
Android
• Ga naar de Google Playstore.
• De Ons IBN App is herkenbaar aan het Ons IBN logo. 
Dat ziet er zo uit
• Zie je het logo van Ons IBN er niet bij staan? Typ 
dan de zoekwoorden ‘Ons IBN’ in de zoekbalk.
• Klik op het logo van Ons IBN en daarna op 
‘Installeren’. 
• De App staat nu op jouw Android smartphone.

Iphone / Ipad
• Vraag de link om de App te installeren aan bij het 
Servicepunt.
• Je ontvangt de link op het e-mailadres waar jouw 
Apple ID aan gekoppeld is.
• Klik op de link op jouw iPhone of iPad.
• Als je op de link klikt, wordt iTunes geopend. Hier 
moet je op inloggen. Daarna wordt de App meteen 
geïnstalleerd.
• Klik op ‘Gereed’ en de App staat nu op jouw iPhone 
of iPad.

App
Ons IBN App
In de Ons IBN App vind je jouw persoonlijke gegevens over salaris en verlof. Je kunt er het nieuws over IBN lezen. 
Ook is er veel informatie te vinden over bijvoorbeeld vacatures, CAO’s en Lekker in je vel. De Ons IBN App is 
beschikbaar voor alle soorten smartphones. Hieronder staat de uitleg voor het installeren van de Ons IBN App op 
een Android smartphone of tablet. En op een iPhone of iPad.

PIN code
Toets een PIN code in die uit 5 cijfers bestaat en die je goed kunt onthouden. Op het volgende scherm moet je 
die PIN code nogmaals intoetsen. Deze PIN code heb je nodig als je opnieuw gaat inloggen op de Ons IBN App.

Registratiecode
Vul vervolgens jouw registratiecode in. De registratiecode kun je opvragen bij HR Servicepunt via 
telefoonnummer 0413 – 33 44 22. Klik vervolgens op de knop ‘Registreren’.

Registreren en account aanmaken
Vul eerst jouw personeelsnummer in. Dit staat op jouw arbeidsovereenkomst of op jouw salarisstrook.
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Aanmelden
Na het intoetsen van de 5-cijferige PIN code klik je op de knop ‘Aanmelden.’ Je komt op een scherm met uitleg. 
Door op de puntjes onderin het scherm te klikken ga je naar de volgende pagina. In totaal zijn er 4 pagina’s met 
uitleg. Klik daarna op de knop ‘Volgende’.

Voor jou
Je komt op de pagina ‘Voor jou’. Dat is de pagina met persoonlijke informatie. Bovenaan de pagina zie je een 
nieuwsbericht met een foto staan. Als je op de foto klikt kom je in het nieuwsbericht. Door onderaan in het 
scherm op de afbeelding met het huisje en de tekst ‘Voor jou’ te klikken kom je weer op jouw persoonlijke pagina. 
Je vindt op deze pagina actuele informatie over jouw salaris en jouw verlof.

Nieuws
Als je op de knop ‘Nieuws’ klikt, kom je op een pagina met nieuwsberichten. Bovenaan staat een foto met het 
belangrijkste nieuwsbericht. Onder de foto staan diverse nieuwsberichten. Als je op een bericht klikt, kun je het 
nieuws lezen. Soms zie je een verwijzing naar een ander deel van de App. Bijvoorbeeld naar een video, een pagina 
met informatie of een activiteit van Lekker in je vel. Je kunt die verwijzing herkennen aan een gekleurde knop 
waar je op kunt klikken.

Informatie
Hier vind je de informatiefolders van IBN, alle CAO’s, vacatures en informatie over de OR en OC. Ook zie je een 
knop voor ‘Lekker in je vel’. Daar vind je alle activiteiten waar je aan mee kunt kun doen. Als je op een activiteit 
klikt, vind je meer informatie over bijvoorbeeld de datum. Onderaan het bericht staat een aanmeldknop. Daar kun 
je jouw gegevens invullen en dan is de aanmelding al klaar.

Profiel
In jouw profiel zie je jouw persoonlijke gegevens. Hier staat jouw naam en jouw personeelsnummer. Dit is handig 
voor het aanmelden van activiteiten. Ook staat hier jouw actuele verlofsaldo (dit zijn alle verlofsoorten opgeteld).

Hulp nodig?
We hopen dat je makkelijk je weg kunt vinden in deze App. Lukt iets niet of heb je een vraag? Neem dan tijdens 
kantooruren contact op met het Servicepunt: via telefoon 0413 33 44 44 of mail servicepunt@ibn.nl.
Je kunt het Servicepunt op werkdagen telefonisch bereiken tussen 8.00 en 17.00 uur (0413 33 44 44).


