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Corona & Het Individueel Ontwikkelbudget

Groningen, juni 2020
Beste deelnemer,

Omdat de coronacrisis een enorme impact heeft op de cao Retail Non-Food branches
en nu alle aandacht vraagt, hebben de sociale partners  aan werkgeverszijde en de
vakbonden besloten de startdatum van het individueel ontwikkelbudget (IOB) en de
eerste inning te verschuiven naar 1 oktober aanstaande. 
 
De focus ligt bij ondernemingen nu op het bestrijden van de corona effecten, op het bijstellen van
budgetten en begrotingsplannen en op het behoud van liquiditeit en solvabiliteit. De invoering
van het individueel ontwikkelbudget op 1 juli zou niet de aandacht krijgen die het verdient. 

Invoering en inning in oktober
De sociale partners besloten daarom zowel de invoering als de eerste inning van de
maandelijkse afdracht naar oktober te verschuiven. De afdracht over de eerste negen
maanden van 2020 komt daarmee te vervallen. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de
communicatie naar medewerkers. Bij dit besluit heeft meegewogen dat iedereen de situatie
van de retail op dit moment heel goed in beeld heeft.

Aanmelden voor het IOB
Als je onderneming net als duizenden andere is aangemeld bij De Leerrekening en de
koppeling met het salarispakket is gemaakt, wordt automatisch duidelijk welke
medewerkers recht hebben op IOB en welke inning daar in oktober bij hoort. Deze
medewerkers hebben vanaf oktober samen met tienduizenden anderen toegang tot hun
eigen IOB. Als de aanmelding nog niet is geregeld kan dat hier >>

De Leerrekening voert het IOB uit en deze organisatie zorgt er voor dat je het IOB
éénmalig in 20 minuten in kan richten, zodat medewerkers vanaf oktober automatisch
toegang krijgen.

Het IOB geldt voor medewerkers die op 31-12-2019 langer dan 1 jaar in dienst zijn en
minimaal 16 contracturen per week hebben. Directie, uitzendkrachten, weekendhulpen en
vakantiekrachten zijn uitgezonderd van deze regeling. Het budget van € 12,50 per
medewerker per maand wordt door de uitvoerder iedere maand geïnd.

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/socfonds/corona-het-individueel-ontwikkelbudget-geen-hr-invoering-inning-oktober?e=[UNIQID]
https://www.deleerrekening.nl/iob/inschrijven/
https://www.deleerrekening.nl/
http://eepurl.com/gGy-ej
https://us20.campaign-archive.com/home/?u=56384c8a6560a440ad0a6a2e9&id=aa7b4c1fda
javascript:;


Aanloop naar 1 oktober
Na de zomer wordt de communicatie over de start van het IOB hervat. Alle werkgevers
krijgen dan informatie over de stand van zaken en informatie om te delen met
medewerkers. Als daarover nu al vragen zijn, kan dat met een mail naar
werkgevers@deleerrekening.nl.

Het bestuur van Stichting Sociaal Fonds Retail Non-Food wenst u veel sterkte toe in deze extreem
moeilijke tijd!

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van het Sociaal Fonds Retail Non-Food,

U. Delfgou                           M. Pikaart
Voorzitter                             Secretaris
 

Waar kunt u vragen stellen?

Technische vragen over de leerrekening, bijvoorbeeld over het aanmelden of de
koppeling kunt u mailen naar werkgevers@deleerrekening.nl.
Veel gestelde vragen en antwoorden over de regeling leest u hier.
Andere vragen kunt u als werkgever mailen naar info@inretail.nl.
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