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Voorwoord
Voor u ligt de eerste versie van de facilitaire gids voor de Radesingel 6. Op dit moment is 
nog niet alle informatie voorhanden. Zodra dit het geval is, wordt de informatie als bijlage 
toegevoegd aan deze gids.

Inleiding
Een nieuwe werkomgeving en een andere manier van werken. Het is even wennen. Wat gaat 
er veranderen? Wat blijft hetzelfde? Stap voor stap geven we in deze gids in alfabetische 
volgorde aan wat belangrijk is om te weten. Informatie en praktische tips over uw nieuwe 
werkomgeving, de werkplekken, digitalisering en nieuwe faciliteiten die hierbij horen.

Adresgegevens
Radesingel 6
9711 EJ Groningen 

AED
De AED (automatische externe defibrillator) hangt achter de receptie op de begane grond.

Afspraken tbv fracties
* Toegang
De entreehal is zonder toegangspas toegankelijk. Uw huidige toegangspas voor de Grote 
Markt geeft toegang tot de hal, de kamers van de wethouders en de fractie-etage. 

* Openingstijden
Maandag 07.30 tot 23.00 uur (fractieavond)
Dinsdag 07.30 tot 18.00 uur
Woensdag 07.30 uur tot einde van de commissievergadering
Donderdag 07.30 tot 18.00 uur
Vrijdag 07.30 tot 18.00 uur

In het weekend is het gebouw gesloten.
Aangepaste openings- en sluitingstijden tijdens de vakantieperiodes zullen in het college en 
presidium worden voorgelegd en aan de secretariaten worden doorgegeven.

* Werkplekken
Er zijn flexplekken beschikbaar op de 2e etage, zonder apparatuur. Eigen apparatuur zoals 
laptop en iPad kunnen meegenomen worden. Printen kan centraal (zie onder Printers).

* Vergaderplekken
Beeld-, menings- en besluitvormende vergaderingen vinden plaats in vergaderkamer 1 en 
vergaderkamer 2 (A+B). Deze zijn beiden voorzien van alle benodigde apparatuur en te 
reserveren via de beheerder. Op de woensdag zijn deze kamers de hele dag en de avond 
gereserveerd voor de raad. Op overige dagen kunnen deze ruimten door de gebruikers 
worden gereserveerd.

Fractieavonden
U krijgt via de beheerder van het tijdelijke Stadhuis een vaste kamer toegewezen. 
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Arbo
Voor Arbo gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met de HR-adviseur expert 
Lieneke Schipper, via:
- E-mail: lieneke.schipper@groningen.nl
- Telefonisch: 050 367 84 58 en/of 06 113 87 024

Beveiliging
De fysieke beveiliging van het pand bestaat uit een alarminstallatie in combinatie met een 
toegangscontrolesysteem. 

Bezoekers 
Externe bezoekers dienen bij de receptie in de entreehal op de begane te worden 
aangemeld. Daar worden zij door de bodes opgevangen. De fractieleden dienen de 
bezoekers zelf te halen en weer naar buiten te begeleiden.

BHV (Bedrijfshulpverlening)
De bodes vervullen de functie van BHV’er. In spoedeisende gevallen dient u direct 112 
te bellen. Bij minder spoedeisende gevallen kunt u contact opnemen met de bodes, via 
het nummer 050 367 77 36. Volg de instructies van de BHV-medewerker op. Op de gangen 
hangen plattegronden met de vluchtwegen.

Catering
* Algemeen
In de entreehal staat dagelijks koffie, thee en water klaar voor op de werkplek. Gelieve geen 
koffie, thee en water te halen in de keukens i.v.m. ruimtegebrek. Op een later moment wordt 
deze werkwijze geëvalueerd. Daarnaast zal er op de fractie-etage een koffieautomaat staan.

* Fractieavonden
Op maandagavond kunt u in de entreehal een thermoskan vullen met koffie of thee. Deze 
kunt u meenemen naar de aangegeven vergaderruimte.

Clean desk
Binnen de gemeente hanteren wij het clean desk beleid. Om dit mogelijk te maken:
- Bij vertrek het bureau en vergadertafels opgeruimd achter laten.
- Zijn er voor alle fracties afsluitbare kasten aanwezig. In deze afsluitbare kasten kunt u 
 eigen apparaten zoals laptops en iPads opbergen.
- Zijn er op de fractie-etage afsluitbare papiercontainers aanwezig. Stukken die hierin 
 worden gedeponeerd worden vertrouwelijk vernietigd.

Fietsen
*Fietsen en/of scooters kunnen op het voorplein gestald worden.
*E-bikes kunnen op het achterplein opgeladen worden.

mailto:lieneke.schipper%40groningen.nl?subject=
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Flexibele werkplekken
Fractieleden en ondersteuners kunnen gebruikmaken van de aanwezige flexibele 
werkplekken op de tweede etage met medeneming van de eigen laptop of iPad. Tevens is 
een overlegruimte ingericht met twee computers. Voor de griffie zijn er twee werkplekken 
beschikbaar op de tweede etage.

Gehandicapten
De begane grond en de eerste etage van de Radesingel zijn toegankelijk voor 
gehandicapten. Op de begane grond is er een gehandicaptentoilet en een lift naar de eerste 
etage. De tweede etage is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Bij afspraken dient 
daarom te worden uitgeweken naar de begane grond of de eerste etage.

Kolfruimte
De dameskleedkamer van de bodes op de begane grond kan gebruikt worden als kolfruimte. 
Deze ruimte kan worden afgesloten.

Lift
De personenlift wordt naar verwachting in het voorjaar geplaatst. De lift bevindt zich aan 
de buitenzijde van het gebouw op het binnenplaatsje, nabij kamer 0.16. De lift gaat van de 
begane grond naar de eerste etage. De lift gaat niet naar de tweede etage.

Overlegruimtes
* Fractieavond
Op maandagavond heeft iedere fractie een ‘eigen’ vaste vergaderkamer. Dit zullen de 
wethouders- en concerndirectiekamers zijn. De indeling wordt gemaakt door de beheerder.

* Woensdagen
De beheerder heeft inzicht in de planning en beschikbaarheid van de wethouders- en 
concerndirectiekamers. Via de beheerder kunt u een kamer reserveren. De mogelijkheden 
zijn beperkt. 

* Raadsvergaderingen 
Deze vinden plaats op het Provinciehuis. Hiervoor is er een aparte facilitaire gids 
verkrijgbaar.

Parkeren
In de directe omgeving zijn betaalde parkeerplekken beschikbaar.

Post
* Inkomende post
 Deze wordt door de bodes verspreid.

* Uitgaande post
 Deze kunt u bij de receptie afgeven.
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Printers
Aan de Radesingel zijn in totaal zeven printers aanwezig die allemaal voor algemeen gebruik 
beschikbaar zijn. Op de begane grond en op de eerste verdieping staan er drie printers en op 
de tweede verdieping staat er één printer.

Gebruik maken van de printers
Stap 1:  Het document of de documenten die u wilt printen kunnen in een e-mail (vanaf elk 
   e-mail adres) als bijlage worden toegevoegd.
Stap 2:  U stuurt deze e-mail naar print@groningen.nl
Stap 3:  Na het versturen van de opdracht ontvangt u via e-mail een code. Deze code is 
   gekoppeld aan het e-mail adres waar de opdracht vandaan komt en zal voor een 
   bepaalde (langere) periode gelijk blijven.
Stap 4:  Vervolgens kunt u op de printer zelf de printopdracht(en) vrijgeven door het 
   invoeren van deze code. Op het paneel van de printer kunt u uw wensen m.b.t. 
   kleur, enkel- of dubbelzijdig, kopie aantallen, etc. aangeven. 

Schoonmaak
- Afval- en papiercontainers worden wanneer nodig geleegd.
- Schoonmaak van werkplek of werkkamer vindt drie keer per week plaats.
- De fractie-etage wordt twee keer per week schoongemaakt.

Servicedesks
Voor alle vragen op facilitair- en huisvestingsgebied kunt u bij de bodes terecht.

Videoconferencing
Van videoconferencing kan gebruikt worden gemaakt in kamer 0.03 aan de Radesingel.

Wifi
De wifi aan de Radesingel blijft hetzelfde als op het Stadhuis. Er kan gebruik gemaakt 
worden van GemGron-Gast. Het wachtwoord wijzigt maandelijks en zal per e-mail door de 
griffie beschikbaar worden gesteld. 




