


Na drie jaar thuis gezeten te hebben 
ben ik via UWV bij IBN in het ‘Naar werk’ 
traject gekomen. Samen vonden IBN en ik 
de baan als inpakmedewerker bij Sidekix. 
Ik krijg daar hulp bij het aannemen van de 
juiste werkhouding. Ik zit weer lekker in 
mijn vel en kom veel vrolijker thuis!”

Marjo Rutten

Drie jaar geleden ben ik gevlucht vanuit Syrië. 
Bij IBN volgde ik het Incompany College, een 
combinatie van inburgering, taal en werk. Daarna 
ben in dienst gekomen bij Productie. Daar werk ik 
met veel plezier aan het assembleren van kartonnen 
design lampen. Ik had nooit gedacht dat ik in 
Nederland zo snel betaald werk zou vinden.”

Soheer Allabadidi

Voor meer informatie en 
aanmelden bij IBN

bel 0413 – 28 25 10of mail 
naar officeparticipatie@ibn.nl

Een greep uit de werkzaamheden bij of via IBN

Medewerker Detachering

Medewerker Co-packing

Medewerker Schoonmaak

Medewerker Logistiek

Medewerker Hospitality

Medewerker Groenvoorziening Medewerker Assemblage 

Medewerker Kwekerij

Iedereen heeft talent. Daarvan zijn we overtuigd bij IBN. Niet iedereen 
lukt het om die talenten zelf te ontdekken en te benutten. Soms is er 
voor de 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, wat je kunt en naar jouw 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We zorgen er samen met jou voor dat 
je helemaal klaar bent om te werken.

De hulp van IBN aan Marjo en Soheer

Als je werkt hoor je ergens bij. Je krijgt collega’s en gaat meer mensen 
ontmoeten. Je wordt ook zelfstandiger. Als je werkt doe je niet alleen iets, je 
bent ook iets: kok, hovenier, ICT’er of receptionist bijvoorbeeld. Werken maakt je 
als mens gelukkiger. Al ruim 25 jaar helpen we bij IBN mensen, die het op eigen 
kracht niet redden, aan werk. Dat doen we met succes en daar zijn we trots op. 

Werkgeluk

Starten in een traject bij of via IBN

Je start altijd met het invullen van een vragenlijst, de IBN Talentenscan. Daarna krijg je een 
gesprek met jouw contactpersoon bij IBN. Die gaat met jou bekijken of je kunt starten in een 
werkleerlijn, of dat je direct bij een werkgever kunt gaan werken op een detacheringsplek. 
In een werkleerlijn leiden we je op naar een beroep waar werk in is. We leggen het werk in 
de praktijk uit. Je leert dus door het werk te doen. Na de werkleerlijn zorgen we voor werk, 
bij IBN of een andere werkgever. Als het niet lukt om direct te gaan werken, dan starten we 
eerst met de arbeidsvoorbereiding om te wennen aan werk en vaardigheden op te doen.

IBN helpt je op weg
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