen in ons vernieuwde partnership onderscheiden 
we hierbij de categorieën: 

• Dienstverlening basispakket
• Dienstverlening pluspakket

De dienstverlening van de beide pakketten leggen we uit
en we laten beelden van toepassingen zien.

De dienstverlening vindt plaats bij IBN of, indien gewenst, 
op locatie van de gemeente. IBN beschikt in Cuijk, Veghel en 
Oss over een eigen arbeidsonderzoekscentrum. En op diverse 
locaties in de regio Noordoost Brabant beschikken we over 
eigen spreekruimtes en goed ingerichte trainingsruimtes.

Tot slot presenteren we een aantal samenwerkingsverbanden 
die we met u en partners in de regio zijn aangegaan. We lichten 
deze toe in het hoofdstuk over het pluspakket. Uiteraard staan 
we er voor open om de verdere behoefte rondom het pluspakket 
met gemeenten te verkennen.

We verheugen ons op een verdere samenwerking met u, zodat 
we samen zoveel mogelijk inwoners uit uw gemeente toeleiden 
naar werk.

Maarten Gielen
Algemeen directeur

Voorwoord
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In alle werkleerlijnen wordt naast de vakvaardigheden ook gewerkt aan werknemersvaardigheden en 
basisvaardigheden. Verderop in deze catalogus staan per werkleerlijn de vakvaardigheden benoemd.
Hieronder staan de belangrijkste werknemers- en basisvaardigheden. Voor iedere medewerker wordt vastgesteld 
over welke vaardigheden de medewerker al beschikt en welke vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden.

Belangrijke werknemersvaardigheden
De medewerker:
1.        Houdt zich aan de huisregels van de werkgever en komt gemaakte afspraken na: kent de geldende huisregels 

en handelt daarnaar en houdt zich aan mondelinge en/of schriftelijke gezamenlijk gemaakte afspraken.
2.      Kan zich voldoende uitdrukken in de Nederlandse taal: is in staat om, in eenvoudige en korte zinnen, vragen 

te stellen en te beantwoorden.
3.    Kan wisselen van (productie)doel: is in staat om te schakelen in taak of opdracht zonder dat het werk stagneert.
4.       Toont motivatie om te leren/werken: doet meerdere pogingen om (nieuwe) taken/werkzaamheden onder de knie 

te krijgen en stelt hierbij gerichte vragen.
5.     Houdt gedachten goed bij het werk: laat zich niet snel afleiden door omgevingsfactoren.
6.      Kan werken onder tijds-en tempodruk: verdeelt energie over de dag om het voor hem/haar maximale resultaat 

te behalen.
7.      Gaat respectvol om met leidinggevenden en collega’s: accepteert verschillen tussen mensen en maakt storend 

gedrag bespreekbaar.
8.      Kan omgaan met feedback van leidinggevenden en collega’s: laat zien dat hij/zij luistert, kijkt hierin naar zichzelf 

en doet er iets mee.
9.     Werkt goed samen met anderen: laat zien dat hij/zij overlegt, helpt indien nodig en gewenst, en draagt mede 

verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk einddoel.
10.  Is in staat zelfstandig de werkzaamheden uit te voeren (na instructie): kan een opgedragen taak of opdracht 

uitvoeren zonder extra instructie of controle.

De basisvaardigheden

Nederlandse Taal
•  Luisteren en begrijpen van de Nederlandse taal: kan zichzelf redden in de meeste situaties die in én rondom het 

werk voorkomen.
•  Spreken van de Nederlandse taal: kan zichzelf voorstellen en een korte beschrijving geven van (dagelijkse) 

ervaringen en gebeurtenissen.
• Lezen van de Nederlandse taal: kan korte instructies lezen en begrijpen.
•  Schrijven in de Nederlandse taal: kan een kort formulier invullen, uren schrijven, een app-bericht of een 

e-mail schrijven.

Rekenen
• Heeft basiskennis van berekeningen met gehele getallen, breuken en decimale getallen.
• Kan basisberekeningen uitvoeren met bijvoorbeeld procenten.
• Kan werken met maten (lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht).

Digitaal
• Kan werken met een smartphone (bijvoorbeeld informatie opzoeken op de Ons IBN app).
• Kan uren schrijven via de computer of smartphone.
•  Kan communiceren met andere personen of instanties via de ‘digitale weg’ zoals e-mailen, appen 

of leren via de computer zoals www.oefenen.nl
• Kan informatie, bijvoorbeeld vacatures, vinden op het internet.

Het basispakket omvat de werkleerlijnen en de voortrajecten van IBN. 
Op de pagina’s hierna gaan we in op de verschillende werkleerlijnen 
en de diensten die onder de voortrajecten vallen.

Dienstverlening basispakket

IBN Talentprogramma
Het ontwikkelen van talenten van kandidaten vinden wij belangrijk. Dat doen we door het werk in de praktijk 
uit te leggen en te laten ervaren. Bij IBN geloven we dat velen het beste leren door het werk te dóen. Het IBN 
Talentprogramma bestaat uit verschillende fasen en omvat modules rondom werknemersvaardigheden en 
vakvaardigheden. Bij diegene voor wie dat nodig is, wordt gewerkt aan het verbeteren van de basisvaardigheden. 
De kandidaat begint meestal in een proefplaatsing. Daarna volgt een ontwikkeltraject met een tijdelijk 
dienstverband: de kandidaat gaat dan leren en werken in één van de werkleerlijnen van IBN.

Periodiek zijn er evaluatiemomenten met de kandidaat, waarin de ontwikkeling in het werk besproken wordt. 
Die ontwikkeling wordt zichtbaar gemaakt op de talentenkaart. Bij elk evaluatiegesprek krijgt de kandidaat een 
nieuwe talentenkaart. De klantmanager van de gemeente ontvangt een kopie van deze talentenkaart en een korte 
toelichting op de algehele voortgang.

Het werken via de werkleerlijn is een opstap naar een baan, binnen of buiten IBN.  Het ontwikkeltraject eindigt met 
een vast contract bij één van de bedrijfsonderdelen van IBN of een contract bij een reguliere werkgever. Dit kan ook 
bij IBN zijn. Dat moment wordt gevierd met het talentenpaspoort. Hierop staan alle vaardigheden van de kandidaat 
benoemd. Ook staan hier de (mbo)verklaringen of certificaten op die de kandidaat heeft behaald. 

Werkleerlijnen 
De acht werkleerlijnen van IBN

We geven kandidaten de kans zich te ontwikkelen naar een passende baan. Door middel van leren in de praktijk én 
met begeleiding vanuit IBN kijken we heel praktisch hoe we kandidaten kunnen opleiden binnen een werkleerlijn. 
Bij IBN hebben we de volgende werkleerlijnen:

• Medewerker Co-packing 
• Medewerker Logistiek
• Medewerker Assemblage
• Medewerker Kwekerij
• Medewerker Schoonmaak
• Medewerker Groenvoorziening
• Medewerker Hospitality
• Medewerker Detachering (individuele werkleerlijn)

De werkleerlijnen van IBN 
Dienstverlening basispakket
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Omschrijving
In deze werkleerlijn zorgt de medewerker ervoor 
dat het in-, om- en verpakken van diverse producten 
op de juiste wijze gebeurt. De volgorde van 
verpakken is belangrijk. Ook leert de medewerker 
een handpalletwagen te besturen en de producten 
verzendklaar te maken.

Vakvaardigheden 
De medewerker kan: 
•  Producten in-, om- en verpakken in een gedwongen 

en ongedwongen tempo aan een productielijn.
• Producten bevoorraden aan een productielijn.
• Producten stapelen op een pallet.
• Werken met verpakkingsapparatuur.

Waar wordt naar toegewerkt?
• Mbo Praktijkverklaring
• IBN Verklaring 

Locatie
De werkleerlijn Co-packing vindt plaats op de locaties 
van IBN in Cuijk en Oss.

Omschrijving
De medewerker Logistiek verzamelt in het magazijn 
met een orderbon de juiste producten en maakt 
de order klaar voor transport. Ook het controleren 
van de aantallen, checken op beschadigingen en 
het transporteren van goederen naar de afdelingen 
binnen de hal hoort bij de werkzaamheden. In 
deze werkleerlijn kan de medewerker zich verder 
ontwikkelen in de planning en administratie. 

Vakvaardigheden 
De medewerker kan: 
• Goederen en/of producten ontvangen.
•  Goederen en/of producten gereed maken voor 

opslag en deze opslaan.
•  (Retour)goederen, emballage en andere te 

verzenden verpakkingsmaterialen verzamelen.
•  Handelingen uitvoeren op goederen en/of 

producten.
• Goederen en/of producten verzendklaar maken.
•  (Een deel van) de voorraad en/of magazijninventaris 

inventariseren.

Waar wordt naar toegewerkt?
• Mbo Praktijkverklaring
• IBN Verklaring 
•  In 2022 bieden we ook de Entree BBL variant in 

samenwerking met het ROC.

Locatie
De werkleerlijn Logistiek vindt plaats bij een klant of 
op locatie bij IBN in Veghel, Cuijk en Oss.  

Medewerker
Co-packing

Medewerker
Logistiek

 Werkleerlijnen

 Werkleerlijnen
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Medewerker Assemblage
Werkleerlijnen

Omschrijving
Binnen de werkleerlijn Assemblage zijn er twee 
werksoorten: lampen en automatten.

Bij de werksoort lampen leert de medewerker om 
designlampen in elkaar te zetten, die over de hele 
wereld verkocht worden. Ook leert de medewerker 
ledlampjes voor te bewerken en te bevestigen, 
fittingen te monteren of onderdelen van lampen in 
elkaar te zetten. 

Bij de werksoort automatten leert de medewerker 
automatten van verschillende automerken af te 
werken. Ook krijgt de medewerker de kans om te 
leren hoe een logo op de mat geborduurd wordt. 
Daarnaast leert de medewerker automatten zodanig 
klaar te leggen, dat ze op de juiste wijze verpakt 
kunnen worden.

Vakvaardigheden lampen
De medewerker kan:
• Onderdelen met elkaar verbinden. 
• Ledlampen voorbewerken en samenstellen.
• Ledlampen bevestigen aan een designlamp.
• Fittingen samenstellen en monteren.
•  Onderdelen van de lampen in elkaar zetten en 

samenstellen.
• De producten verpakken.

Vakvaardigheden automatten
De medewerker kan:
• Automatten stickeren.
• Automatten locken en boorden. 
• Automatten locken en boorden op de robot.
• Automatten borduren.
• Automatten doppen.
• Logo’s en versterkingen lassen op de automatten.
• Automatten leggen.
• Opleggen en stickeren aan de BVM-machine.

Waar wordt naar toegewerkt?
• Mbo Praktijkverklaring
• IBN Verklaring 
• Locatie

Locatie
De werkleerlijn Assemblage vindt plaats op locatie 
van IBN in Veghel. 

Meer werksoorten
Andere werksoorten binnen de werkleerlijn 
Assemblage zijn de assemblage van de elektrische 
brommer Brekr in Veghel en de assemblage voor
Stork Marel in Cuijk.

Medewerker Kwekerij
Werkleerlijnen

Omschrijving
De medewerker Kwekerij werkt elke dag met planten. Er worden stekjes geknipt en deze worden in een potje 
geplaatst, waar het stekje kan groeien. Dit stekje wordt uiteindelijk een klein boompje. Ook het telen van planten, 
werken met machines en het onderhouden van de planten in de kassen kan onderdeel van de werkleerlijn zijn.

Vakvaardigheden
De medewerker kan: 
• Alle voorkomende steksoorten stekken.
• Alle voorkomende steksoorten in eigen tempo en aan de lopende band steken.
• Onkruid wieden met behulp van de wiedwagen en/of de wiedstok.
• Stektrays wegzetten in de tunnels (bewortelingskas).
• Karren klaarzetten voor het invriezen van stek.
• Bestellingen verzamelen in de kassen met behulp van een kar en aan de hand van een werkbon.
• Trays met stek inboeten (het opnieuw inplanten op plaatsen waar planten zijn weggevallen).

Waar wordt naar toegewerkt?
• Mbo Praktijkverklaring
• (Branche)certificaat
• IBN Verklaring 

Locatie
De werkleerlijn medewerker Kwekerij vindt plaats op locatie van IBN in Schaijk, Uden en Cuijk. 
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Omschrijving
De medewerker groenvoorziening onderhoudt het 
groen in plantsoenen en uitgestrekte gebieden. Ook 
het snoeien van struiken en bomen kan onderdeel van 
het werk worden. De medewerker leert eerst handmatig 
knippen en later worden er grotere materialen en 
gereedschappen gebruikt. In de laatste stap leert de 
medewerker om te gaan met machines die nodig zijn 
voor het groenonderhoud. Denk aan de motorzaag en 
een bosmaaier. 

Vakvaardigheden
De medewerker kan: 
•  Schoffelen, wieden, harken en verhardingen vegen.
• Grond in en uitkruien.
•  (Snoei)materiaal verwijderen en afval verzamelen.
• Assisteren bij snoeiwerkzaamheden.
• Bomen, heesters en bodembedekkers snoeien.
• Hagen en graskanten met de hand knippen.
• Machinaal maaien, steken en knippen van gras.
•  Waterlot en wortelopschot van bomen verwijderen.
• Plantwerk verzorgen.
•  Materiaal en materieel onderhouden en 

schoonhouden.

Waar wordt naar toe gewerkt?
• Mbo Praktijkverklaring
•  (Branche)certificaten te weten: Basis VCA/VOR, ELH, 

BHV, Bosmaaien, Heggenschaar, Motorzagen, Veilig 
werken langs de weg, Natuurwet- en regelgeving 1

• BBL diploma
• IBN Verklaring 

Locatie
De werkleerlijn Groenvoorziening vindt plaats op 
diverse locaties in de regio Oss, Cuijk, Uden, Veghel.

Werkleerlijnen

Medewerker 
Groenvoorziening

Medewerker Schoonmaak
Werkleerlijnen

Omschrijving
De medewerker schoonmaak zorgt voor schone ruimtes, bijvoorbeeld in kantoren en scholen. Er wordt gestart 
met eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden. Hierna leert de medewerker met schoonmaakmachines te werken 
en een planning van het schoonmaakwerk te maken. In de laatste stap is er aandacht voor specialistische 
schoonmaakwerkzaamheden zoals het polymeren van vloeren.

Naast praktijkleren kunnen medewerkers ook e-learning programma’s volgen om zich verder te kwalificeren.

Vakvaardigheden
De medewerker kan: 
• Stofwissen, stofzuigen, moppen met pers- en vlakmop.
• Wanden, sanitair en meubilair schoonmaken.
• Vuil afvoeren.
• Rolhanddoeken vervangen en zeepautomaten bijvullen.
• Assisteren bij specialistisch werk, zoals reinigen van tapijt en onderhouden van harde vloeren.
• Periodieke schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren met behulp van machines.
• Werkkasten, apparatuur en gereedschap schoonhouden.
• Gebreken/afwijkingen aan apparatuur constateren en signaleren.

Waar wordt naar toegewerkt?
•  (Branche)certificaten te weten: Basisvakopleiding Schoonmaak, Gastvrij werken, Vloerencursus (basis en 

specialisme), Trappenhuizen (basis en specialisme)
• IBN Verklaring 

Locatie
De werkleerlijn Schoonmaak vindt plaats op diverse locaties in de regio Oss, Cuijk, Uden, Veghel.
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Medewerker Detachering
(Individuele werkleerlijn)

Werkleerlijnen

IBN biedt de mogelijkheid om kandidaten (tijdelijk) te detacheren bij werkgevers. Met ruim 800 
individueel gedetacheerde medewerkers in dienst, beschikt IBN in de regio over een groot netwerk 
van werkgevers.

Detachering wordt ingezet als ontwikkelinstrument en als door- of uitstroominstrument. 
De inlener heeft de keuze om kortdurend dan wel langduriger gebruik te maken van een 
detacheringsconstructie. De ervaring leert dat ongeveer 80% van de kandidaten binnen de 
individuele werkleerlijn Detachering aansluitend op het ontwikkeltraject in dienst komt bij de 
inlenende werkgever.

Tijdens de detachering wordt gewerkt aan individuele leerdoelen. Deze worden in samenspraak 
met de medewerker en de inlener vastgesteld.

Waar wordt naar toegewerkt?
• Branchecertificaten die nodig zijn binnen de betreffende functie
• IBN Verklaring 

Locatie
Detacheringen kunnen binnen de gehele regio worden gerealiseerd.

Medewerker 
Hospitality

Werkleerlijnen

Omschrijving
De medewerker Hospitality is gastvrij en 
servicegericht bezig. Er wordt gestart met een 
basisprogramma Hospitality, waarin kennis wordt 
gemaakt met drie verschillende richtingen:

- Horeca / Catering
- Gastheer / Gastvrouw
- Beheerder / Conciërge

In het basisprogramma wordt ontdekt welke richting 
het beste bij de medewerker past. Daarnaast is het 
mogelijk om diverse diploma’s en certificaten te 
halen.

Vakvaardigheden Horeca / Catering
De medewerker kan:
• Thee en koffie zetten en serveren.
• Ingrediënten schoonmaken en snijden.
• Portioneren en verpakken van(deel)gerechten.
• (Half)producten afbakken en verwarmen.
• Soepen, lunches, snacks en maaltijden bereiden en 
uitserveren.
• De kantine, keuken en keukeninventaris 
schoonhouden.

Vakvaardigheden Gastheer / Gastvrouw
De medewerker kan:
•  Klanten en bezoekers verwelkomen, te woord staan 

en verwijzen.
•  Collega’s/afdelingen informeren over gearriveerde 

gasten.
• Koffie/thee verzorgen.
•  Gasten begeleiden naar de ruimte/afspraak.
•  Toezicht houden op orde rondom de receptie/hal.
• Telefoontjes aannemen en doorverbinden.
•  Informatie opzoeken, verstrekken, scannen en 

verwerken.
•  Reserveringen aannemen, controleren, verwerken, 

wijzigingen/ annuleringen en bevestigen.
•  Ingekomen en uitgaande post verwerken en 

verzorgen.
• E-mails verzenden en beantwoorden.

Vakvaardigheden Conciërge / Beheerder
De medewerker kan:
• Toezicht uitvoeren.
• Afwijkingen signaleren en doorgeven.
• Een gebouw/school openen en sluiten.
•  Klanten/leerlingen/gebruikers/bezoekers te woord 

staan en aanspreken.
• Meubilair verplaatsen en opruimen.
•  Licht administratieve taken uitvoeren (bijvoorbeeld 

kopiëren en scannen).
• Schoonmaakwerkzaamheden verrichten.
• De telefoon aannemen.
•  De voorraad beheren en het doorgeven of het doen 

van bestellingen.
• De post verzorgen.
•  Klein onderhoud uitvoeren aan gebouw, inventaris, 

apparatuur, hulpmiddelen en verlichting.

Waar wordt naar toegewerkt?
•  (Branche)certificaten te weten: Keukenassistent (KAS), 

bedieningsassistent (BAS), HACCP, Gastvrij werken, 
Allergenen instructie, Sociale Hygiëne, BHV, ELH, AED. 

• IBN Verklaring 

Locatie
De werkleerlijn Hospitality vindt plaats op locatie bij 
IBN in Uden in vergaderlocatie Meeters.
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Voortrajecten bieden aan de gemeente de mogelijkheid om een kandidaat voor te bereiden op 
loonvormend werk, daar waar dit nu nog niet duidelijk of haalbaar is. De IBN Talentenscan is 
ondersteunend bij het verkrijgen van een goed en actueel profiel van de kandidaat. Kandidaten 
worden begeleid en getraind en/of krijgen een verdiepend arbeidsonderzoek, waardoor instroom 
in een dienstverband bij IBN of elders wordt vergroot. De kandidaten die hiervoor in aanmerking 
komen zijn nog niet in staat tot loonvormende arbeid, maar hebben potentie om binnen zes 
maanden aan de criteria daarvan te voldoen.

Arbeidstraining op de werkplek is voor die 
kandidaten die binnen 3 tot 6 maanden kunnen 
instromen in een PW-baan, omdat ze nog 
moeten werken aan arbeidsritme of bijvoorbeeld 
werknemersvaardigheden. Voor inburgeraars en 
statushouders die onvoldoende de Nederlandse 
taal beheersen (communicatie is zeer moeilijk 
en instructies worden niet begrepen) zijn 
arbeidstrainingstrajecten opgenomen in het 
pluspakket.

Wat bieden we?
IBN heeft werkplekken in verschillende werksoorten. 
De kandidaat gaat werken op een werkplek met 
gespecialiseerde werkleiding om werkritme 
en werknemers-en vakvaardigheden te leren. 
Arbeidstraining op de werkplek kent de modules 
B, C en D. Deze modules verschillen in het aantal 
dagdelen dat per week wordt geboden. Door af te 
wisselen in het aantal dagdelen per module kan de 
kandidaat werken aan een stapsgewijze opbouw van 
uren. Arbeidstraining op de werkplek is gericht op het 
toetsen van alle inzichten rondom werkvaardigheden 
aan de praktijk. Vervolgens trainen we deze 
werkvaardigheden.

Wat levert het op?
Arbeidstraining op de werkplek geeft een beeld van 
de kandidaat op de volgende onderdelen: 
•  Inschatting van fysieke mogelijkheden (geen 

objectief belastbaarheidsonderzoek)
• Inschatting van mentale belastbaarheid
• Werktempo
• Werknemersvaardigheden:

- Samenwerken
- Communiceren
- Concentratievermogen
- Zelfstandig werken
- Omgaan met spanning
-  Ontwikkeling van algemene 

werknemersvaardigheden, zoals verzorging, 
afspraken nakomen en zich aan regels houden

- Bieden van continuïteit (mate van verzuim)

We geven de bevindingen op bovenstaande items 
weer in een evaluatierapportage.

Voortrajecten binnen
het basispakket

Arbeidstraining op
de werkplek

Dienstverlening basispakket

Voortrajecten
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Arbeidsonderzoek
Wat bieden we?
Met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten 
verrichten we onderzoek naar de fysieke 
belastbaarheid, arbeidsvaardigheden, werkinzicht, 
sociale omgangsnormen, beroepscompetenties, 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: 
•  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 meerdere 
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.

Sapphire (Functioneel Capaciteiten Evaluatie)
Met dit instrument kunnen we de 
arbeidsmogelijkheden van de kandidaat tot in 
detail 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 re-
integratiedossier en bij brede vraagstukken op het 
gebied van fysieke belastbaarheid ten opzichte van 
arbeidsmogelijkheden.

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.

Voortrajecten
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Mobiliteitsprogramma
Voortrajecten

Wat bieden we?
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.

Wat levert het op? 
•  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 wordt gestimuleerd en voorbereid op het plaatsen van zijn/haar video profiel op Talenten Uit 

Noord Oost Brabant (TUNOB).
•  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.
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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.

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.

Voortrajecten

Jobcoaching



Van VSO naar Beschut Werk
Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Oss, de gemeente Meierijstad, CGM, Foooocus, HUB 
Noord-Brabant, Mikadoschool, 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 de school gaat verlaten, met het 3-fasen programma Van VSO naar Beschut 
Werk. Voor de leerlingen uit het tweede jaar is een 360 graden film ontwikkeld met de titel ‘Beleef het!’. De 
leerlingen uit het derde jaar lopen groepsgewijs stage bij drie verschillende bedrijfsonderdelen over een 
periode van 18 weken. In het vierde jaar is er de mogelijkheid tot een individuele langdurige stage.  Alles in het 
teken van kennismaken met diverse werksoorten en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Zo ontstaat een 
doorlopende route voor VSO-leerlingen naar Beschut Werk, mits dat past bij de leerling.

Mogelijkheden voor leerlingen uit 
het VSO en Praktijkonderwijs

Arbeidstraining en Talentontwikkeling

Buitenschools leren
Jongeren leren niet alleen op school, maar zeker ook 
daarbuiten. Daarom is zowel het Praktijkonderwijs 
als ROC Entree actief aan de slag met Buitenschools 
Leren bij IBN. In een periode van 10 weken werken 
leerlingen mee bij diverse bedrijfsonderdelen. 
Eén dagdeel per week, altijd samen met enkele 
medeleerlingen en met begeleiding van hun eigen 
mentor. Deze manier van leren draagt bij aan de 
verdere (persoonlijke) ontwikkeling van leerlingen. 
Het laat daarnaast zien hoe het geleerde in de 
praktijk kan worden toegepast en hoe kennis van 
buitenaf het onderwijs verrijkt. De kennismaking met 
de werkende wereld bereidt leerlingen voor op het 
maken van keuzes in hun (school)loopbaan. Aan de 
andere kant is het voor IBN een mooie gelegenheid 
om het bedrijf en alles wat er gebeurt, te laten zien.

VSO/PRO stages (laatste schooljaar)
Jongeren in het laatste schooljaar van het VSO of 
Praktijkonderwijs kunnen hun stage doorlopen bij 
een van de bedrijfsonderdelen van IBN. Veelal gaat 
het om jongeren die baat hebben bij de structuur 
en begeleiding die IBN biedt. De jongeren worden 
door het onderwijs aangemeld voor een stage, IBN 
informeert de gemeente hierover. De stageduur is 
gemiddeld 6 maanden. Uitgangspunt is het sluitend 
aanbieden van een dienstverband.
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Praktijkroute Inburgering (Z-route)
De Z-route is bestemd voor statushouders die zeer 
veel moeite hebben met leren. De verwachting is 
dat zij het vereiste taalniveau niet kunnen halen. 
Voor deze groep is een gecombineerd aanbod 
van oriëntatie, participatie, arbeidstraining, 
taalontwikkeling, sociale activiteiten en inzet van een 
sluitend professioneel netwerk van belang.

Ook perspectief op werk is belangrijk. De aanpak van 
ICC kenmerkt zich door het maximale te halen uit 
de talenten van deze specifieke inburgeraars. Onze 
pilotaanpak heeft laten zien dat het bieden van een 
dagelijks programma met taal, workshops, (werk)
activiteiten en intensieve begeleiding tot mooie 
resultaten leidt. De Z-route betreft groepsgewijze 
trajecten met een doorlooptijd tussen de 24 en 30 
maanden.

Arbeids- en taaltraining op de werkplek 
Arbeids- en taaltraining op de werkplek is er voor 
statushouders die al ingeburgerd zijn, maar veelal 
een ontheffing hebben gekregen. Het taalniveau is 
dusdanig dat een duale aanpak noodzakelijk is. Dit 
traject betreft een praktijkgerichte aanpak met extra 
taalcomponenten, gericht op instroom in een baan via 
de Participatiewet. Dit zijn groepsgewijze trajecten 
met een doorlooptijd van maximaal 12 maanden. 
Ook kan maatwerk worden geboden aan inburgeraars 
waarbij de combinatie met Taal en Arbeidstraining op 
de Werkvloer wordt geboden.

Job en Taalcoaching Statushouders
Bij de doelgroep statushouders zien we dat er 
een groter risico ligt op uitval bij betaald werk. 
Vaak is dit gelegen in de communicatie met 
collega’s of leidinggevenden, bijvoorbeeld het 
niet begrijpen wat er van hen verwacht wordt in 
verschillende werksituaties. Maar ook tussentijdse 
persoonlijke veranderingen kunnen van invloed 
zijn: gezondheidsbeleving, gezinshereniging, nieuwe 
huisvesting, veranderende situatie in land van 
herkomst. De jobcoach heeft korte lijnen zowel met 
de werkgever als met de statushouder en is, indien 
nodig, regelmatig op de werkplek aanwezig voor het 
juiste gesprek en het bieden van ondersteuning. De 
jobcoach is in staat om de specialistische interventies 
in te schakelen die nodig zijn voor behoud op de 
werkplek.

Daarnaast wordt er ook taalcoaching geboden. Er 
wordt een beeldwoordenboek samengesteld dat is 
afgestemd op de werkplek. Specifieke taalopdrachten 
worden tijdens coaching geoefend en collega’s 
worden ingeschakeld.

In het pluspakket zijn die diensten opgenomen die niet onder 
het basisdienstverleningspakket vallen.

Voor statushouders en inburgeraars die nog onvoldoende de Nederlandse taal beheersen, waarbij een duaal 
traject geboden wordt. 

Dit is een krachtig samenwerkingsverband tussen de gemeente Meierijstad, de gemeente Uden, 
Vluchtelingenwerk Nederland en IBN. We richten ons op het bieden van duale Taal & Inburgeringstrajecten voor 
kandidaten met een praktisch opleidingsniveau. Leren in een bedrijfsmatige praktijkomgeving staat centraal. Er is 
veel aandacht voor taal, werk en (maatschappelijke) ondersteuning.

Dienstverlening 
pluspakket In Company College (ICC)

Dienstverlening pluspakket
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Het vaardighedenpaspoort wordt individueel afgenomen en is uiterst geschikt voor 
het meten van praktische vaardigheden bij kandidaten die de Nederlandse taal nog 
niet machtig zijn of weinig concrete werkervaring hebben. We meten werkgerelateerde 
vaardigheden, kennis en interesses. De combinatie van de PersoonProfielScan 
Vluchtelingen (PPS-V) en Valpar werksimulaties biedt een onderbouwd advies op 
essentiële vaardigheden, dat richting geeft aan de loopbaanmogelijkheden van de 
kandidaat.

Het vaardighedenpaspoort geeft in één oogopslag inzicht in de vaardigheden van de 
kandidaat. Dit betreft werkspecifieke vaardigheden (eenvoudig technisch, productiematig 
en ondersteunend administratief) en algemene vaardigheden die terugkomen in 
alle beroepsrichtingen (structuur aan kunnen brengen, instructies aannemen en het 
controleren van het eigen werk). Het vaardighedenpaspoort biedt de kandidaat een 
voorsprong bij sollicitaties en vormt een aanvulling op het cv.

De resultaten van het vaardighedenpaspoort worden altijd in een eindgesprek besproken 
met de klantmanager/consulent en de kandidaat.

Vaardighedenpaspoort 
Statushouders

Dienstverlening pluspakket
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De participatiescan is voor kandidaten met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie loonvormend 
werk nu niet aan de orde is. De focus ligt op de 
ontwikkelmogelijkheden in participatieve activiteiten. 
De scan geeft de huidige situatie weer op alle 
leefgebieden, basisvaardigheden, persoonlijkheid, 
het participatieniveau en de ontwikkelpotentie in 
participeren. Kandidaten krijgen een handvat voor het 
nemen van eigen regie en concrete acties.

Op de foto van links naar rechts de regioverbinders: José Castermans (Oss / Meierijstad), 
Karin Dominicus (Land van Cuijk), Mariëlle van de Winkel (Maashorst).

Als de afname van een scan (in een kleine groep of 
individueel) te veel spanning oplevert, dan laten we 
deze achterwege. Dit wordt met de kandidaat vooraf 
doorgesproken. Ervaring heeft geleerd dat kandidaten 
graag de antwoorden in een gesprek doornemen. 
Zij voelen zich daardoor serieus genomen. Er is ook 
een minder talige Participatiescan voor kandidaten 
die onvoldoende vaardig zijn in de geschreven 
Nederlandse taal.

IBN Participatiescan
Dienstverlening pluspakket
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