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Geachte raads- en burgerleden,
In deze memo lichten we kort de achtergrond van het partnership met 11 gemeenten en IBN toe. In de
bijlage gaan we in op de resultaten van het eerste jaar van het partnership.
Eind 2016 hebben de gemeente Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en
Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden en IBN besloten een partnership aan te gaan. In het partnership
zijn afspraken gemaakt voor de uitvoering van de voorziening Beschut Werk en voor het plaatsen van
een deel van de doelgroep met een loonwaarde tussen 30 en 80% bij IBN. De afspraken gelden voor de
periode 2017 tot en met 2020. We zijn dit partnership aangegaan in de overtuiging dat een deel van de
doelgroep van de Participatiewet niet (meteen) bij andere werkgevers aan werk komt. De infrastructuur
zoals IBN die heeft is nodig voor voldoende tijdelijke en structurele werkgelegenheid voor mensen met en
arbeidsbeperking. Het is de bedoeling dat een deel van de mensen met een loonwaarde tussen 30 en
80%, zich door de begeleiding van IBN zal ontwikkelen en vervolgens (deels) kan uitstromen naar
regulier werk.
De afspraken tussen de gemeenten en IBN zijn vastgelegd in een bestuurlijk convenant en een
uitvoeringsovereenkomst. In deze uitvoeringsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over:
• het aantal door de gemeenten aan te melden kandidaten;
• het aantal door IBN te plaatsen kandidaten;
• groei en ontwikkeling van loonwaarde;
• uitstroom naar regulier werk;
• intensieve begeleiding in de eerste 2 jaar om de mensen de kans te geven zich te ontwikkelen; en
• structurele dienstverbanden bij IBN voor de mensen waarvan na 2 jaar blijkt dat ze structureel
loonkostensubsidie en begeleiding nodig hebben om aan het werk te blijven.
Regionale resultaten 2017
Hieronder de belangrijkste resultaten van 2017:
• 142 personen uit de 11 gemeenten hebben in de loop van 2017 een dienstverband gekregen bij IBN.
Daarnaast lopen er nog 32 proefplaatsingen. Dit is weliswaar iets minder dan vooraf verwacht (210),
maar zeker een mooi resultaat van de samenwerking.

•

•

In totaal werken eind 2017 30 personen in de voorziening Beschut Werk. Hiervan zijn er 15 in 2017
ingestroomd. IBN is hoofdaannemer voor Beschut Werk. Onze regio is één van de koplopers bij het
aantal mensen die beschut werken.
Door de nog relatief korte looptijd van het partnership kunnen we nog niet veel zeggen over de
ontwikkeling van de loonwaarde bij de mensen die bij IBN geplaatst zijn en de uitstroom naar regulier
werk. Dit is niet verrassend omdat IBN vanaf de start van een dienstverband maximaal 2 jaar de tijd
krijgt om mensen te ontwikkelen en ze voor te bereiden op een plek op de reguliere arbeidsmarkt.

Resultaten Boekel 2017
• We hebben iets minder aanmeldingen (5) gerealiseerd dan afgesproken (7).
• Er zijn 2 terugmeldingen geweest. Waarvan 1 persoon uitgestroomd is voordat IBN een
dienstverband aan kon bieden.
• In totaal zijn er 8 dienstverbanden aangegaan.
• 1 persoon is werkzaam bij IBN met Beschut Werk, dit is 0,8 FTE. In 2017 hadden wij een taakstelling
van 2 FTE.
• Wij hebben 2 personen met loonkostensubsidie geplaatst bij overige werkgevers.
In de bijlage is de jaarrapportage 2017 opgenomen. Hierin is meer informatie en toelichting over de
resultaten van het partnership opgenomen.

Bijlage:
1. Jaarrapportage 2017 partnership uitvoering Participatiewet IBN-gemeenten 2017-2020

