
INTRODUCTIEBOEKJE 

Algemene informatie voor jou  
als nieuwe medewerker 

WELKOM  
bij Zorgcentra Meerlanden 



Beste nieuwe collega, 

Gefeliciteerd met je nieuwe baan!  

Wij zijn blij dat jij bij ons komt werken en 

een bijdrage komt leveren aan de zorg voor 

onze cliënten. Wij vinden het belangrijk dat jij je zo snel 

mogelijk bij ons thuis voelt, binnen onze organisatie en 

in je team. Daarom heeft jouw leidinggevende een  

inwerkprogramma opgesteld. Tijdens het  

inwerkprogramma ontvang je dit document met  

informatie over zaken waar je vooral in de inwerk-

periode mee te maken krijgt/kan krijgen.  

Veel succes met je nieuwe baan en veel werkplezier bij 

ons! 

Irma van Weert 

Bestuurder 

Welkom bij  
Zorgcentra  
Meerlanden 



 

Wie zijn wij? 

Zorgcentra Meerlanden is een  

stichting die bestaat uit drie locaties:  

De Meerwende in Badhoevedorp,  

De Meerstede in Hoofddorp en  

’t Kloosterhof in  Aalsmeer.  

 

Wij ondersteunen ouderen in de  

regio in hun behoefte op het gebied 

van wonen, zorg & welzijn. Dat doen 

wij met elkaar, persoonlijk en  

professioneel. Wij voldoen aan de 

vraag van de cliënt zowel in de 

woonzorgcentra als in de wijk,  

waarbij kwaliteit en professionaliteit 

voorop staan.  

 

 

 

 

 

 

We werken regionaal en lokaal  

samen en dragen hiermee bij aan het 

verbeteren van de leefomgeving van 

onze cliënten. Dagelijks leren wij bij 

om de kwaliteit van zorg- en dienst-

verlening te optimaliseren. 

 

Meer informatie is te vinden via  

www.zorgcentra-meerlanden.nl. 

http://www.zorgcentra-meerlanden.nl


 

ICT 

Om je werk te kunnen doen en om op 

hoogte te blijven, ontvang je diverse  

inloggegevens. Hiermee kun je onder  

andere inloggen op de computer, je werk  

e-mail lezen, op intranet, in het ECD, in 

jouw persoonlijke omgeving en bij je  

salarisstrook. Hieronder vind je wat  

beknopte informatie om je verder op weg 

te helpen.  

Voor de uitgebreide handleidingen (met 

plaatjes) verwijzen we je naar intranet: 

intranet.zorgcentra-meerlanden.nl . 

QR-code naar  
het intranet 

https://intranet.zorgcentra-meerlanden.nl/


Elke locatie heeft key-users voor vragen rondom Cura (ECD), Medimo  

en domotica. Op intranet is te vinden wie de key-users zijn.  

In onderstaande schema wordt aangegeven voor welke ICT-vraag je  

welke helpdesk kan benaderen: 

Problemen  
met ICT 

2. 



 

Instructie  
computeraccount  

en werk e-mail 

Soort account 
Iedere medewerker heeft een eigen account om in het 

Zorgcentra Meerlanden netwerk in te loggen en een  

eigen e-mailadres. De inloggegevens hiervan ontvang je in 

twee aparte e-mails van helpdesk@sisautomatisering.nl. 

Let op, deze mails kunnen ook in je spam-/ongewenste  

e-mailbox terecht komen.  

 

De meeste gebruikers hebben een “type 1” account, 

waarbij officeprogramma’s zoals Word en Excel niet  

beschikbaar zijn. Dit is zo met de hoofden afgestemd. 

Mochten deze programma’s toch nodig zijn voor je  

functie, kan je dit bespreken met je leidinggevende. 



 Bij het opstarten van de computer 

kom je op het eerste inlogscherm 

waar je je inloggegevens kan  

invullen; deze gebruikersnaam  

bevat altijd een . (punt); 

 Vervolgens zie een zwart met rood 

scherm met “Resone’ erop; 

 Hierna zie je drie standaard  

tabbladen: Cura-web, Webmail en 

Intranet; 

 Om je computer af te sluiten, klik je 

met je muis linksonder op ‘start’ en 

vervolgens op exit. 

 

Om in Webmail te komen gebruik je 

hetzelfde emailadres en wachtwoord 

als je computeraccount. Deze inlog-

gegevens zijn altijd aan elkaar  

verbonden, dus als je het wacht-

woord wijzigt is dat automatisch ook 

het wachtwoord voor je computer-

account of e-mail.  

Je kunt je werk e-mail vanaf elk  

apparaat benaderen, dus ook vanuit 

huis of via je mobiel/tablet. Ga  

hiervoor naar 

login.microsoftonline.com en log in 

met je e-mailadres en wachtwoord. 

Klik vervolgens op het Outlook-icoon. 

Inloggen 

Inloggen 

Je kunt met je eigen inloggegevens inloggen op jouw computeraccount. 

Vanuit daar kun je ook je individuele e-mail account en eventuele  

gezamenlijke mailaccounts benaderen om je mail te lezen en versturen.  

QR-code naar  
login.microsoftonline.com 



 

Wijzigen  
wachtwoord 

Vanaf je werk 
 Klik tegelijkertijd op de ‘control, alt 

en delete’ toetsen op de COW 

(laptop) of klik tegelijkertijd op de 

‘control, alt en end’ toetsen op de 

vaste computer; 

 Kies voor wachtwoord wijzigen; 

 Voer het oude wachtwoord en 2x 

het nieuwe wachtwoord* in. 

 

 

 

 

Vanaf een apparaat 
(bijvoorbeeld computer thuis,  
telefoon of tablet) 

 Ga naar login.microsoftonline.com 

en log in met je e-mailadres en  

huidige wachtwoord; 

 Klik rechts bovenin op je initialen 

(in een cirkel); 

 Klik op account weergeven; 

 Klik op wachtwoord wijzigen; 

 Voer het oude wachtwoord in en  

2x het nieuwe wachtwoord*. 

  

*Je wachtwoord moet altijd 

bestaan uit: 

 minimaal 8 tekens,  

 waarvan minimaal 1 hoofd-

letter,  

 1 kleine letter,  

 een gek teken 

(bijvoorbeeld @ of !) en  

 een getal.  

 

Je eigen voor- of achternaam 

mag hier niet in voorkomen.  
Je kunt je wachtwoord op twee 
verschillende manieren wijzigen. 

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=4345a7b9-9a63-4910-a426-35363201d503&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.office.com%2Flanding&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile&response_mode=form_post&nonce=6376125438401260


Cura Employee Self Service 
(ESS) voor medewerkers 

Via mijnmeerlanden.nl (hoeft geen 

www. voor) log je in met je inlog-

gegevens van Cura. Deze heb je voor 

je indiensttreding ontvangen om je 

persoonlijke gegevens aan te vullen 

voordat je contract gemaakt kon 

worden. Vul je gebruikersnaam en 

wachtwoord in en klik op aanmelden.  

Je kunt hier je persoonlijke gegevens 

wijzigen zoals: adres, telefoonnum-

mer, e-mailadres en bankrekening-

nummer.  

 

Daarnaast kun je hier declaraties  

indienen, zoals reiskosten en VOG 

kosten. Ook kun je je rooster,  

vakantiekaart, verlofoverzicht en 

contractmutaties inzien.  

Bij problemen met inloggen kun je 

contact opnemen met de help-

deskICT@zorgcentra-meerlanden.nl. 

Voor alle overige vragen kun je  

contact opnemen met HRM via 

HRM@zorgcentra-meerlanden.nl. 

Op intranet kun je de verschillende 

handleidingen terugvinden over hoe 

je gegevens wijzigt en declaraties 

indient. 

Intranet 

Intranet 

Als je je computer opstart, komt je automatisch op onze intranetpagina. Op 

deze intranetpagina kun je onder meer handige links, nieuws, verjaardagen 

en telefoonnummers vinden. Onder ‘wiki’ (bovenaan) vind je procedures 

over de zorg, personeelszaken, ICT en facilitaire zaken.   

Je kunt intranet ook vanuit huis of via je telefoon of tablet bekijken. Ga 

naar intranet.zorgcentra-meerlanden.nl en log in met je werk e-mailadres 

en wachtwoord. 

QR-code naar  
mijnmeerlanden.nl 

mijnmeerlanden.nl
mailto:helpdeskICT@zorgcentra-meerlanden.nl
mailto:helpdeskICT@zorgcentra-meerlanden.nl
mailto:HRM@zorgcentra-meerlanden.nl


 

Digitale  
salarisstrook 

(Digitale) salarisstrook 
Wij bieden je salarisstrook digitaal aan. Je kunt hier  

inloggen nadat je eerste salaris is gestort.  

 Bij de eerste keer inloggen maak je zelf een  

wachtwoord aan. Ga naar meerlanden.sdbstart.nl  

(of scan de QR-code hiernaast) en klik op  

‘wachtwoord vergeten’.  

 Vul je privé e-mailadres of je personeelsnummer 

(zonder de nullen ervoor) in.  

 Klik op ‘vraag wachtwoord’ aan.  

 Je ontvangt vervolgens van SDB een mail op je privé  

e-mailadres om een nieuw wachtwoord in te stellen.  

Hiermee kun je vanaf het vervolg inloggen.  

QR-code naar  
SDB Start 

meerlanden.sdbstart.nl


Printen 

Om te kunnen printen moet je eenmalig een printcode aanmaken.  

De uitgebreide handleiding kun je vinden op intranet.  

 Ga naar de snelkoppeling ‘PaperCut’ op je bureaublad. 

 Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord die je ook gebruikt om 

op de computer in te loggen. 

 Ga naar ‘Details wijzigen’ (links in het scherm) en klik op generen.  

 Je printnummer is nu aangemaakt, deze verandert niet meer. 

Printen 
& 

Contactpersonen 

Contactpersonen 
Op de pagina over Zorgcentra Meerlanden op 

intranet kun je verschillende handige namen/ 

afdelingen terug vinden. Hier vind je ook alle 

sleutelfiguren per locatie,  wie er in de OR 

zitten en wie er in de verschillende commissies 

zitten. Hierbij kun je denken aan arbobeleid, 

hygiëne en infectiepreventie (HIP) en interne 

auditoren. 



Het cliëntportaal van Zorgcentra Meerlanden is voor de      
cliënten van onze drie zorgcentra: 

Kamerlingh Onneslaan 131 

1171 AE  Badhoevedorp 

020 247 01 00 

demeerwende@zorgcentra-meerlanden.nl 

Burgemeester Pabstlaan 260 
2131 XW Hoofddorp 
023 303 83 00 
secretariaatmeerstede@zorgcentra-meerlanden.nl  

Clematisstraat 16 
1431 SE Aalsmeer 
0297 22 95 00 
receptie-kloosterhof@zorgcentra-meerlanden.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte voor jouw aantekeningen: 

mailto:demeerwende@zorgcentra-meerlanden.nl
mailto:demeerwende@zorgcentra-meerlanden.nl

