
 Grolsch Facilitair ABC 

 

 Praktische wegwijzer voor 

alle Grolsch medewerkers 

 Zoeken en vinden in het 

Facilitair ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Mag ik m’n cavia of kat meenemen naar kantoor? 
Hoe kom ik aan bedrijfskleding? Waar staan de 
veiligheidsschoenen voor bezoekers? Hoe moet ik 
een fietsband plakken? Wat doet de bedrijfsfysio-
therapeut? Wat is een bedrijfsnoodplan?  
 
Alle antwoorden op deze vragen lees je in het 
Facilitair ABC. 

 

  

Waar kun je het Facilitair ABC vinden? 

Op het Grolsch Web 
Het Facilitair ABC is te vinden op ons Grolsch 
Web. Ga naar het Grolsch Web (op SharePoint) 
en klik in de linker kolom op Facilitair ABC. Dit 
staat onder het menu-item Services.  
 
Op de homesite van de afdeling Facilities 
De verwijzing naar het Facilitair ABC is ook te 
vinden op de homesite van de afdeling Facilities. 
Hier kom je door op het Grolsch Web bovenaan 
de pagina op Organisation te klikken. Kies voor de 
optie Facilities. Op deze pagina staat een 
wegwijzer. Als je op deze wegwijzer klikt, kom je 
in het Facilitair ABC. 
 

Hoe kun je zoeken in het Facilitair ABC? 

Op dit moment bevat het Facilitair ABC ruim 400 
trefwoorden, waar je op kunt zoeken. Ben je op 
zoek naar bedrijfskleding, dan kijk je onder de “b”. 
Wil je weten waar je kantoorartikelen kunt 
ophalen, dan kijk je bij de “k”. Zo kun je alle 
onderwerpen eenvoudig terugvinden door op de 
beginletter te zoeken. 
 

 

Praktische 

wegwijzer  

voor alle Grolsch 

medewerkers 

  
Het Facilitair ABC is een praktische wegwijzer 
voor alle medewerkers. Het geeft uitgebreide 
informatie over facilitaire onderwerpen bij Grolsch, 
zoals: 

· De dienstverlening van de afdeling Facilities 

· Onderhoud aan gebouwen en terreinen 

· Het Ontvangstcentrum en de brouwerijtour 

· Veiligheid, Gezondheid & Milieu (Safety, Health 
& Environment) 

· HR en IT gerelateerde onderwerpen

  

Meer informatie over het Facilitair ABC 

Servicedesk afdeling Facilities 
*  servicedesk@grolsch.nl 
(  222  
Locatie: HK5.10.11  


