
Een overzicht van de maatregelen (laatste wijziging 13 januari 2021): 
 
Wie klachten heeft, gaat niet werken en wordt ziek gemeld. Laat je dan ook testen bij de GGD. Het 
gaat om de volgende klachten: 
- hoesten of 
- verkoudheid of 
- koorts (meer dan 38 graden) 
- Ook als iemand in je huishouden benauwd is of koorts heeft, moet je thuisblijven tot de testuitslag 
van je huisgenoot bekend is.  
 
Wie geen klachten heeft, kan aan het werk, waarbij het advies is bij kantoorfuncties om waar 
mogelijk – na afstemming met de leidinggevende – thuis te werken. Ook als iemand anders in je 
huishouden koorts heeft of benauwd is, moet je thuis blijven tot de testuitslag van je huisgenoot 
bekend is. Bekijk de speciale kaart ‘wat te doen in verschillende situaties’ voor meer details hierover. 
Handen schudden doen we niet meer. We blijven op 1,5 meter afstand van elkaar. Was vaak je 
handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Blijf weg van 
drukke plekken.  
 
We hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar. Dus collega’s die zijn komen werken maar één van 
de bovenstaande klachten hebben, worden door hun leidinggevende naar huis gestuurd. Het is 
belangrijk je bij de GGD te laten testen: je kunt weer gaan werken als de testuitslag bekend is en de 
resultaten hiervan aangeven dat je geen corona hebt.  
 
Gedetacheerde medewerkers en medewerkers die bij klanten op locatie werken, volgen de regels 
van de klant/inlener en natuurlijk ook het advies van het RIVM. 
 
Weer aan het werk 
Ben je weer volledig hersteld? Of is je thuissituatie veranderd en kun je weer aan de slag? Meld je 
dan bij je leidinggevende of consulent en ga weer aan het werk. Let op: de voorwaarde is natuurlijk 
wel dat je GEEN klachten hebt (hoesten, verkoudheid of koorts (meer dan 38 graden)) en dat 
niemand anders in je huishouden koorts of benauwdheidsklachten heeft.  
 
Medewerkers die in een woongroep of een zorginstelling wonen  
Medewerkers die in een zorginstelling of een woongroep wonen kunnen te maken hebben met het 
beleid van de zorginstelling. Als iemand om die reden niet mag of kan komen werken of als hier 
vragen over zijn: neem contact op met de Talent & Werk-adviseur van je bedrijfsonderdeel.  

Thuiswerken  
Werk zoveel mogelijk thuis, zo luidt de basisregel van de Rijksoverheid. Dat blijft ook bij IBN gelden. 
De kantoren zijn formeel ingericht voor de anderhalvemeter-richtlijn, maar de stelregel blijft: werk 
zoveel mogelijk thuis behalve als het echt niet anders kan. 

Trainingen en bijeenkomsten 
Opleidingen en trainingen zoals die worden georganiseerd door de afdeling Opleidingen van HR 
Services gaan tot en met 9 februari 2021 niet door.  
 
Activiteiten Lekker in je vel 
De geplande activiteiten van Lekker in je vel gaan in aangepaste vorm of digitaal door.  
  
Overleggen 
Per overleg moet bekeken worden of het noodzakelijk is om het te laten doorgaan. Belafspraken of 



beeldbellen kunnen soms een oplossing zijn, in andere gevallen zal een overleg in deze periode vaak 
vervallen. De voorzitter van elk overleg zal dit zelf bepalen.  
 
Pauzemomenten aangepast 
De pauzemomenten zijn meer verspreid.  
 
Werken in groepen 
Op de productievestigingen en bij de kwekerijen wordt ervoor gezorgd dat er in het werk ruimte is 
om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  
 
Spreekuren arbo-artsen en verzuimcoaches 
Alle spreekuren met artsen en verzuimcoaches vinden telefonisch plaats.  
 
Arbeidsdeskundige onderzoeken (Advize) via telefoon, skype of beeldbellen 
De arbeidsdeskundige onderzoeken van Advize vinden plaats via telefoon, skype of beeldbellen 
(Whatsapp).  

Beperkte dienstverlening kantines 
De kantines in Veghel, Oss, Cuijk en Uden werken met beperkte dienstverlening. Er is een beperkt, 
voorverpakt aanbod. Er zal geen persoonlijke uitgifte zijn en er zal contactloos betaald moeten 
worden. Pauzeren gebeurt in shifts en soms misschien ook op een andere plek.  

Compensatie-uren niet meer schrijven, tenzij geaccordeerd door leidinggevende 
Er zijn staf/kadermedewerkers die compensatie opbouwen. Zij werken bijvoorbeeld 40 uur per week 
maar hebben een arbeidsovereenkomst van 36 uur. Zij bouwen dan per week 4 uur compensatie op.  

In deze tijd van de coronacrisis is nu besloten als uitgangspunt 36 uur per week te hanteren en dus 
geen compensatie-uren meer te laten schrijven. Mocht je ondanks de coronacrisis nog steeds meer 
uren moeten werken? Ga dan eerst in overleg met je leidinggevende.  

Verlof tijdens de coronacrisis 
Er is binnen IBN geen verplichting om verlof juist nu op te nemen en ook het intrekken of opschorten 
van gepland verlof door de medewerker is toegestaan. Wel blijven we letten op het ontstaan van 
verlofstuwmeren. Ook is het niet de bedoeling dat je meer dan een werkweek aan verlof meeneemt 
in het volgende kalenderjaar. Voor vragen kun je bij je leidinggevende terecht.  

Jubileumfeest  
Grote evenementen zijn pas weer toegestaan als er een vaccin is.  Voor ons jubileumfeest betekent 
dit dat we het moeten verplaatsen. 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!  

Als alternatief voor het jubileumfeest heeft op 3 oktober een online show plaatsgevonden.  

Vaste reiskostenvergoeding loopt door 
Er zijn collega’s die een vaste reiskostenvergoeding ontvangen voor woon-werkverkeer. Normaal zou 
deze vaste vergoeding vervallen als je niet naar het werk komt en dus geen woon-werkverkeer hebt. 



Dat is nu niet het geval: de vaste reiskostenvergoeding loopt voorlopig gewoon door en blijf je dus 
ontvangen. 

Mondkapjes bij IBN 
Het dringende advies is om op drukke plekken en bij verplaatsingen binnen de vestigingen een 
mondkapje te dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het naar binnen komen of naar buiten gaan, bij 
het pauzeren en naar het toilet gaan.  

Op plaatsen waar je op geen enkele manier 1,5 meter afstand kunt bewaren, is het gebruik van een 
mondkapje verplicht. Denk hierbij aan het volgen van een individuele instructie en aan het 
groepsvervoer. Hier zijn mondkapjes (net zoals in het openbaar vervoer) verplicht. Op locatie bij de 
klant/ inlener worden de regels van de klant/inlener gevolgd.  

Wil je een mondkapje dragen, dan mag dat natuurlijk altijd. Neem daarbij wel ook de basisregels in 
acht! 

 

 

 


