
Servicepunt facilitair bedrijf Amsterdam UMC, locatie VUmc  
Telefoon: (020 44) 44666   
E-mail: servicepuntfb.info@vumc.nl  
Locatie: ZH -1 A 14.4  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 08:00 – 16:00 uur 
 

 
 

 
Handleiding medewerkerspas 

 

(Zichtbaar) dragen van de pas 
Je moet in Amsterdam UMC, locatie VUmc je medewerkerspas altijd bij je dragen, zodat je je kunt 
legitimeren als VUmc-medewerker. Als je géén VUmc-bedrijfskleding draagt, moet je je 
medewerkerspas altijd zichtbaar dragen.  
 
De pas is persoonlijk; het is niet toegestaan hem aan anderen uit te lenen. De medewerkerspas blijft 
eigendom van VUmc. 

Toegang 
Je hebt standaard toegang met je pas tot de personeelsingangen en de fietsenstalling onder het 
ziekenhuis. De medewerkerspas geeft geen toegang tot de parkeergarage. Specifieke toegangen zoals 
de OK, medicijnkamers of SEH, vraagt het afdelingshoofd aan. Hij/zij stuurt een mail aan 
toegangscontrole@vumc.nl met vermelding van je naam, personeelsnummer en pasnummer.  
 
Dienstkleding 
Voor dienstkleding ga je langs bij de afdeling textiel om (de juiste kledingmaat te bepalen en) de pas 
met de juiste kledingmaat geschikt te maken voor de KUA (kledinguitgifte apparaat).   
Locatie: ZH -1 F 02 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 07:00 - 09:00 uur en 12:30 - 14:00 uur. 
 
Zorgvuldig bewaren van de medewerkerspas 
Bewaar de pas in de houder met clip om beschadiging te voorkomen. Op de pas mag je niets plakken of 
schrijven.  
 
Verlies of diefstal 
Meld verlies of diefstal van de medewerkerspas direct bij het servicepunt. Wij blokkeren de pas. Buiten 
de openingstijden van het servicepunt kun je terecht bij de meldkamer (ZH 0 A 50). Meld je de 
eerstvolgende werkdag bij het servicepunt voor verdere administratie: na twee werkdagen kan er een 
nieuwe pas worden gemaakt. 
 
Einde dienstverband 
Je bent verplicht je medewerkerspas bij het servicepunt facilitair bedrijf in te leveren als je uit dienst 
gaat.  
 
Magnetische naambadge 
Tegelijk met je pas ontvang je een magnetische naambadgehouder. Hierin kan je je (voor)naam, titel, 
functie en afdeling invullen. De lay-out staat op Intranet, gebruik de zoekterm ‘naambadge’ en vul het 
format in. 
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