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Op het moment dat ik dit schrijf is het bijna 8 weken
geleden dat het coronavirus ons leven is binnen-
gedrongen. Zaken die altijd heel gewoon waren, werden 
ineens ongewoon. Elkaar een hand geven, gewoon naar 
je werk, kinderen naar school, bij ouders op bezoek, met 
vrienden naar de kroeg gaan, alles leek tot stilstand te 
komen. 

Beste collega's,

Maarten Gielen

Een persoonlijk bericht van de algemeen directeur
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Extra uitgave 
van de krant 
Voor je ligt een extra uitgave van de Ons 
IBN Krant. Speciaal om in deze coronatijd 
extra van ons te laten horen. Natuurlijk is 
contact met je collega’s,  leidinggevende of 
consulent het belangrijkste. Maar ook via 
een kaartje en de Paasactie in samenwerking 
met depostBode (zie foto op de voorkant) 
willen we graag vanuit IBN iets laten horen. 
En nu met deze extra uitgave van de krant. 

In deze uitgave lees je alles over IBN in 
de coronatijd: het werk dat doorgaat, de 
aanpassingen die we hebben doorgevoerd 
op de vestigingen, nieuwe dienstverlening, 
ons jubileumfeest en nog veel meer. Voor nu 
wens ik je veel lees- en bladerplezier in deze 
krant. 

Voor al het nieuws kun je natuurlijk altijd 
terecht op Ons IBN Digitaal. Speciaal 
voor informatie over IBN en corona is een 
webpagina gemaakt: www.ibn.nl/corona 
Daar vind je nu ook een nieuwe 
videoboodschap van 
de algemeen directeur. 
Kijken dus! 

Sandra van Groenestijn 
Namens de redactie

Luister naar de Ons IBN Krant  

Voor medewerkers die niet of slecht kunnen lezen of zien, is de Ons IBN Krant ook te beluisteren op Ons IBN Digitaal. 
Je kunt het geluidsbestand openen onder Informatie, bij Ons IBN Krant. Wil je een mailtje ontvangen als de 
luisterversie beschikbaar is? Stuur dan een bericht aan redactie@ibn.nl 

Daarnaast was er angst en onzekerheid, mensen 
om ons heen werden ziek, soms zelfs zeer ernstig, 
we zagen ziekenhuizen die overspoeld werden met 
patiënten, persconferenties met verontrustende 
berichten over de stijgende cijfers, gebrek aan 
beschermingsmiddelen en aan testen.  

Hele bijzondere periode
Ook bij IBN was het een rare tijd. De mensen op 
kantoor moesten zoveel mogelijk thuis werken 
en zagen elkaar alleen nog via beeldbellen, op 
veel plaatsen waar we schoonmaakten werden de 
deuren gesloten, de collega’s van Openbare Ruimte 
werkten in aangepaste vorm zoveel mogelijk door. 
Bij Productie vielen orders weg en lagen veel 
groepsdetacheringen stil. Ook waren veel collega’s 
afwezig door ziekte of uit voorzorg. De kwekerij zat 
midden in het uitleverseizoen, maar moest dat doen 
met een minimale bezetting. Ons prachtige nieuwe 
vergadercentrum Meeters stond helemaal klaar voor 
een spectaculaire opening die er niet gekomen is. Zo 
hebben we allemaal op onze eigen wijze een hele 
bijzondere periode meegemaakt. 

Nieuw normaal
Langzaam begint er ook weer een tijd waarin we 
vooruit kunnen kijken naar wat meer ruimte. Al is 

ook duidelijk dat die voorlopig niet meer hetzelfde 
zal zijn als voor de coronacrisis. We moeten 
anderhalve meter afstand houden met elkaar, als we 
ziekteklachten hebben blijven we thuis, we komen 
niet met grote groepen bij elkaar. Ook bij IBN gaan 
we weer toe naar een nieuw normaal. We zijn druk 
bezig om ervoor te zorgen dat er anderhalve meter 
afstand kan worden gehouden in het werk. Zo kan 
iedereen veilig werken bij IBN en bij onze klanten. 
Ook als we straks weer met meer collega’s op de 
werkvloer zijn. 

Samen zorgen voor veilig werken
Ik hoop oprecht jullie straks weer allemaal in goede 
gezondheid te mogen zien bij IBN. Wij zullen er 
alles aan doen om ervoor te zorgen dat jullie veilig 
aan de slag kunnen, maar daar heb ik jullie ook bij 
nodig. Met elkaar zullen we de discipline op moeten 
brengen om ervoor te zorgen dat het veilig is op de 
werkvloer. Dat betekent soms ook een beetje ruimte 
geven aan een ander, even geduldig zijn, misschien 
wat flexibiliteit in werktijden. Dan kunnen we samen 
op een veilige manier door in het nieuwe normaal 
binnen IBN.

Maarten Gielen 
Algemeen directeur
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Ook in het groen en bij de schoonmaak zijn 
al de nodige maatregelen genomen en wordt 
via stickers en posters uitleg gegeven. Aan de 
medewerkers zelf maar ook aan anderen, zoals 
buurtbewoners of mensen die in een gebouw aan 
het werk zijn en vragen stellen of opmerkingen 
maken. Voor gedetacheerden geldt dat ze de 
regels bij de inlener volgen. Bij vragen kunnen ze 
natuurlijk contact opnemen met hun consulent 
en een werkplekinspectie aanvragen. 

Zelf opletten 
Belangrijk is het gedrag van iedereen zelf. 
William: “We kunnen nog zoveel aanpassingen 
doen aan de gebouwen, stickers en 
waarschuwingsborden plaatsen en overal 
zeeppompjes neerzetten. Je zult zelf moeten 
opletten: blijf op afstand, ben zorgzaam naar 
elkaar en help elkaar herinneren.”

De coronacrisis is voorlopig nog niet voorbij. We zullen moeten gaan 
wennen aan de andere manier van werken: steeds op anderhalve meter 
afstand van elkaar. Een team met deskundige collega’s op allerlei 
gebied is er vanuit het Dienstencentrum druk mee. William van den 
Broek, manager van het Dienstencentrum: “Alle IBN-locaties worden 
ingericht volgens de nieuwe regels. Samen met de mensen die dagelijks 
op die plek aan het werk zijn, kijken we wat de beste oplossingen zijn. 
Het moet veilig zijn en praktisch. Daar is hard aan gewerkt.”

Andere manier van werken

In het zorghotel Vitassist Helmond verzorgen de medewerkers van 
IBN al ruim zes jaar het schoonmaakonderhoud. Na de uitbraak 
van het coronavirus in maart werd hier een hele etage voor 
coronapatiënten van het Elkerliek Ziekenhuis Helmond ingericht.
Er is plek voor 21 patiënten.

Collega’s van Bedrijfsdiensten in Helmond kregen 
speciale instructies voor dit bijzondere schoonmaakwerk 
en zij hebben zich vol overgave ingezet. 1ste 
medewerker Nadia Flayou vertelt wat zij allemaal 
draagt voordat het schoonmaken kan starten: “Ik draag 
een veiligheidsjas, bril en een mondkapje. Ook de 
handschoenen mogen niet ontbreken. De handschoenen 
gaan helemaal over de mouwen van de jas en de bril 
sluit de mondkap helemaal af.”

Met deze veiligheidskleding is Nadia klaar om volgens 
de voorschriften de patiëntenkamer schoon te maken. 
“Dat gebeurt met alcohol en doekjes voor eenmalig 
gebruik”, aldus Nadia. “Zo desinfecteren we de kamer en 
de badkamer. Het reinigen gebeurt heel snel, binnen vijf 
tot tien minuten zijn we weer van de kamer. Dit doen we 

éénmaal per dag. We houden ons aan de RIVM richtlijnen 
en blijven op de veilige afstand van minimaal 1,5 meter 
van de patiënt.”

Lichtpuntje
Behalve de medewerkers van IBN zien de patiënten 
alleen verzorgend personeel en voedingsassistenten. 
“Voor sommige patiënten is IBN dan ook een lichtpuntje 
in de eenzame dag. Bezoek uit de eigen omgeving 
mogen zij niet ontvangen. Ze geven ons complimenten”, 
zo vult IBN medewerker Aziza Hamza aan. “Veel 
patiënten hebben echter te weinig energie om ergens op 
te reageren. Het is wel fijn om complimenten te krijgen, 
want het werk is best zwaar. Zeker in het begin was het 
wennen aan de maatregelen en instructies om het werk 
goed uit te voeren. Het is al warm op de etage plus dan 
nog beschermende kleding en ook met het mondkapje 
op is het echt zwaar. Twee uur werken voelt als een hele 
dag. Maar we zetten ons graag in voor de patiënten.”

Bekijk ook de vlog van Nadia en haar leidinggevende Hans 
van den Broek op Ons IBN. De vlog is de vinden bij het 
onderwerp: Collega’s geven digitaal de camera door (9).

Schoonmaak op corona-
etage in zorghotel

Nadia Flayou in de beschermende kleding.

Aziza Hamza (links) met haar collega's in een van de hotelkamers.
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Waar eerst automatten werden gemaakt, werd in coronatijd soepel 
omgeschakeld naar medische beschermingsmiddelen: IBN als anti-
coronafabriek, zo noemde het Brabants Dagblad het zelfs. En wie eerst 
in de schoonmaak werkte, ging zo aan de slag bij collega’s in het groen. 
Zomaar een paar voorbeelden van alle veranderingen in coronatijd bij IBN.  

Want veranderingen waren en zijn er veel. IBN 
draait door, met allemaal aanpassingen en vaak 
met minder mensen. 

Digitaal
Trainingen, intakegesprekken, coach-gesprekken 
en begeleiding: niets is meer hetzelfde. Als 
het kan, gebeurt het digitaal, via de computer. 
Soms lukt dat niet en vinden er gesprekken 
plaats in een spreekruimte: ver genoeg uit 

elkaar, volgens de anderhalvemeter-regel. 
Trainingen zijn vervallen en ook de activiteiten 
van Lekker in je Vel gingen niet door. Voor veel 
kantoormedewerkers en ook onder meer de 
consulenten, trainers, trajectregisseurs en coaches 
zit er niets anders op dan thuiswerken. Ook dat 
is niet altijd even makkelijk: op Ons IBN digitaal 
worden veel tips gegeven hoe je het beste veilig 
kunt thuiswerken.

Veel veranderingen in de 
schoonmaak
Zeker in onze regio veranderde er voor de 
schoonmakers erg veel. ‘Schoonmaak werd 
desinfectie, bloemetjesgeur alcohollucht, het 
praatje bij de koffie-automaat werd te gevaarlijk.” 
In het landelijk dagblad NRC werd een grote 
reportage gemaakt over de schoonmaak in 
Noord-Brabant. Collega Joyce Nazier werkt bij de 
gemeente Uden en vertelde erover: “Het is soms 
eenzaam. Normaal had ik bij het koffie schenken 
veel sociaal contact, nu maak ik alleen nog af 

en toe een praatje met de medewerkers die niet 
thuiswerken. Of we zwaaien. Dat voelt gek. En als 
het bijvoorbeeld druk is bij een koffiemachine, 
omdat de andere buiten werking is, dan ga ik 
meestal eerst op een andere plek schoonmaken 
totdat de mensen weg zijn.”

Van schoonmaak naar groen
Scholen en bibliotheken gingen dicht, 
medewerkers van Bedrijfsdiensten kwamen thuis 
te zitten. In het groen groeide alles door en waren 
er ploegen met nog maar weinig medewerkers. 
Velen waren ziek of konden niet werken om een 
andere reden die met corona te maken had. Op 
verschillende plekken hielpen collega’s elkaar: 
van de schoonmaak naar het groen, het is te doen! 

Omschakelen bij Productie 
Mondkapjes, beschermschorten, spatschermen 
en health pakketten voor het Leger des Heils. 
Allemaal opdrachten die begin maart nog niet 
bekend waren bij Productie. Toen waren het 
onder meer de automatten, stroopwafels en 
designlampen waar aan gewerkt werd. In korte 
tijd werd de productie omgeschakeld en gingen 
collega’s aan de slag voor de medische wereld. 
“Het voelt fijn om in deze crisis een steentje bij te 
dragen”, zei Natascha van de Noort in een groot 
artikel in het Brabants Dagblad.  “Al is het werk 
dat we hiervoor deden ook belangrijk.”

Doorwerken in coronatijd 

Omschakelen bij Productie: van automatten naar beschermingsmiddelen.

Schoffelen in plaats van schoonmaken of werken in de catering.

Van schoonmaak naar groen: het is te doen!
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Ons IBN Digitaal 
Ons IBN Digitaal is heel belangrijk in de interne communicatie. Hier vind je je persoonlijke 
documenten en steeds nieuws en ook andere berichten over je collega’s en allerlei 
gebeurtenissen bij IBN. Zo is er een leuke camera-actie geweest (‘Geef de camera door’) 
waarin medewerkers een korte film opnamen van hun werkzaamheden in coronatijd. 
Ook vind je er andere films over onze werkzaamheden, die we daarna via social media 
verspreiden. Steeds nieuw en interessant! 

Hulp bij inloggen op Ons IBN
Veel collega’s van IBN zijn al actief op Ons IBN. Wil jij ook inloggen, maar lukt het je nog niet 
of ben je je inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met het Servicepunt via 0413 – 33 44 
44 tijdens werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur. Of stuur een email naar servicepunt@ibn.nl. 

Op vrijdag 10 april j.l. bereikte ons het trieste bericht 
dat

Jos van Doleweerd

was overleden. Jos was een gewaardeerde collega 
bij ons op de productielocatie in Oss. Jos wist er 
altijd het beste van te maken en kon met iedereen 
samenwerken. Altijd vrolijk en vooral dankbaar voor 
wat hij de laatste tijd mocht meemaken. Hij genoot 
van zijn samenzijn met Andrea, zijn muziek maar ook 
van het feit dat hij zijn rijbewijs onlangs gehaald had. 
Dat gaf hem de vrijheid om samen met zijn partner de 
grenzen te verleggen.

Jos is 55 jaar oud mogen worden. We gaan je missen! 

Wij wensen de familie en naasten veel sterkte toe om 
dit verlies te kunnen dragen.

Namens de collega’s van Productie
Johan de Laat
Supervisor Oss

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van onze fijne collega 

Koen Sommers 

We hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van 
onze zeer gewaardeerde collega. Koen was werkzaam 
als eerste medewerker in de groenvoorziening en zou 
22 april van dit jaar 12,5 jaar in dienst zijn. 

We zullen hem missen: zijn enthousiaste en positieve 
levenshouding, zijn betrokkenheid bij het werk en de 
medewerkers. 

Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte 
bij het verwerken van dit enorme verlies. 

Collega’s IBN Openbare Ruimte

In memoriam 

Ons jubileum vieren we elke vijf jaar met een spetterend 
feest. We zijn in het Autotron geweest, bij de Efteling en bij 
Toverland. Dit jaar zouden we ons 25-jarig jubileum vieren 
op het Festyland terrein in Volkel. En dat zou een groot 
evenement worden waar we al naar uitkeken. 

Helaas is uitstel nu de enige mogelijkheid. Met alle regels 
die er voorlopig gelden is het niet mogelijk om te doen 
wat de plannen waren en er weer echt een spetterend 
feest van te maken. Anderhalve meter afstand houden kan 
niet in zo’n situatie en daarom zit er niets anders op dan 
uitstellen. Op dit moment is nog niets te zeggen over een 
nieuwe datum, maar wees gerust: van uitstel komt geen 
afstel ook al duurt het nu wat langer!

Bijeenkomsten oud-medewerkers 
Ook de bijeenkomsten voor oud-medewerkers gaan in 
2020 niet door. Normaal gesproken zouden die in mei al 
zijn geweest. Omdat er zoveel onzeker is, worden deze 
bijeenkomsten ook later dit jaar niet georganiseerd. 

Fietstocht
De jaarlijkse fietstocht is gepland op 30 augustus 
aanstaande. Al vele jaren doen hier honderden 
medewerkers en oud-medewerkers aan mee. Of deze 
drukbezochte fietstocht dit jaar kan doorgaan is nog niet 
bekend. Begin juni wordt hierover een besluit genomen. In 
de volgende uitgave van de personeelskrant lees je meer 
hierover.

Activiteiten Lekker in je vel
De afgelopen tijd zijn veel activiteiten van Lekker in je vel 
vervallen. Ook het zaalvoetbaltoernooi gaat dit jaar niet 
door. Vanaf 2 juni worden verschillende activiteiten wel 
weer opgezet. Per activiteit wordt bekeken of het veilig 
kan. Op Ons IBN digitaal kun je zien wat er gepland is en 
weer doorgaat. 

Trainingen en opleidingen
Ook veel trainingen en opleidingen zijn de afgelopen 
tijd niet doorgegaan. Vanaf 2 juni gaan trainingen en 
opleidingen weer van start. Dat gebeurt in kleine groepen 
en met anderhalve meter afstand van elkaar. 

Grote evenementen zijn pas weer toegestaan als er een vaccin is. Dat werd in mei 
bekend. Voor ons jubileumfeest betekent dit dat we het moeten verplaatsen. 

Jubileumfeest uitgesteld
Gevolgen voor activiteiten bij IBN 

Of de fietstocht dit jaar doorgaat lees je in de volgende uitgave 
van de krant.
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Veilig vergaderen bij Meeters 
Ons totaal vernieuwde vergadercentrum Meeters is nog niet open, 
maar inmiddels wel helemaal klaar: het ziet er geweldig uit! 

Helaas hebben er nog geen gasten gebruik van kunnen 
maken. Afstand houden zal de komende tijd nog de 
regel blijven. Daarom is Meeters nu tijdelijk aangepast: 
vergaderen, eten en drinken kan hier veilig, steeds op 
anderhalve meter afstand. Zo kunnen toch de eerste 
gasten worden ontvangen. 

Bijzondere zaalnamen 
Meeters is een merk van IBN. Dat zie je terug in 
de zaalnamen. Elke zaal verwijst naar een van de 
werksoorten, effecten of de impact die IBN maakt. 

Dit gebeurt met de keuze 
voor bijzondere zaalnamen, 
zoals Talent en trots, maar 
bijvoorbeeld ook Helder en 
Mooi. Bij de ingang van elke 
zaal staat uitleg over deze 
naam. 

Mooie wand 
In het restaurant is een wand 
van 10 meter lang omgetoverd tot 

kunstwerk. De wand vertelt 
het verhaal van IBN in beeld. 

Hiervoor zijn veel foto’s gebruikt, oude 
foto’s van lang geleden en ook nieuwe 
foto’s. Ook zitten er grappige dingen 
‘verstopt’ in het kunstwerk, zoals een 
leuke verwijzing naar het logo van BIT 
special: een kangoeroe.  

Bekijk meer van Meeters op de nieuwe 
website: www.meeters.nl

Een vraag, probleem of klacht: 
waar kun je terecht?

Iedereen moet met plezier naar het werk kunnen 
gaan. Dat vinden we bij IBN heel belangrijk. Toch kan 
er op je werk iets gebeuren waarmee je het niet eens 
bent. Met welke vraag of klacht kun je bij wie terecht?

Leidinggevende/consulent of adviseur Talent & 
Werk

Voordat je een klacht indient, moet je altijd eerst 
proberen het probleem op te lossen samen met je 
leidinggevende of consulent. Als dat niet lukt, kun je 
hulp vragen aan de adviseur Talent & Werk van het 
bedrijfsonderdeel waarvoor je werkt.

Vertrouwenspersonen

Kom je er toch niet uit? Dan kun je naar de 
vertrouwenspersonen stappen. Vertrouwenspersonen 
Han van den Broek en Annie van der Linden zijn 
bereikbaar via telefoonnummer 0413 33 44 55. 
Je kunt Annie ook e-mailen: 
vertrouwenspersoon.ibn@gmail.com.

Ombudsman

Voor praktische vragen en hulp bij geldproblemen is 
er de ombudsman/noodfondsbeheerder. Ombudsman/
noodfondsbeheerder Wim van Roosmalen is 
bereikbaar via telefoonnummer 0413 33 44 55.

Op Ons IBN (onder Contact) stellen de 
vertrouwenspersonen en ombudsman/noodfonds-
beheerder zich met een filmpje aan je voor. Kijk er 
maar eens naar.

Commissie Agressie en Intimidatie

Heeft het gesprek met de vertrouwenspersoon niet 
het resultaat dat je graag wilt? Dan kun je een 
schriftelijke klacht indienen bij de Commissie Agressie 
en Intimidatie. Deze commissie onderzoekt de klacht 
volgens een speciaal reglement. De commissie is te 
bereiken via Marjo Sleenhof op telefoonnummer 
0413 33 69 75.

BIT special 
ontwikkelt 
thuiswerkgame

In recordtijd hebben de medewerkers in de 
werkleerlijn ‘Perspectief in ICT’ een unieke app 
ontwikkeld. Samen met de Uitjesbazen hebben ze een 
thuiswerkgame gemaakt. Bedrijven kunnen deze app 
kopen voor hun medewerkers die thuis aan het werk 
zijn. Hierdoor kunnen collega’s samen een spel spelen 
vanuit huis. Even wat anders, even wat leuks!

In het spel voeren de deelnemers thuis de meest 
maffe foto- en video-opdrachten uit, lossen ze  
uitdagende puzzels op en beantwoorden ze allerlei 
soorten quizvragen. Tijdens het spelen van het spel 
zie je elkaars inzendingen en krijg je live commentaar 
en punten van een van de Uitjesbazen: dat maakt het 
extra grappig en maakt de strijd nog leuker. 
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Nieuwe videoboodschap van de 
algemeen directeur: kijken!
Bij het begin van de corona-crisis heeft Maarten Gielen, 
algemeen directeur, een videoboodschap opgenomen. Dat heeft 
hij nu weer gedaan. Bekijk deze boodschap op Ons IBN Digitaal 
en op de speciale website: www.ibn.nl/corona 

Steun nodig? Praat erover
De periode waar we nu in zitten is voor 
veel mensen stressvol. Als je te maken hebt 
met psychische klachten kan dit nog eens 
extra gelden. Misschien heb je meer dan 
anders last van angst, somberheid of andere 
klachten, of heb je minder hulp vanwege het 

coronavirus. Zoek je een antwoord op je vragen, contact, hulp, advies 
of misschien alleen wat afleiding? Op de website van MIND staan 
tips en mogelijkheden om in contact te komen met lotgenoten en/of 
ondersteuning te krijgen van de medewerkers bij MIND.

Planten voor zorgcentra
Medewerkers Openbare Ruimte in het 
Land van Cuijk hebben zich ingezet 
voor een kwekerij die zijn bloemen en 
planten niet kon exporteren. Normaal 
gingen de plantjes naar Duitsland, 
maar door de coronacrisis was er 
minder vraag. Toen kweker Willy 

Jochijms met het voorstel kwam om 
de bloemen en planten bij zorgcentra 
van Pantein in het Land van Cuijk te 
planten, bedachten de IBN-collega's 
zich geen moment. Ze staken meteen 
de handen uit de mouwen om mee te 
helpen aan dit mooie initiatief!

Colofon 
Tekst 
Karin van Boxtel, 
Sandra van Groenestijn  

Fotografie 
Jeroen Appels, 
Wouter van Assendelft, 
Frank Zwinkels, 
eigen medewerkers 

Vormgeving 
TIKKL, Uden 

Drukwerk 
Wihabo, Geffen 

Inleverdatum volgend nummer 11 juni 
(verschijnt 7 juli). Voor tips aan de redactie: 
redactie@ibn.nl De redactie behoudt 
zich het recht voor ingezonden brieven of 
publicaties te weigeren of de inhoud ervan 
aan te passen. Anonieme ingezonden brieven 
worden door de redactie niet in behandeling 
genomen. 


