
 Informatie voor nieuwe medewerkers van het UMC Utrecht 

 

Extra’s voor medewerkers 
Dit is een overzicht van extra voorzieningen voor UMC medewerkers. U vindt de informatie op Connect, het 

intranet van het UMC Utrecht, op diverse internetsites en in folders.   

 

Verzekeringen en financiële producten 

 

Meer informatie 

 

Collectieve reisverzekering bij de Europeesche voor buitenlandse 

dienstreizen 

Connect 

 

Korting bij Ohra en Centraal Beheer verzekeringen Connect en folder OHRA en Centraal 

Beheer bij P&O Service Centrum 

Korting bij Ohra autoverzekering Connect en folder Ontspannings-

vereniging in arbeidsvoorwaardenset 

UMC Zorgverzekering. Verzekeraar van de gezamenlijke UMC’s. 

Korting voor medewerkers en gezinsleden, premiebetaling via de 

salarisadministratie.  

Connect en www.umczorgverzekering.nl 

ABP extra pensioen. Extra geld storten in uw pensioen. 

Premiebetaling via salarisadministratie. 

Connect en www.ABP.nl 

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Aanvullingsplan: bij 

arbeidsongeschiktheid tenminste 70% van het laatstverdiende loon. 

Premiebetaling via salarisadministratie. 

Connect en www.Loyalis.nl 

 

 

 

Sport 

 

 

Olympos: sportcentrum van de Universiteit, Uppsalalaan 3. UMC 

medewerkers kunnen tegen het voordelige medewerkerstarief 

deelnemen aan alle sportactiviteiten van Olympos  

Connect en folder Olympos bij P&O 

Service Centrum 

UMC estafette: iedere herfst rennen teams van medewerkers over 

het UMC terrein voor het goede doel 

Connect 

 

 

Carenetics: de lessen sluiten aan op de werktijden, de verschillen-de 

workshops zijn geschikt voor jong en oud, beginner en gevorder-de 

en vinden plaats in de sportzaal van de afdeling Psychiatrie 

Connect en folder UMC UIT! bij P&O 

Service Centrum. Nieuwsbrief aanvragen 

via UMCuit@umcutrecht.nl 

Ontspanning en cultuur 
 

 

De Uithovenier: het tuinencomplex ligt naast de Botanische Tuinen 

en Sportcentrum Olympos. UMC medewerkers kunnen lid worden 

en een tuin huren van 125 m
2
.  

Connect en folder UMC UIT! bij P&O 

Service Centrum. Nieuwsbrief aanvragen 

via UMCuit@umcutrecht.nl  

Botanische Tuinen: locatie Hoofddijk op de Uithof. UMC 

medewerkers krijgen gratis toegang op vertoon van UMC pas 

Connect en folder UMC UIT! bij P&O 

Service Centrum. Nieuwsbrief aanvragen 

via UMCuit@umcutrecht.nl 

Bedrijfs Cultureel Abonnement. Per jaar worden ca 750 toneel- 

muziek- en andere theatervoorstellingen met korting tot 60% 

aangeboden. Via de nieuwsbrief  informatie over tijdelijke 

aanbiedingen. 

Connect en folder UMC UIT! bij P&O 

Service Centrum. Nieuwsbrief aanvragen 

via UMCuit@umcutrecht.nl 

Universiteitsmuseum; vaste collectie en wisselende Connect en folder UMC UIT! bij P&O 
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tentoonstellingen. Gratis toegang op vertoon van UMC pas.  

Sterrenwacht Sonnenborgh: de geschiedenis van het bastion, 

weerkunde, zonne-onderzoek, sterrenkunde en tijdmetingen 

ontdekken. Gratis toegang op vertoon van UMC pas.  

Service Centrum. Nieuwsbrief aanvragen  

via UMCuit@umcutrecht.nl 

Parnassos Cultuurcentrum: diverse culturele cursussen, workshops, 

producties en filmclub. UMC medewerkers kunnen tegen een 

voordelig tarief deelnemen.  

Connect en folder UMC UIT! bij P&O 

Service Centrum. Nieuwsbrief aanvragen 

via UMCuit@umcutrecht.nl 

 

Surfspot: ICT webwinkel software en hardware aanschaffen met 

onderwijskorting 

Connect en folder UMC UIT! bij P&O 

Service Centrum. Nieuwsbrief aanvragen 

via UMCuit@umcutrecht.nl 

Personeelsvereniging van het UMC Utrecht: medewerkers die lid zijn 

kunnen aan allerlei activiteiten deelnemen, zowel in groepsverband 

als individueel.  

Connect  

UMC koor: meerstemming gemengd koor van medewerkers. 

Repeteert 1x week. Er wordt gezongen bij recepties en in de paas- 

en kerstperiode 

Connect 

 

Hondenkennels. Huur een kennel op het terrein van de faculteit 

Diergeneeskunde voor 1 of 2 honden voor 60 of 90 euro per 

maand. Verzorging en uitlaten doe je zelf, of in overleg met andere 

baasjes.   

Informatiefolder hondenkennel 

 

mail voor informatie naar  

kenneldgk@gmail.com 

 

Service en solidariteit 
 

 

Aandacht voor zieke medewerkers, gepensioneerden en jubilarissen Connect 

Financiële ondersteuning bij medische kosten die niet verzekerd 

zijn, leningen 

Connect 

Griepprik: jaarlijks gratis griepprik op vrijwillige basis Oproep via Connect 

Sanquin bloedbank Midden-Nederland: gevestigd op locatie WKZ. 

Gemakkelijk bloed doneren voor of na het werk.  

www.sanquin.nl 
 

Mini donor dienst: 4 x per jaar 100 ml bloed doneren t.b.v. 

wetenschappelijk onderzoek in UMC Utrecht 

Connect 

 

Diversen 
 

 

Euromovers: gunstige tarieven voor UMC medewerkers bij dit 

verhuisbedrijf 

Connect 

 

Vakantiewerk: tijdens de zomermaanden vakantiebanen 

beschikbaar voor scholieren en studenten vanaf 16 jaar  

Internet: www.werkenbijumcutrecht.nl 

Inschrijven vanaf half maart 

Stichting Huisvesting UMC: huisvesting voor alleenstaande 

medewerkers tot schaal 8 op de Pelkwijklaan (maximaal 3 jaar, er is 

een wachtlijst) 

Connect 

 

 

Kinderdagverblijf UMC Utrecht: professionele opvang voor kinderen 

van 0-4 jaar in verbouwde boerderij op de Hoofddijk.  

Connect 

 

 

Vanuit huis kan je ook op Connect kijken. Gebruik de link http://medewerkers.umcutrecht.nl of log in via 

www.mijnumc.nl. Je hebt een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. 

 

De informatie in dit overzicht wordt regelmatig gecontroleerd. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden 

ontleend.  
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