De Meanderpas
informatie over het gebruik van je Meanderpas
De Meanderpas is als het ware je persoonlijke werksleutel, die je op basis van autorisatie
toegang geeft tot ruimten en de informatiesystemen van Meander Medisch Centrum.
De belangrijkste reden voor het gebruik van de Meanderpas is het bevorderen van
veiligheid: veiligheid voor jou, je werkprocessen en je eigendommen.
Daarnaast hebben we in Meander Medisch Centrum openheid en patiëntvriendelijkheid
hoog in het vaandel staan. Door het dragen van de Meanderpas ben je herkenbaar voor
bezoekers en patiënten en makkelijker te benaderen. Je bent daarom verplicht je
Meanderpas te dragen. Zo kan iedereen in één oogopslag zien of degene die een
bepaalde ruimte van het ziekenhuis betreedt een medewerker, een stagiaire,
schoonmaker, gast of iemand van buiten is.

Hoe werkt de Meanderpas?
Verschillende ruimten/gebouwdelen/deuren, systemen en apparaten zijn voorzien van
een paslezer. Om toegang te krijgen tot die ruimten/gebouwdelen of apparaten houdt
je de Meanderpas (met houder en al) voor de lezer.
Iedere Meanderpas is voorzien van een uniek nummer, opgeslagen in de chip van de
Meanderpas. Aan dit nummer zijn bepaalde gegevens gekoppeld over de eigenaar van
de Meanderpas en daarmee zijn/haar bevoegdheden. Autorisaties op fysieke toegang
worden bijgehouden in een geautomatiseerd systeem dat wordt beheerd door de
afdeling Service van het Facilitair Bedrijf.
Als het gaat om toegang tot informatie wordt dit beheerd door de afdeling Functioneel
Applicatie Beheer van I&A. Eenvoudige instructies over toevoegen printer, gebruik pas
bij in- en uitloggen vind je op Meander Connect, community I&A.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermc.nl

De lezer kan via het systeem vaststellen of je met de Meanderpas inderdaad recht hebt
op toegang. Bepaalde deuren, zoals buitendeuren en fietsenstallingen, zitten in het
basisprofiel en zijn dus voor iedereen toegankelijk. Toegang tot specifieke ruimten en/of
sleutelkasten wordt bepaald door de manager van de ruimten en op basis van het
beveiligingsplan.

Voor wie is de Meanderpas?
De Meanderpas geldt voor:
 Alle medewerkers in loondienst van Meander Medisch Centrum,
 Alle medewerkers niet in loondienst zoals medisch specialisten, stagiaires,
uitzendkrachten, coassistenten, huisartsen, ZZP-ers,
 Specialisten of behandelaars die in consultfunctie of dienst regelmatig aanwezig
zijn in het gebouw, bedrijfsartsen, etc.,
 Medewerkers van externe bedrijven die regelmatig werkzaam zijn in Meander
Medisch Centrum, voor onderhoud, schoonmaak, etc.
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De belangrijkste functionaliteiten
De Meanderpas geldt als:










Identificatiebewijs
Toegang tot bepaalde gebouwdelen en/of ruimtes,
Toegang tot sleutelkasten
Toegang tot fietsenstalling en/of parkeergarage
Toegang tot de parkeerterreinen (opwaarderen)
Middel van herkenning voor het personeel van het restaurant voor het toekennen van korting
Gebruik van pc’s en printers
Toegang tot de kledinguitgifte automaat
Zorgregistratie, het track- en tracingsysteem middels barcode

De Meanderpas en de toegang tot de parkeerplaatsen
De Meanderpas dient ook als toegang en registratie van gebruik voor de parkeergarage. Bij de dragers van de
Meanderpas wordt het parkeerrecht op basis van medewerkerstarief doorgegeven aan het systeem, zodat met
deze pas de parkeervoorziening kan worden in- en uitgereden. Het opladen gebeurt via de betaalautomaat, de
Meanderpas is dus geen betaalpas.
Tevens dient de Meanderpas als toegang tot de gratis fietsenstallingen.

De Meanderpas en de Kleding Uitgifte Automaat (KUA)
Voor dienstkleding kunnen medewerkers zich melden bij de linnenkamer of via een email aan
linnenkamer@meandermc.nl met naam, functie, pasnummer en de confectiekledingmaat. Op basis van deze
informatie wordt de Meanderpas geschikt gemaakt voor de KUA.

Praktische informatie
Het bewaren van de Meanderpas
De pas wordt geleverd in een doorzichtige kunststofhouder, die is voorzien van een jojo met clip. Met deze clip is
de houder eenvoudig aan kleding te bevestigen en kan de pas zichtbaar gedragen worden. Wanneer je de pas zo
veel mogelijk in deze houder bewaart, is de kans op beschadiging minimaal. De pas heeft een onbeperkte
geldigheid voor de vaste medewerkers.
Vervanging van de Meanderpas
Vervanging van de pas is gratis wanneer de pas niet goed werkt of een wijziging in je persoonlijke gegevens
aanleiding is voor een naamsverandering of functiewijziging op de pas.
Dtuur een mail met actuele foto naar meanderpas@meandermc.nl. Je ontvangt een mail wanneer de nieuwe
Meanderpas opgehaald kan worden bij de Informatiebalie in de Laan.
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Verlies of diefstal
Bij verlies of diefstal van de Meanderpas meld je je meteen bij de bewakingsloge (toestel 5554) om de pas te
laten blokkeren, waarmee je misbruik voorkomt. Wanneer je verlies of diefstal niet meldt, komt eventueel
misbruik van de pas en de daaruit voortvloeiende schade voor je rekening.
Je stuurt een mail met actuele foto naar meanderpas@meandermc.nl. Je ontvangt een mail wanneer de nieuwe
Meanderpas opgehaald kan worden bij de Informatiebalie in de Laan onder inhouding van €20,-- op het salaris (in
loondienst) of middels een factuur (niet in loondienst).
Dagpas
Je ontvangt, als je de toegangspas bent vergeten, een Dagpas bij de informatiebalie. Dat gebeurt na controle op
identificatie via legitimatiebewijs. De parkeergarage is altijd toegankelijk via het trekken van een kaartje en tegen
betaling van het bezoekerstarief.
Beëindigen van de overeenkomst
De Meanderpas is eigendom van Meander.
Wanneer je dienstverband wordt beëindigd, lever je de Meanderpas op je laatste werkdag in bij de
Informatiebalie in de Laan. Je pas wordt dan automatisch geblokkeerd.
Als je pas niet werkt
Merk je dat er op je pas één of meer functies ontbreken die je wel nodig hebt, neem dan contact op met je
manager.
Als de elektronische functies van je pas, om welke reden dan ook, niet werken, stuur dan een mail naar
meanderpas@meandermc.nl of neem contact op met de bewakingsloge, toestel 5554.
Contact
Heb je nog vragen, ideeën, klachten of opmerkingen over de Meanderpas, stuur dan een mail naar
meanderpas@meandermc.nl
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