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Geachte heer/mevrouw,
IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen. Dit doen wij door het
optimaal benutten van talenten van mensen, met renderend werk waar iedereen trots op is. Dat
geldt onder andere voor mensen vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) als ook voor
mensen vanuit de Participatiewet. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben recht op
een loopbaan. ‘Iedereen doet mee’ is het nieuwe normaal. En daarmee richt IBN zich op het
toeleiden naar werk en het bieden van passend werk. IBN is een van de grootste zakelijke
dienstverleners in het noordoosten van Noord-Brabant. Al decennia lang zijn wij partner van de
zes gemeenten in de regio Noordoost-Brabant. Samen investeren we in de samenleving en
zorgen we voor substantiële werkgelegenheid, minder uitkeringen, meer bestedingen en inzet van
onze expertise bij toepassing van o.a. social return. Er zijn meer dimensies in de relatie tussen
IBN en uw gemeente. In de bijgevoegde kwartaal informatieset informeren we u hier graag over.
We hebben de informatie van Wsw en Participatiewet gecombineerd en zoveel mogelijk informatie
voor alle gemeenten gezamenlijk erin opgenomen. Alleen de laatste pagina is specifiek voor uw
gemeente: hier vindt u het actuele overzicht van de Algemene Gemeentelijke Reserve, speciaal
voor uw gemeente. Wij verzoeken de griffier deze informatie door te zetten aan de
raadsleden.Uiteraard zijn wij altijd bereid u van meer informatie te voorzien. Ook kunt u contact
met ons opnemen voor het maken van een afspraak voor een presentatie of werkbezoek op één
van onze locaties. Via onze website, www.ibn.nl , het jaarverslag en onze digitale nieuwsbrief voor
gemeenten (aanmelden kan hier) kunt u eveneens op de hoogte blijven van het actuele nieuws
van en over IBN.
Heeft u na het lezen van deze informatieset nog vragen of heeft u suggesties? Neemt u dan
gerust contact op met mij. Ik ben te bereiken via telefoonnummer 0413 - 33 44 77 of via
mboheemen@ibn.nl Met vriendelijke groet,Machteld van BoheemenBestuurssecretaris0413 - 33
44 77 06 - 11 90 47 56
DISCLAIMERDeze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.Gebruik van de inhoud
daarvan door anderen dan de geadresseerde is verboden.Mocht deze e-mail niet voor u bestemd
zijn, wilt u deze dan vernietigen?Openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding is niet
toegestaan.IBN (KvK 16089226) en/of een van haar groepsmaatschappijenstaat niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van de inhoud vaneen verzonden e-mail, noch voor de tijdige
ontvangst daarvan.

