
App
Ons IBN App: persoonlijke zaken, nieuws en informatie over IBN
In de Ons IBN App vind je jouw persoonlijke gegevens zoals salarisstroken, verlofkaarten en jaaropgaven. We 
bieden deze documenten digitaal aan via de Ons IBN App. Vandaaruit kun je de documenten naar jezelf mailen en 
opslaan in je eigen bestanden. 

Verder kun je in de Ons IBN App het nieuws van IBN lezen. Ook is er veel informatie te vinden over vacatures, 
CAO’s, de OR/OC en Lekker in je vel. Je kunt je via de App ook aanmelden voor de activiteiten van Lekker in je vel. 
De App is bedoeld voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij IBN.
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Downloaden van de Ons IBN App
De Ons IBN App is beschikbaar voor Android 
smartphones en tablets. En ook voor een iPhone of 
iPad. Hieronder staat de uitleg voor het installeren.

Android
•   Ga naar de Google Playstore.
•  De Ons IBN App is herkenbaar aan 

 het Ons IBN logo:
•  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 via de Safari browser. Daarna 
wordt de App meteen geïnstalleerd.

•  Klik op ‘Gereed’ en de App staat nu op jouw iPhone 
of iPad.

Account aanmaken en registreren
Om een account aan te maken en jezelf te registreren 
heb je twee dingen nodig:

•   Jouw personeelsnummer, dit kun je terugvinden op 
jouw arbeidsovereenkomst

•   Een registratiecode. Jouw persoonlijke 
registratiecode is:

•   De registratiecode is geldig tot:

 
Vragen over de Ons IBN App?
Het Servicepunt is altijd het eerste aanspreekpunt 
voor vragen. Je kunt de medewerkers van het 
Servicepunt bereiken via telefoonnummer
0413 - 33 44 44 of per mail servicepunt@ibn.nl.

Voor vragen over jouw registratiecode kun je terecht 
bij HR Servicepunt via telefoonnummer 
0413 - 33 44 22 of per mail hrservicepunt@ibn.nl.
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