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Welkom bij Ziekenhuis Amstelland!
We heten je van harte welkom bij Ziekenhuis Amstelland. 
Om zo goed mogelijk met je nieuwe baan te beginnen, 
raden wij je aan dit startdocument door te nemen. De 
volgende onderwerpen komen aan bod:

• Bij wie moet ik zijn?

• Intranet

• Documentbeheersysteem

• Youforce

• Kleding 

• Wat te doen bij calamiteiten?

• Handige telefoonnummers

• Wist je dat…



Bij wie moet ik zijn?
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Wanneer je begint met een nieuwe baan, moet er van alles geregeld worden. 
Lees hieronder wie of wat je nodig hebt om zo snel mogelijk te kunnen starten. 



Intranet
Intranet is het communicatiemiddel van Ziekenhuis 
Amstelland. Je kan er terecht voor de wie, wat, waar en er 
worden leuke nieuwtjes geplaatst. Neem eens een kijkje en 
ontdek nog meer!

https://intranet.zha.nl/
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https://intranet.zha.nl/


Documentbeheersysteem
Het documentbeheersysteem vind je via intranet:

Waar wordt het 
documentbeheersysteem voor 
gebruikt?
• Protocollen 

• Procedures

Ben je op zoek naar een document? Kijk dan eerst in het 
documentbeheersysteem. 
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Youforce
Youforce is het HR-portaal van Ziekenhuis Amstelland. Op je 
werk e-mailadres heb je je inloggegevens van Youforce
ontvangen. Ga naar www.youforce.biz om in te loggen. 

Let op: ook vanuit huis kan je inloggen op Youforce

Wat moet ik in Youforce doen?
• Salarisstroken bekijken via ‘Mijn dossier’

• Rooster bekijken via Roosterplanning 

• Verlof aanvragen

• Declaraties indienen

• Loonheffingskorting wijzigen

• Werkgeversverklaring aanvragen

• Contactpersonen in geval van nood invullen 

• Bereikbaarheidsgegevens invullen. Hier kan je je telefoonnummer van 
Ziekenhuis Amstelland invullen zodat collega’s jou makkelijk kunnen 
bereiken

• Adreswijziging

• Toestemming geven voor het tonen van je foto en verjaardag op Intranet
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http://www.youforce.biz/


Kleding
Indien je werkkleding nodig hebt voor je functie, kan je 
deze kleding ophalen bij de kledinguitgifte naast de 
bedrijfsrestaurant. Hiervoor gelden de volgende regels:

• Je haalt je kleding op voordat je dienst begint en levert deze na 
je dienst weer in. 

• Neem één kledingset per keer.

• Ga niet naar buiten met je kleding.
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Wat te doen bij calamiteiten?
Het is belangrijk dat je weet wat je moet doen in geval van calamiteiten. Lees hieronder meer.

Agressie en geweld van patiënten en bezoekers

• Breng jezelf in veiligheid
• Maak gebruik van de alarmknop (indien aanwezig)
• Bel 5555 en geef de volgende informatie door:

 Je naam

 Welke afdeling het betreft

 Om hoeveel personen gaat het

Ongevallen

• Wanneer je betrokken bent bij een ongeval, meldt dit aan je 
leidinggevende. 

 Je leidinggevende stelt de Arbo Coördinator op de hoogte
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Prik-, snij- en bijtincidenten
• Desinfecteer de prikverwonding met 0.5% chloorhexidine in alcohol 70%. 
• Meld het voorval bij je leidinggevende. 
• Leidinggevende neemt contact op met de internist en hoofdanalist van het 

laboratorium. 
• Meld je bij de internist

Brandinstructie

• Blijf kalm
• Meld de brand door:

 het glas van dichtstbijzijnde handbrandmelder in te slaan en/of;
 Direct aan de receptie: toestel 5555 – intern alarmnummer.
 Om hoeveel personen gaat het

• Uitbreiding voorkomen door ramen en deuren te sluiten
• Indien je een BHV diploma hebt, zelf blussen
• Volg de instructie van de mensen, herkenbaar aan het gele hesje met opschrift BHV

Reanimatie

• De reanimatieregeling staat beschreven in het documentbeheersysteem
• De reanimatieoproep is als volgt:

 Kies 333
 Wacht vijf tellen
 Noem luid en duidelijk de plaats van reanimatie
 Herhaal deze boodschap 6 keer

Let op: lees het bedrijfsnoodplan die is toegevoegd in de envelop



Handige telefoonnummers

• Service Desk: uitreiken middelen zoals sleutel, kleding en badge.

 Tel: 4444 

 E-mail: servicedesk@zha.nl

• Receptie: reserveren van kamers, ziekmeldingen, informatie over poli’s etc. 

 Tel: 9 of 6823

 E-mail: receptie@zha.nl

• Logistiek: magazijn, post, patiëntenvervoer, wasgoed etc.

 Tel: 6946

• ICT: inloggen computer. 

 Tel: 6868 

 E-mail: AfdelingICT@zha.nl

• Salarisadministratie: vragen over loonstrook, Youforce, Roosterplanning. 

 Tel: 6422 of 6421

 Voor Youforce: 6423

• Servicecenter P&O: Helder Muteren, arbeidsovereenkomst, bedrijfsarts. 

 Tel:  6415 of 6411

 E-mail: Servicecenter@zha.nl
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Wist je dat…

• Je thuis kan inloggen op intranet en webmail:

 Intranet.zha.nl 

 Webmail.zha.nl

• Je zonder parkeerbadge kan parkeren op de carpoolplaats achter het 
ziekenhuis. 

• Indien je met de fiets komt, je deze moet neerzetten in de fietsenstalling 
op het parkeerterrein P2. 

• Je op vertoon van je badge korting kan krijgen bij de apotheek en 
restauratie (voor in het Ziekenhuis).

• Je via de introductielink meer informatie vindt over de cao, 
pensioenfonds, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en 
verschillende reglementen. Ga naar:

www.aangenaamdichtbij.nl/introductie

Inloggegevens:

Voor stafmedewerkers: Voor Zorgmedewerkers:

Gebruikersnaam: Zhaalgemeen Gebruikersnaam: Zhazorg
Wachtwoord: ZkhsAmstelland Wachtwoord: ZkhsAmstelland
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http://www.aangenaamdichtbij.nl/introductie


Veel succes!


