IBN en corona – Update juni 2020
Van Maarten Gielen, algemeen directeur IBN

Binnen IBN volgen we de ontwikkelingen rond het coronavirus en de richtlijnen van de overheid
uiteraard op de voet. We passen waar nodig dagelijks ons beleid en onze werkwijze aan. Daarbij is de
gezondheid van onze collega’s en onze klanten, leveranciers en relaties prioriteit één. Daarnaast
hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening zo goed mogelijk
blijft doorgaan. In april en mei heeft u updates ontvangen. Graag informeer ik u nu wederom over de
situatie.
Aanpassingen voor 1,5 meterrichtlijnen
Sinds 2 juni zijn de productie- en kwekerijlocaties bij IBN gereed voor de anderhalve meter-economie.
Er is duidelijke signing aangebracht, instructie gegeven en er zijn afspraken gemaakt over gedoseerde
terugkeer naar het werk en verschoven werktijden. Op plaatsen waar anderhalve meter afstand
houden niet lukt, zijn stewards aanwezig om mensen hierbij te begeleiden. Nu deze maatregelen zijn
doorgevoerd, is het ook voor medewerkers uit de zogenoemde risicogroepen weer mogelijk om op
onze eigen locaties aan het werk te gaan. Ook bij opdrachtgevers en klanten kunnen zij weer gaan
werken, als daar de juiste aanpassingen zijn genomen. De kantoorlocaties zijn medio juni aan de
beurt, hiervoor worden op dit moment protocollen opgesteld en afspraken gemaakt.
Financiële gevolgen
De corona-crisis heeft grote financiële gevolgen voor IBN. Door het wegvallen van orders, een hoog
ziekteverzuim en kosten voor corona aanpassingen was de eerste inschatting dat IBN in 2020 voor
het eerst in haar historie op een verlies zou gaan uitkomen van € 3.5 miljoen. Gelukkig is IBN een
financieel gezond bedrijf en hebben we de afgelopen jaren voldoende buffers kunnen opbouwen om
dat op te vangen. Daarnaast is onlangs bekend geworden dat er voor sociale werkbedrijven een
compensatieregeling komt. Deze compensatie, die gaat over de periode maart, april en mei, bedraagt
voor IBN € 2,6 miljoen. Daarmee zijn wij in staat om de dienstverlening naar onze klanten en
opdrachtgevers te blijven voortzetten en daarmee werkgelegenheid voor onze doelgroep te kunnen
garanderen. Tevens zien wij dit als een belangrijk signaal vanuit Den Haag van het belang van deze
infrastructuur in Nederland. Dat biedt ook perspectief voor de toekomst waarin we met elkaar de
gevolgen van de economische gevolgen van corona zullen moeten opvangen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventueel verdere vragen kunt u
uiteraard contact met me opnemen (telefoon 0413 33 44 72 of mail mgielen@ibn.nl ).
U kunt ook terecht bij Machteld van Boheemen, bestuurssecretaris/gemeentelijk contactfunctionaris,
telefoon 0413 33 44 77 of mail mboheemen@ibn.nl .
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