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Introductie 

Wegwijzer voor nieuwe medewerkers  

Zuyderland locatie Sittard-Geleen 
 

 

Woord vooraf  
 

Welkom bij Zuyderland! 
Wij heten u van harte welkom als nieuwe medewerker bij Zuyderland.  Zuyderland is een nieuwe 

organisatie, die op 1 januari 2015 is ontstaan door de fusie van Atrium Medisch Centrum Parkstad en 

Orbis Medisch en Zorgconcern en op 1 juli 2015 een nieuwe naam heeft gekregen.  Zuyderland is een 

van de grootste werkgevers van Limburg. 

Er is in eerste instantie sprake van een juridische fusie. Dit betekent dat de nieuwe Raad van Bestuur is 

aangesteld. Ook zijn de managers van de resultaatverantwoordelijke eenheden benoemd per 1 januari 

2015. Deze managers zijn reeds en gaan ook in de komende periode aan de slag om verder vorm te 

geven aan de gefaseerde inrichting van de organisatie door middel van het integreren van 

afdelingen/diensten van de Cure organisatie, namelijk de beide ziekenhuizen. Binnen de Care 

organisatie, namelijk Zuyderland Zorgcentra en Zuyderland Thuiszorg, zal er verder in grote lijn als 

gevolg van de fusie niets wijzigen. U zult over het verdere fusieproces via intranet van Zuyderland 

locatie Sittard-Geleen of het medewerkersportaal van Zuyderland Thuiszorg verder geïnformeerd 

worden. Uiteraard kunt u met uw vragen ook terecht bij uw eigen leidinggevende. 

 

Introductie 

Een en ander betekent dat u op dit moment nog de informatie en de gebruikelijke introductie krijgt van 

“het oude” Orbis Medisch en Zorgconcern. 

Met deze informatie willen wij u wegwijs maken in de vele afspraken over arbeidsvoorwaarden en 

regelingen, waar u als medewerker van Zuyderland wellicht mee te maken krijgt en waarop u 

aanspraak kunt maken. Daarnaast hebben wij allerlei gegevens van u nodig omdat u in dienst treedt bij 

Zuyderland. De door u te verstrekken informatie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Wij verzoeken u daarom het privacyreglement dat als brochure op intranet is opgenomen te lezen. 

 

Alleen de voor u meest belangrijke ‘spelregels’ staan hier vermeld. Als we gestreefd zouden hebben 

naar volledigheid, zou deze informatie onhandelbare afmetingen hebben gekregen. Bovendien kunt u 

voor specifieke vragen altijd de Cao Ziekenhuizen, de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 

(VVT) ofwel de Cao Geestelijke Gezondheidszorg raadplegen en kunt u uw vragen aan uw 

leidinggevende of aan de servicedesk van de Personeels- en Salaris Administratie (PSA) stellen. 

Uiteraard kunt u ook intranet raadplegen. Indien u werkzaam bent voor Orbis Thuiszorg kunt u de 

afdeling HR Thuiszorg benaderen of het medewerkersplatform raadplegen. Alle medewerkers kunnen 

ook terecht op www.orbisconcern.nl  en www.zuyderland.nl. 
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1. Belangrijk 
 

 

Als nieuwe medewerker van Zuyderland is het voor u van belang om op de hoogte te zijn van een 

aantal zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over arbeidsvoorwaarden en over Zuyderland in 

het bijzonder. Daarnaast heeft de werkgever bepaalde gegevens van u nodig in verband met 

bijvoorbeeld uw arbeidsovereenkomst, de salarisverwerking en het personeelsdossier.  

 

Deze informatie dient beide doelen en geeft op een overzichtelijke en duidelijke manier weer wat 

belangrijk voor u is om te weten en welke gegevens  Zuyderland van u nodig heeft, nu u in dienst komt.  

 

De wegwijzer is als volgt opgebouwd: 

• In het algemene gedeelte van de wegwijzer vindt u algemene informatie over Zuyderland. 

• Verder vindt u specifieke informatie die op u, als nieuwe medewerker van Zuyderland, die gaat 

werken bij Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen, Zuyderland GGz, Zuyderland 

Zorgcentra, Zuyderland JGZ en  Zuyderland Thuiszorg specifiek van toepassing kan zijn. 

  

Formulieren die na indiensttreding/arbeidsvoorwaardengesprek worden ingevuld, dienen  

ofwel per interne post opgestuurd te worden ofwel extern naar Zuyderland, P&O, Postbus 5500, 6130 

MB Sittard.  

Indien u werkzaam bent voor Zuyderland Thuiszorg dient u bijlagen naar Zuyderland Thuiszorg, t.a.v.  

HR Thuiszorg, Postbus 5500, 6130 MB Sittard te sturen.  

 

Bepaalde informatie op deze pagina’s verwijst terug naar de, op u van toepassing zijnde,  

Cao Ziekenhuizen, Cao VVT of Cao GGZ. Niet alle punten uit deze cao’s komen terug, maar wel de voor 

u belangrijkste regelingen. Bij deze onderdelen wordt telkens het betreffende artikel uit de cao 

aangegeven, zodat u voor meer informatie gemakkelijk de cao erop na kunt slaan.  

 

Wanneer er na het doornemen van deze informatie nog onduidelijkheden zijn of wanneer u in de 

toekomst vragen heeft ten aanzien van uw werk, dan kunt u in eerste instantie terecht bij uw 

leidinggevende. Indien nodig zal deze u doorverwijzen naar de Servicedesk voor P&O van de 

Personeels-  en Salaris Administratie (PSA). Indien u werkzaam bent voor Zuyderland Thuiszorg, wordt u 

doorverwezen naar HR Thuiszorg. 

 

Indien u als medewerker op afroepbasis (flexmedewerker) bij Zuyderland gaat werken, is in bepaalde 

gevallen andere informatie voor u van belang dan voor de overige medewerkers. De informatie die in 

hoofdstuk 4 vermeld wordt, is op afroepmedewerkers slechts gedeeltelijk van toepassing. De 

Servicedesk P&O van de PSA of HR Thuiszorg kan u toelichten hoe deze onderwerpen in uw situatie 

geregeld zijn. 
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2. Zuyderland, uw nieuwe werkgever 
 

 

2.1 Zuyderland, missie, ambitie en kernwaarden 

 

 

Missie, ambitie en kernwaarden Zuyderland 

 

Missie en ambitie  

Wij vinden het belangrijk dat u als medewerker de missie en de ambitie kent van onze organisatie. Deze 

is uitgewerkt zowel voor Cure als voor Care. 

 

Missie Cure 

Als topklinisch opleidingsziekenhuis leveren wij excellente, nabije en innovatie patiëntenzorg in een 

gastvrije omgeving met het oog op verbetering van kwaliteit van leven, in samenwerking met onze 

partners. 

 

Missie Care 

Wij stellen de cliënt in staat zo lang mogelijk zijn eigen leven te leiden door middel van excellente en 

nabije zorg, uitgevoerd met passie en betrokkenheid, in nauwe samenwerking met partners in onze 

regio. 

 

Ambitie Cure 

• Wij staan voor patiëntgerichte benadering en zorg 

• Wij zijn een spil in de Zuid-Nederlandse zorgmarkt 

• Wij nemen samen met de zorgverzekeraars verantwoordelijkheid voor de inrichting van de zorg 

• Wij zijn toonaangevend op het gebied van kwaliteit en veiligheid 

• Wij zijn financieel gezond en creëren ruimte voor investeringen 

• Wij bieden onze professionals een aantrekkelijke werk- en leeromgeving 

 

Ambitie Care 

• Wij bieden (keten-)zorg met een maximale kwaliteit en veiligheid aan patiënten en cliënten op een 

zo efficiënt mogelijke wijze (regio Westelijke Mijnstreek) 

• Het realiseren van een optimale continuïteit van zorg door middel van een efficiënte en kwalitatief 

adequate instroom en uitstroom van patiënten van en naar Care-aanbieders in de regio (regio 

Parkstad). 

 

Kernwaarden Zuyderland 

• Voor u als nieuwe medewerker is het belangrijk de kernwaarden van Atrium-Orbis te kennen en uit 

te dragen. Deze kernwaarden zijn: 

 

Wij zijn: 

• Gastvrij 

Onze patiënten en hun begeleiders voelen zich welkom en worden bij het zorgproces 

Betrokken. In elk contact met onze patiënten en hun begeleiders tonen wij oprechte aandacht en 

respect. 

Wij werken: 

• Veilig 

Onze organisatie blinkt uit in veilige, kwalitatief hoogwaardige zorg in een veilige 

(werk-)omgeving. Wij zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de veiligheid van patiënten en 

medewerkers.  
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• Doelmatig 

Wij besteden onze middelen en tijd zinnig en zuinig zodat onze organisatie financieel gezond is 

en structureel kan investeren in kwaliteit, veiligheid, opleiding, ontwikkeling en innovatie.  

• Professioneel 

Wij zijn professioneel in woord, gedrag en uiterlijk. Naar onze patiënten, onze collega’s en 

onszelf. Wij zijn ambitieus en realistisch en werken continu aan onze eigen persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Deze professionaliteit dragen wij uit en over in de opleidingen die we 

aanbieden.  

 

In de Care (Zuyderland  Zorgcentra, Zuyderland JGZ, Zuyderland Thuiszorg en Zuyderland 

Huishoudelijke Hulp) zijn er als gevolg van de fusie  qua structuur geen wijzigingen opgetreden. 

 

De beide ziekenhuizen vormen nu samen Zuyderland Medisch Centrum. Zij zijn opgebouwd uit: 

• 7 Zorg RVE’s (resultaatverantwoordelijke eenheden) 

o RVE 1: Vrouw, Moeder en Kind 

o RVE 2: Oncologie 

o RVE 3: Hart, Vaat en Interventie/Chronische zorg en Pijnbestrijding 

o RVE 4: Maag, darm en leverziekten en Gastro-intestinale chirurgie/Obesitas 

o RVE 5: Mobiliteit en bewegen/Revalidatie/(Complexe) traumatologie 

o RVE 6: Neurocognitieve aandoeningen/Hersenen/hoofd en hals/Zorg aan ouderen 

o RVE 7: GGz 

• 3 Capaciteit RVE’s 

o RVE 1: Behandelcentrum (OK, IC, CCU en SEH) 

o RVE 2: Screening en diagnostiek (Apotheek, Laboratoria en Beeldvorming) 

o RVE 3: Verpleegcentrum 

• 5 Ondersteunende RVE’s 

o ICMT 

o Inkoop 

o Facilities 

o Kwaliteit, Veiligheid en Bedrijfsvoering 

o Leerhuis 

• 4 stafdiensten 

o Bestuurszaken 

o Communicatie & Marketing 

o Financiën 

o P&O 

Het integratieproces wordt ondersteund door een Programma Manager Integratie. 

 

Ga voor meer informatie naar http://www.zuyderland.nl/ en intranet en voor medewerkers Thuiszorg 

het medewerkersportaal. 

 

 

2.1 Orbis Medisch en Zorgconcern tot 1-1-2015 

Professioneel, gemotiveerd en patiënt-/cliëntgericht werken dagelijks ongeveer 5.000 medewerkers in 

een veelheid van functies binnen Orbis. Ze werken samen aan de zorg voor ziekenhuispatiënten, 

verpleeghuis- en verzorgingshuisbewoners en overige inwoners van Zuid- en Midden-Limburg die 

thuiszorgdiensten ofwel deskundigheid op het gebied van geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. 

De organisatie waarin deze zorg zich afspeelt, vervult een belangrijke rol in de gezondheidszorg, met 

name voor bewoners in Zuid- en Midden-Limburg. Maar op sommige gebieden reikt het 

verzorgingsgebied zelfs veel verder. Het Concern is actief op het gebied van zorg, dienstverlening, 

wonen en welzijn. Om de zorg te optimaliseren, wordt er gewerkt in een decentrale 
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organisatiestructuur. Dit betekent dat er laag in de organisatie verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden gelegd worden. Bij deze manier van werken passen medewerkers die zich 

ondernemend en alert inzetten voor de zorg voor de patiënten, cliënten en bewoners. Ook u gaat vanaf 

nu deel uitmaken van deze groep medewerkers. 

 

 

2.2 Een stukje historie Orbis Medisch en Zorgconcern 

Orbis Medisch en Zorgconcern is in 1981 ontstaan uit een fusie van het ziekenhuis De Goddelijke 

Voorzienigheid in Sittard, het St. Barbaraziekenhuis in Geleen en de vier verpleeghuizen in beide 

plaatsen.   

 

Orbis heeft vele decennia ervaring in de gezondheidszorg. In Sittard dateert de ziekenhuiszorg uit het 

begin van de vorige eeuw, in Geleen uit het begin van de jaren zestig. De verpleeghuizen zijn alle aan 

het eind van de jaren zestig, begin jaren zeventig opgericht toen de verpleeghuiszorg in Nederland een 

grote vlucht nam.  

 

Per 1 januari 2006 zijn de Thuiszorg Westelijke Mijnstreek (TWM) en Orbis gefuseerd. TWM is 

aanvankelijk als een aparte divisie ingebed binnen de structuur van Orbis. De naam Thuiszorg 

Westelijke Mijnstreek is indertijd gehandhaafd gebleven om zo duidelijk herkenbaar te zijn voor 

inwoners in de Westelijke Mijnstreek.  

 

Het Prins Claus Centrum (PCC) is per 1 januari 2007 gefuseerd met Orbis. Per deze datum is PCC een 

divisie van Orbis geworden. De naam Prins Claus Centrum is aanvankelijk gehandhaafd en herkenbaar 

voor geestelijke gezondheidszorg in de Westelijke Mijnstreek. Inmiddels is de naam Orbis Geestelijke 

Gezondheidszorg geworden. 

 

Sinds 1 januari 2008 zijn de voormalige divisies Verpleging & Verzorging en divisie Thuiszorg Westelijke 

Mijnstreek geïntegreerd in de divisie Orbis Thuis. Orbis Thuis bestaat onder andere uit een tiental 

zorgcentra en een aantal nevenlocaties, gespreid gelegen over het gebied tussen Beek en Echt: 

zorgcentrum Orbis Glana met Orbis Hospice Daniken en woonzorgcomplex Geleen Zuid te Geleen, 

Orbis Lemborgh, Orbis Hoogstaete, Orbis De Baenje te Sittard, Orbis De Egthe te Echt, Orbis Aldenhof in 

Born (dat in 2014 Orbis St. Maarten heeft vervangen) , Orbis Vastrada te Susteren en Orbis Thuiszorg 

(voorheen Thuiszorg Westelijke Mijnstreek) te Sittard. 

 

Sinds 1 januari 2008 zijn AristaCura, een middelgrote thuiszorgorganisatie en Orbis gefuseerd.  

De huishoudelijke zorg van AristaCura is reeds per begin december 2007 ondergebracht in Orbis 

Huishoudelijke Hulp BV. Door het gezamenlijk aanbieden van de zorg kan beter worden ingespeeld op 

de behoeften van de klant.  

Het primaire proces van AristaCura is destijds ondergebracht in een apart organisatie-onderdeel van 

Orbis Thuis waardoor de merknaam AristaCura behouden bleef. Vanaf  1 januari 2009 is de naam 

AristaCura verdwenen en de dienstverlening verder opgenomen binnen Orbis Thuis.  

 

Het Orbis Medisch Centrum, dat vanaf 2009 in gebruik is genomen,  is een technologisch 

hoogontwikkeld centrum waar op de meest patiëntvriendelijke en efficiënte manier hoogwaardige zorg 

wordt geboden: medisch specialistische zorg, gespecialiseerde verpleegkunde, paramedische zorg, 

diagnostiek en behandeling.  

 

Orbis Medisch Centrum bood ruimte aan het voormalige Maaslandziekenhuis, het voormalige Prins 

Claus Centrum, Invia en een Zorgboulevard. Op het terrein is eveneens een ondergrondse 

parkeergarage en een energiecentrale gerealiseerd. De bouwkundige oplevering van Orbis Medisch 

Centrum heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2008 waarna het vanaf begin 2009 fasegewijs in 

gebruik is genomen.  



7 
 

 
 
2.3 De voormalige organisatie Orbis Medisch en Zorgconcern 

Orbis bestond uit Orbis Medisch Centrum, Orbis Thuis en het Orbis Diensten Centrum (ODC), aangevuld 

met enkele concernafdelingen.  

 

In organisatorische zin bestond het totale concern uit drie divisies te weten: 

· Orbis Medisch Centrum (OMC) bestaande uit het ziekenhuis, Orbis Revalidatie en Orbis  

  Geestelijke Gezondheidszorg (Orbis GGZ); 

· Orbis Thuis bestaande uit Verpleging & Verzorging (V&V), Orbis Thuiszorg, Orbis  

  Jeugdgezondheidszorg (Orbis JGZ), Orbis Huishoudelijke Hulp en Orbis Revital  

  (hulpmiddelencentrum). Onder Verpleging & Verzorging vallen de volgende locaties: Orbis Glana  

  met een Hospice, Orbis De Egthe, Orbis Vastrada met een Hospice, Orbis De Baenje  

  (inclusief Orbis De Kollenberg), Orbis Lemborgh, Orbis Hoogstaete, Orbis Aldenhof; 

· Orbis Diensten Centrum bestaande uit Administratie, Inkoop, Informatie Management, Vastgoed  

  en Facilities. 

 

De Raad van Bestuur werd ondersteund door een aantal centrale afdelingen te weten Concern Control, 

Concern HR, Communicatie/Staf, Projectbureau Additionele Gelden (PAG) en Projecten. 

Het Orbis Diensten Centrum opereerde als een Shared Service Centrum ten behoeve van de overige 

divisies. 

 

 

Orbis Medisch Centrum 

Orbis Medisch Centrum (OMC) was een: 

· algemeen regionaal opleidingsziekenhuis, voorzien van alle basisspecialismen en verwijzer naar  

  topklinische en academische centra; 

· instelling met een krachtig imago. 

Met een focus op: 

· excelleren in gastvrijheid/klantgerichtheid én (zorg)logistiek (klantbehoeften sturen ketenbrede  

  dienstverlening); 

· betrouwbaar partnerschap in (regionale) ketenzorg. 

 

Dit profiel wordt gerealiseerd op basis van de kerncompetenties: 

· goed zorgverlenerschap; 

· goed ondernemerschap; 

· goed werkgeverschap. 

 

OMC was een hoogwaardig technologisch centrum voor medisch specialistische zorg, gespecialiseerde 

verpleegkunde, paramedische zorg, diagnostiek en kortdurende behandelingen. Daarin stond centraal 

sensitiviteit en aandacht voor de menselijke maat en het menselijke contact. Nieuwe technologieën 

zorgden ervoor dat behandelingen sneller en gemakkelijker verlopen, waardoor de herstelperiode 

wordt verkort. Hierbij werd voortdurend aansluiting en samenwerking gezocht met de 1e lijn en met de 

(Orbis)ketenpartners van Orbis Thuis en/of Orbis GGZ. Verder werd op verschillende terreinen gewerkt 

aan het opleiden van nieuwe professionals. Orbis Medisch Centrum richtte zich naast de primaire 

patiëntbehoeften (medische zorg/verpleging) nadrukkelijk ook op secundaire patiënt-/klantbehoeften. 

Zo ontstonden er steeds meer themapoli’s waarin specialisten van verschillende specialismen 

samenwerken. Ook was er sprake van verschillende private initiatieven, in samenwerking met medisch 

specialisten, en bood OMC spreekuren van verschillende specialismen aan in de buitenpoli de Egthe. 

Het traditionele ziekenhuisaanbod werd daardoor uitgebreider, meer divers en naar een kwalitatief 

hoger niveau gebracht. Ook werden, waar mogelijk of noodzakelijk, bedrijfsonderdelen geprivatiseerd 

of werd outsourcing overwogen. 
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Preventie was eveneens een markt waarop Orbis zich richtte. Daartoe heeft OMC sinds 2006 een 

meerderheidsaandeel in Orbis Vigor, een onderneming die gespecialiseerd is in preventieve 

gezondheidzorg. Orbis Vigor ontwikkelde diensten op het gebied van gezondheidsmanagement 

(screeningen, revalidatieprogramma’s, trainingen en cursussen), gericht op de zakelijke markt, maar 

ook bijvoorbeeld een algemene gezondheidscheck voor medewerkers van Orbis Medisch en 

Zorgconcern vanaf 55 jaar. 

 

OMC bestond uit: 

• Orbis Medisch Centrum  

• Orbis Geestelijke Gezondheidszorg  

• Orbis Revalidatie  

• Zorgboulevard 

 

Orbis Geestelijke Gezondheidszorg was een regionaal GGZ centrum waar voor alle leeftijden ambulante 

behandeling, deeltijdbehandeling (dagbehandeling) en klinische behandeling aangeboden wordt. De 

klinische behandeling vindt plaats in vier open units en een gesloten afdeling. 

 

Orbis Revalidatie: een samengaan van de herstel- en revalidatiefunctie van Orbis Invia met 

verschillende paramedische afdelingen (zoals fysiotherapie en ergotherapie) van het ziekenhuis, gericht 

op patiënten die na een korte ziekenhuisopname moeten revalideren. 

 

Op de Zorgboulevard van OMC openden diverse zorgpartners en zorgaanbieders hun deuren om 

ondersteuning te bieden bij onderzoek, begeleiding, revalidatie, advies, informatie en voorlichting. Zo 

kan iedereen op één plek terecht voor behandeling (cure) en ondersteuning (care). Ook werden Gilde 

Opleidingen, de Huisartsen Dienst Westelijke Mijnstreek, de dienstapotheek, het Wmo-adviescentrum 

en het zorgloket van Orbis Thuis gehuisvest in OMC. Op het terrein is de Regionale 

Ambulancevoorziening Zuid-Limburg gevestigd. 

 

Werk-, zorg- en behandelprocessen zijn volledig opnieuw ontworpen en beschreven, bouw en 

systemen zijn daarop afgestemd. 
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In het nieuwe ziekenhuis was het werk niet, zoals voorheen, georganiseerd rond afdelingen. In het 

nieuwe ziekenhuis, met de Nieuwe Manier van Werken, staat de patiënt in elk opzicht centraal tijdens 

het zorgproces. Dit was mogelijk door uitgekiende (zorg)logistiek, volledig door ICT ondersteund.  

Binnen het ziekenhuis doorliep de patiënt een zorgtraject waarin vier belangrijke fasen in 

onderscheiden centra zijn ondergebracht: het Centrum voor Screening en Diagnostiek, het 

Spreekuurcentrum, het Behandelcentrum en het Verpleegcentrum. Het laatste centrum wordt maar 

door een klein deel van de patiënten bezocht. Steeds meer behandelingen vinden plaats zonder een 

klinische opname.  

 

Behalve deze vier ‘patiënten centra’ waren er ook twee centra waar de patiënt nooit zal komen en 

alleen indirect mee te maken krijgt. Het eerste was het Kennis- en Expertisecentrum. Hier werken de 

professionals (bijvoorbeeld medisch specialisten en disciplines) als ze niet direct met patiënten bezig 

zijn in één van de vier bovengenoemde centra. Vanuit het Logistiek centrum (waar ook de laboratoria 

en apotheek zijn ondergebracht) werden tenslotte alle activiteiten op het vlak van facilitaire 

dienstverlening en de medische ondersteuning ontplooid. 

 

Nieuwe Manier van Werken 

Om het ziekenhuis van de 21e eeuw mogelijk te maken, waren drie essentiële dingen nodig: een 

gebouw afgestemd op de Nieuwe Manier van Werken, processen en systemen afgestemd op de 

Nieuwe Manier van Werken, een organisatie en een cultuur waarmee wij op onze nieuwe manier 

kunnen werken.  

 

Orbis Geestelijke Gezondheidszorg 

Orbis Geestelijke Gezondheidszorg is een regionaal GGZ Centrum waar voor alle leeftijden ambulante 

behandeling, deeltijdbehandeling (dagbehandeling), en klinische behandeling aangeboden wordt. Zij 

biedt behandeling aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met een psychiatrische aandoening en aan 

ouderen met een psychiatrische of psychogeriatrische aandoening of beperking. 

 

Orbis GGZ levert primair geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet 

en deels de AWBZ en WMO. Binnen de AWBZ zijn de volgende functies toegelaten: 

· behandeling; 

· ondersteunende en activerende begeleiding; 

· verpleging; 

· persoonlijke verzorging; 

· verblijf op grond van de AWBZ. 

 

Orbis GGZ bestaat uit: 

· zorgproces Kinderen & Jeugdigen, voor ambulante hulpverlening en kinderpsychiatrische  

  dagbehandeling van cliënten t/m 18 jaar; 

· zorgproces Volwassenenzorg Angst-, Stemmings- en Persoonlijkheidsstoornissen, voor ambulante  

  hulpverlening van cliënten met angststoornissen, stemmingsstoornissen en  

  persoonlijkheidsstoornissen; 

· zorgproces Volwassenenzorg Integrale Zorg, voor ambulante behandeling van cliënten met  

  meervoudige, complexe problematiek met behulp van Fact teams; 

· zorgproces Ouderenzorg, voor ambulante behandeling van cliënten vanaf 65 jaar; 

· kliniek, voor opname van volwassenen en ouderen; verder gedifferentieerd in de milieus  

  angst, depressie en persoonlijkheidsstoornissen, ouderenzorg, psychotische stoornissen, en een  

  acute opname afdeling; 

· deeltijdbehandeling, voor kinderen, volwassenen en ouderen; 

· hostel, klinische setting voor behandeling en rehabilitatie; 

· dagactiviteitencentrum Het Karwei, voor dagbesteding. 
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De kliniek van Orbis GGZ verricht alle psychiatrische opnames in de Westelijke Mijnstreek en heeft een 

24-uurs Crisisdienst. Daarnaast draagt Orbis GGZ bij aan de opleiding van nieuwe beroepsbeoefenaars 

door het beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen; onder andere voor gz psycholoog, 

psychotherapeut, psychiater en nurse practitioner naast diverse stageplekken. 

 

Orbis Revalidatie 

Orbis Revalidatie bestaat uit een verblijfscentrum en een behandelcentrum. In het verblijfscentrum 

verblijven patiënten voor een tijdelijk beperkte klinische multidisciplinaire revalidatieperiode. In het 

behandelcentrum vinden poliklinische behandelingen door diverse disciplines plaats. De (para-) medici 

van het behandelcentrum verlenen tevens diensten op de klinische afdelingen van het Orbis Medisch 

Centrum.  

 

Orbis Verpleging en Verzorging 

Orbis V&V bestaat uit een tiental zorgcentra, hospices, waar verpleging en verzorging 

wordt geboden, thuiszorg, huishoudelijke hulp, jeugdgezondheidszorg en de uitleen van 

hulpmiddelen. 

Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Sittard-Geleen, Born, Beek, Stein, Schinnen en 

Echt-Susteren. Orbis V&V is werkzaam in de Zorgkantoorregio’s Zuid-Limburg en Noord- en Midden-

Limburg. 

 

In en vanuit de zorgcentra worden de volgende (zorg)diensten geboden: 

· intramurale zorg; 

· extramurale zorg; 

· palliatief terminale zorg; 

· verblijf; 

· verblijf met behandeling (op somatische of psychogeriatrische grondslag zowel in reguliere  

  verpleeghuizen als in kleinschalige woonvoorzieningen); 

· deeltijdzorg (dagbehandeling en -verzorging); 

· service en dienstverlening. 

 

Orbis Jeugdgezondheidszorg 

Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar wordt uitgevoerd door Orbis Jeugdgezondheidszorg. 

De meeste activiteiten worden aangeboden op het consultatiebureau.  

 

Orbis Thuiszorg 

Vanuit Orbis Thuiszorg kan het brede aanbod van diensten flexibel worden ingezet, waardoor cliënten 

zo lang mogelijk in de thuissituatie kunnen verblijven. Cliënten zijn volwassenen, ouders met jonge 

kinderen en senioren. 

De volgende (zorg)diensten worden geboden: 

· (gespecialiseerde) verzorging; 

· (gespecialiseerde) verpleging; 

· palliatief terminale zorg; 

· transmurale zorgverlening; 

· service en dienstverlening.  

 

Begin 2011 is Orbis Thuiszorg een samenwerking aangegaan met Vebego/Assist Zorg in Huis. 

De naam voor deze joint venture was Orbis Thuiszorg Westelijke Mijnstreek BV en is nu Orbis 

Thuiszorg. Vebego is een internationale organisatie op het gebied van schoonmaak, facilitaire 

dienstverlening en personeelsdiensten. Binnen Vebego is het landelijk opererend bedrijf Assist Zorg in 

Huis opgericht dat zich specifiek richt op de gezondheidszorg voor onder andere zorgondersteuning en 

thuiszorg/WMO.  
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Assist Zorg in Huis en Orbis hebben elkaar al sinds 2007 met succes gevonden in de joint venture Orbis 

Huishoudelijke Hulp BV. Het efficiënte organisatiemodel van Assist en de gespecialiseerde kennis en 

ervaring van Orbis hebben geleid tot positieve ervaringen en goede resultaten. Deze vormen de 

aanleiding om ook in de AWBZ-thuiszorg intensief met Assist samen te gaan werken. Assist heeft veel 

kennis op het gebied van plannings- en automatiseringssystemen, commerciële bedrijfsvoering en 

efficiënte inzet van ondersteunende diensten.  Orbis Thuiszorg levert hoogwaardige HKZ-

gecertificeerde thuiszorg. 

 

Orbis Huishoudelijke Hulp BV 

In 2007 heeft Orbis samen met Vebego een BV opgericht om de WMO gerelateerde huishoudelijke zorg 

en alphahulpverlening te leveren. Orbis vindt het belangrijk om de huishoudelijke verzorging als 

onderdeel van het zorgpakket te behouden omdat de medewerker een belangrijke signaleringsfunctie 

heeft voor overige (thuis)zorgvragen. 

 

Orbis Eyescan Limburg  

Vanaf 1 januari 2012 zijn OMC en Eyescan een vergaande samenwerking aangegaan op het gebied van 

oogheelkundige zorg in Limburg. De oogartsen en medewerkers van de afdeling Oogheelkunde van 

voormalig OMC en van Eyescan verrichten samen hun werkzaamheden in Orbis Medisch Centrum. 

Sinds 1 juni 2012 is Orbis Eyescan Limburg gehuisvest op de Zorgboulevard in Orbis Medisch Centrum, 

nu Orbis Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen. Patiënten kunnen op één plek terecht voor 

spreekuren, diagnostiek en behandeling.  

 

 

2.4 Onze medewerkers, het sociaal beleid 

De medewerkers in onze organisatie zijn naar onze mening bepalend voor het realiseren van de 

doelstellingen van de organisatie en het leveren van kwaliteit van dienstverlening. Vertrouwen van 

patiënten en cliënten in de reputatie en professionele bekwaamheid van de medewerkers, alsook de 

wijze waarop zij de patiënten en cliënten bejegenen, zijn essentieel voor de kwaliteit van zorg die wij 

leveren. Het is de ervaring van onze klanten die hierbij telt. De kwaliteit, motivatie en betrokkenheid 

van onze medewerkers in zijn algemeenheid en van het management in het bijzonder, vormen een 

succesfactor voor Zuyderland. Kortom, het is onze overtuiging dat medewerkers onze organisatie 

maken tot wat ze is.  

 

Het sociaal beleid richt zich daarom op een continu kwalitatief hoogwaardige bezetting van alle 

functies, waarbij niet alleen de huidige kwaliteiten van medewerkers belangrijk zijn, maar ook de 

inzetbaarheid in de toekomst. Het vermogen om zich te kunnen aanpassen aan veranderende 

omstandigheden en om te leren, zijn belangrijk voor medewerkers. Bij dergelijke uitgangspunten past 

een mensgerichte wijze van managen. Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, samenwerking en 

vernieuwing in ruil voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en loon naar werken hoort bij deze 

benadering.  

 
De kwaliteit van de zorg wordt mede bepaald door de passie en betrokkenheid van haar medewerkers. 

Zuyderland erkent het belang van de medewerkers bij het leveren van kwalitatieve zorg en voert een 

P&O-beleid dat gericht is op duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit 

van onze medewerkers. 

 

• Duurzame inzetbaarheid: medewerkers werken gepassioneerd, productief en veilig, zijn vitaal 

en  hebben een juiste balans tussen werk en privé. 

• Persoonlijke ontwikkeling: medewerkers zijn gemotiveerd, beschikken over de juiste kennis,  

   kwalificaties en vaardigheden en worden gestimuleerd om deze bij te houden en verder te  

   ontwikkelen. 
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• Professionaliteit: medewerkers leveren persoonlijke en menslievende zorg in nauwe 

samenwerking  met collega’s en andere dienstverleners waarbij men zorgvuldig en plezierig 

met elkaar omgaat en open staat voor feedback. 

 

 

3. Indiensttreding en salaris 
 

 

3.1  In dienst 

Zoals u in hoofdstuk  1 heeft kunnen lezen, is op onze medewerkers ofwel de Cao Ziekenhuizen ofwel 

de Cao VVT ofwel de Cao GGZ van toepassing. Aangezien u in dienst treedt bij Zuyderland worden uw 

arbeidsvoorwaarden eveneens door een van deze cao’s bepaald. 

 

Om tijdig en correct uw salaris uit te kunnen betalen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Ook 

hebben wij bepaalde gegevens van u nodig omdat wij als werkgever moeten voldoen aan een aantal 

wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij onder andere verplicht sociale premies en loonheffing voor u af te 

dragen en u aan te melden bij het pensioenfonds.  

 

Ten behoeve van de administratieve afhandeling verzoeken wij u de bijlages die digitaal met de 

uitnodiging voor het arbeidsvoorwaardengesprek aan u zijn aangereikt, uit te printen en volledig in te 

vullen. Deze ingevulde bijlages dient u samen met de overige bescheiden, zoals omschreven in de 

bijlage bij de uitnodiging voor het arbeidsvoorwaardengesprek ‘Gegevens voor indiensttreding’ mee te 

nemen naar uw arbeidsvoorwaardengesprek. 

 

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden in uw digitale personeelsdossier opgeborgen en uiterst 

vertrouwelijk behandeld. De verwerking en registratie van deze gegevens geschiedt conform het 

gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

 

3.2 Salaris 

De hoogte van uw salaris wordt enerzijds bepaald door het niveau en de aard van de functie die u gaat 

vervullen en anderzijds door het aantal functiejaren. Uw functie is ingedeeld in een functiegroep. De 

vergoeding voor de werkzaamheden die u uit gaat voeren, wordt gebaseerd op de salarisschaal van 

deze functiegroep. De hier beschreven manier van functiewaardering is specifiek voor de 

gezondheidszorg en wordt genoemd de FunctieWaardering Gezondheidszorg (FWG).   

 

Elke medewerker krijgt jaarlijks op een vooraf bepaald tijdstip een salarisverhoging, tenzij het 

maximum in de salarisschaal bereikt is. Deze jaarlijkse salarisverhoging wordt een periodieke verhoging 

genoemd. Meer informatie over de salarisschalen en de daarbij behorende inpassingstabelnummers 

kunt u in de betreffende cao nalezen. 

 

 

3.3 Mijn Orbis 

Om op een doelmatigere en doeltreffende wijze de dienstverlening vanuit het HR Shared Service 

Center (HSS) vorm te geven is in 2011 gestart met het fasegewijs invoeren van e-HRM middels 

Employee en Management Self Service modules (ESS en MSS). Het ESS en MSS stelt medewerkers en 

leidinggevenden in staat om rechtstreeks diensten en producten van het HSS af te nemen waarbij de 

verwerkingsnelheid van de mutaties en de actualiteit en de kwaliteit van de gegevens op een hoger 

niveau komen.  
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In april 2012 is hiertoe ‘Mijn Orbis’ beschikbaar gesteld. Mijn Orbis is een beveiligd portaal waarin 

iedere medewerker zijn eigen gegevens kan bekijken zoals die in het personeels- en 

salarisregistratiesysteem (SAP-HR) bij Zuyderland locatie Sittard-Geleen geregistreerd staan. Het is 

toegankelijk via intranet, maar ook via internet. Het doel is om P&O-gegevens transparant te maken. 

Dat wil zeggen dat u rechtstreeks toegang heeft tot de voor u relevante P&O-gegevens en hiervoor niet 

meer naar een ‘loket’ hoeft. Ook bent u voor veel zaken niet meer aan de openingstijden van P&O 

gebonden. In september 2014 is de gebruikersvriendelijkheid van het systeem verder verbeterd. 

 

Met behulp van Mijn Orbis kunt u als medewerker: 

- uw eigen persoonlijke gegevens inzien en wijzigen, 

- de gegevens van uw arbeidsovereenkomst inzien, 

- uw salarisstrook en/of jaaropgave opvragen en uitprinten en/of digitaal opslaan, 

- uw declaraties indienen 

- u ziek- en hersteld melden. 

 

Als leidinggevende kunt u met behulp van Mijn Orbis personele mutaties doorvoeren. 

 

Er wordt bekeken of mogelijkheden wellicht nog uitgebreid worden in ESS/MSS. U kunt dan denken aan 

het indienen van declaraties, het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA/MKS) en het plannen 

van opleidingen.  

 

Alle P&O gerelateerde vragen van (nieuwe) medewerkers kunnen bij voorkeur per mail gesteld worden 

via humanresources@orbisconcern.nl. Het servicebureau van de PSA is ook telefonisch bereikbaar op 

werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-4598000 menukeuze 2 optie 4. 

Medewerkers kunnen vragen ook digitaal stellen via de Postbus in Mijn Orbis en de status van uw vraag 

online volgen. 

 

U als nieuwe medewerker ontvangt automatisch op uw zakelijk of privé email uw gebruikersnaam met 

wachtwoord voor Mijn Orbis dat u vervolgens in Mijn Orbis kunt wijzigen. 

 

Mijn Orbis is toegankelijk via intranet (Medewerker/HR/Mijn Orbis), maar ook via internet 

(www.orbisconcern.nl/mijnorbis) 

 

Voor Orbis Thuiszorg is MijnIO beschikbaar. Zodra u als nieuwe medewerker uw inlog voor MijnIO heeft 

ontvangen, heeft u tevens toegang tot het medewerkersportaal op intranet.  

 

 
 

4. Zwangerschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid  
 
 
4.1 Gezondheidsbeleid, Ziekteverzuimreglement 

Binnen Zuyderland locatie Sittard-Geleen geldt een ziekteverzuimreglement, dat gebaseerd is op het 

Gezondheidsbeleid. Hierin staat onder meer beschreven hoe u dient te handelen als u zich ziek of 

hersteld wilt melden. Het is van belang dat u dit reglement goed doorleest en navolgt, aangezien de 

werkgever maatregelen kan treffen als het reglement niet nageleefd wordt. U treft dit 

ziekteverzuimreglement in brochurevorm aan op internet via www.orbisconcern.nl/orbis-werken-en-

leren/nieuwe-medewerkers. Kijk ook op intranet onder Medewerker/HR/Gezondheid voor nadere 

informatie over het Gezondheidsbeleid en de instrumenten die er voor u zijn.  

Medewerkers werkzaam bij Zuyderland Thuiszorg vinden het ziekteverzuimreglement en het 

Gezondheidsbeleid op het medewerkersportaal op intranet bij “protocollen”.  
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Zuyderland locatie Sittard-Geleen maakt sinds 1 januari 2012 in dit verband gebruik van de diensten 

van arbodienst Encare Arbozorg. Met ingang van 1 januari  2014 is Zuyderland (exclusief Zuyderland 

Huishoudelijke Hulp) eigen risicodrager voor de Ziektewet. Tevens is ervoor gekozen om voor de 

uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet, 

Acture BV in te schakelen. 

 

 

4.2 Uitkering bij ziekte 

Als u ziek bent, betaalt Zuyderland het loon gedurende het eerste jaar van ziekte 100% door, maar in 

het tweede jaar nog slechts 70% van het laatstgenoten loon. Dit mag echter nooit minder zijn dan het 

geldende minimumloon.  

 

Na het tweede ziektejaar wordt de zieke medewerker door het UWV gekeurd en wordt er bepaald in 

hoeverre de medewerker nog in staat is om arbeid te verrichten.  

 

Per 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA, de wet Werk en Inkomen naar 

Arbeidsvermogen. Kern van het nieuwe WIA-stelsel is het bevorderen van arbeidsgeschiktheid, in 

plaats van het aantonen van arbeidsongeschiktheid.  

 

 

4.3 Ziektekostenverzekering 

Als medewerker bent u zelf verantwoordelijk voor aanmelding bij een ziektekostenverzekering. 

 

Wij bespreken in deze wegwijzer alleen de ziektekostenverzekeraar van de gezondheidszorg, het 

Instituut Ziektekostenvoorziening Ziekenhuiswezen (IZZ), omdat zij een ziektekostenregeling bieden 

specifiek voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. U kunt uw ziektekostenverzekering 

echter ook bij een andere verzekeraar afsluiten.  

 

Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet in Nederland ingevoerd. Dit betekent dat er 

voortaan één zorgverzekering voor iedereen is en dat het verschil tussen ziekenfonds en particulier 

verzekerden is verdwenen.  

 

De verzekering geldt voor iedereen die in Nederland woont of loonbelasting in Nederland betaalt. De 

zorgverzekering bestaat uit een basispakket en eventuele aanvullende verzekering(en). 

 

Ziektekostenverzekering bij het IZZ  

Bij het IZZ kunt u een IZZ Basispakket afsluiten dat uitgebreid kan worden met aanvullende 

verzekeringen. Als IZZ-verzekerde ontvangt u een tegemoetkoming in de premie voor het pakket ‘Zorg 

voor de Zorg’ (voorheen de Basisaanvullende regeling). Indien u zich bij een andere 

ziektekostenverzekeraar verzekert, dan draagt Zuyderland niet bij aan de kosten. 

 

Als u geïnteresseerd bent in een IZZ ziektekostenverzekering, dan kunt u alle informatie hierover 

terugvinden op internet via: www.izz.nl. U kiest eerst voor de optie ‘werknemer’ en vervolgens voor 

‘mijn izz’.  U dient vervolgens een eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.  

 

Het collectiviteitsnummer dat moet worden ingevuld, is: 

Stichting Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis) 274500 

Zuyderland GGz BV 10921 

Zuyderland Zorgcentra BV 10919 

Zuyderland Thuiszorg BV 11289 

Zuyderland Jeugdgezondheidszorg BV 10920 
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Indien u uw huidige zorgverzekering wilt opzeggen, dient u dit voor 31 december van het lopend jaar te 

doen. U heeft daarna tot 1 februari van het volgend jaar de tijd voor het afsluiten van een nieuwe 

zorgverzekering die overigens per 1 januari ingaat. Per datum indiensttreding kunt u zich aanmelden bij 

een zorgverzekering, dit kunt u alleen doen als u van de ene collectieve verzekering over gaat naar de 

andere.  

 

Wilt u een toelichting op de IZZ ziektekostenverzekering, dan kunt u hiervoor eveneens terecht bij de 

PSA, of bij HR Thuiszorg indien u werkzaam bent voor Zuyderland Thuiszorg of bij het IZZ, www.izz.nl. 

Ook kunt u bellen met IZZ telefoonnummer 0900-0274 (op werkdagen van 8.00-20.00 uur). 

 

Ziektekostenverzekering bij CZ 

Vanaf  1 januari 2016 kunnen medewerkers met een collectiviteitskorting via Zuyderland gebruik 

maken van CZ.  Meer informatie over premies van CZ zijn te vinden op www.cz.nl.  U kunt ook bellen 

met  CZ via tel. 0900 0949 (Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur Zaterdag 10:00 - 14:00 uur).  Ga voor 

meer informatie naar intranet/huisnet/medewerkersportaal. 

 

 

4.4 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

Medewerkers die zwanger zijn, hebben recht op zwangerschapsverlof voor en bevallingsverlof na de 

bevalling. Dit zwangerschapsverlof dient circa 4-6 weken voor de verwachte bevallingsdatum in te gaan 

en duurt daarna nog 10-12 weken na de bevalling. Om te bepalen wanneer u recht heeft op dit verlof, 

dient u tijdig een zogenoemde ‘zwangerschapsverklaring’ te laten invullen door de behandelend arts of 

verloskundige en bij voorkeur digitaal in te leveren bij de PSA. U ontvangt gedurende 16 weken 

zwangerschaps- en bevallingsverlof een uitkering ter hoogte van 100% van uw salaris. De medewerker 

PSA of HR Thuiszorg kan u meer informatie verstrekken over dit onderwerp. Meer informatie over 

zwangerschap vindt u op intranet (Medewerker/HR/Gezondheid/Zwangerschap). 

 

 

4.5 Ouderschapsverlof en tijdelijke aanpassing werktijden na ouderschapsverlof 

 

Ouderschapsverlof 

Als medewerker kunt u gedurende de periode dat uw kind de leeftijd van 8 jaren nog niet heeft bereikt, 

aanspraak maken op onbetaald ouderschapsverlof. Vanaf 1 januari 2009 is het ouderschapsverlof 

verlengd van 13 naar 26 maal uw wekelijkse arbeidsduur. De verlenging geldt alleen als u voor dat kind 

vóór 1 januari 2009 nog niet eerder ouderschapsverlof hebt opgenomen of gedeeltelijk hebt 

opgenomen. De duur van het ouderschapsverlof dat u vóór 1 januari 2009 hebt opgenomen ligt op 13 

weken. Standaard geldt dat u een jaar lang voor de helft van uw werkweek gaat werken. Als u 

bijvoorbeeld 32 uur per week werkt, gaat u voor één jaar 16 uur per week werken en hebt u 16 uur per 

week ouderschapsverlof. Voor verlof opgenomen vóór 1 januari 2009 geldt een periode van een half 

jaar.  

Sinds 1 januari 2015 heeft de partner van de moeder recht op 3 dagen (onbetaald) ouderschapsverlof 

bij de geboorte van een kind. 

 

Een verzoek voor ouderschapsverlof dient u minimaal twee maanden voor aanvang van dit verlof 

schriftelijk kenbaar te maken bij uw leidinggevende. In overleg met de leidinggevende wordt u geacht 

afspraken te maken omtrent het gewenste tijdstip, de periode en duur van het verlof. De uiteindelijke 

keuze met betrekking tot de aard en de duur van het ouderschapsverlof is afhankelijk van uw eigen 

wensen en de werkomstandigheden en mogelijkheden op de afdeling waar u werkt.  

De werkgever kan nooit weigeren het ouderschapsverlof op te laten nemen volgens de 

standaardregeling. U mag namelijk maximaal de helft van het aantal uren verlof opnemen. Voor 
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ouderschapsverlof dat u vanaf 1 januari 2009 opneemt, geldt dat u in een periode van twaalf maanden 

dus altijd maximaal de helft van het aantal uren werkt. Voor verlof dat vóór 1 januari 2009 is ingegaan 

geldt een periode van zes maanden. 

Als de medewerker het ouderschapsverlof op een andere manier wil opnemen, kan de werkgever zich 

hier wel tegen verzetten. Hij mag u dit alleen weigeren als uw verlof het bedrijf in ernstige problemen 

zou brengen.  

 

In overleg met de werkgever kan de medewerker het ouderschapsverlof spreiden. Dit kan op de 

volgende manieren: 

- medewerker kan het verlof over een langere periode dan twaalf maanden uitsmeren; 

- medewerker kan meer uren verlof per week opnemen. Bijvoorbeeld voltijds verlof opnemen; 

- medewerker kan het verlof opsplitsen in maximaal zes gedeelten. Elk gedeelte moet minimaal  

  een maand duren. Voor verlof opgenomen vóór 1 januari 2009 geldt dat u uw verlof kunt  

  spreiden over een periode langer dan zes maanden en dat u het verlof kunt opsplitsen in twee of  

  drie gedeelten. 

 

Tenzij er andere afspraken gemaakt zijn tussen u en uw leidinggevende, bent u verplicht na afloop van 

het ouderschapsverlof weer het oorspronkelijk aantal uren te gaan werken. Voor meer informatie 

hierover kunt u terecht op intranet (Medewerker/HR/CAO/Bijzondere verlofvormen), bij uw 

leidinggevende of bij de Servicedesk HR of HR Thuiszorg. 

Voor meer informatie kunt u ook de Wet Arbeid en Zorg nalezen, met name hoofdstuk 6. 

 

Tijdelijke aanpassing werktijden na ouderschapsverlof 

Per maart 2012 is een nieuw artikel opgenomen in de Arbeidstijdenwet (ATW) waarbij een 

medewerker het recht heeft de werkgever te verzoeken om, na afloop van het opnemen van het 

ouderschapsverlof, zijn arbeidspatroon tijdelijk aan te passen. Met arbeidspatroon wordt de concrete 

invulling van de arbeids- en rusttijden voor de individuele medewerker (het rooster) bedoeld.  Na 

afloop van het ouderschapsverlof, kan de medewerker de werkgever verzoeken zijn arbeidspatroon 

voor de duur van een jaar aan te passen. Bedoeld is de medewerker een overgangsperiode te bieden 

tussen de periode waarin ouderschapsverlof werd genoten en de terugkeer naar het reguliere 

arbeidspatroon. Het ouderschapsverlof waar de medewerker recht op heeft, moet volledig zijn 

opgenomen. Het aangepaste arbeidspatroon sluit in beginsel direct aan op het ouderschapsverlof. De 

periode van een jaar is een indicatie, medewerker en werkgever kunnen ook een andere duur 

overeenkomen. 

 

Wil de medewerker zijn arbeidspatroon tijdelijk aanpassen, dan moet hij een schriftelijk verzoek 

hiertoe tenminste drie maanden voordat het ouderschapsverlof afloopt, indienen. De werkgever heeft 

twee maanden de tijd om te bekijken of de gevraagde aanpassingen mogelijk zijn en eventuele 

organisatorische voorzieningen te treffen. Vier weken voordat het ouderschapsverlof afloopt moet hij 

een beslissing hebben genomen. De werkgever is verplicht rekening te houden met de persoonlijke 

omstandigheden van de medewerker, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. 

Deze verplichting moet de werkgever dus in het oog houden om te beoordelen of aan het verzoek van 

de medewerker tegemoet gekomen kan worden. 

 

Naast, of los van, een verzoek tot een tijdelijke aanpassing van het arbeidspatroon kan de 

medewerker de werkgever ook verzoeken zijn arbeidsduur aan te passen. Dit kan op basis van de 

Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA). De werkgever kan een dergelijk verzoek slechts afwijzen in 

geval van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. 

Per 1 januari 2016 zal de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) worden omgevormd in een nieuwe 

wet, de Wet Flexibel Werken (WFW).  
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Deze nieuwe wet heeft tot doel flexibel werken te bevorderen door werknemers meer 

mogelijkheden te geven om thuis te werken en op voor hen gunstige tijden te werken. Naast het feit 

dat de werknemer op basis van de WFW na een half jaar, in plaats van een jaar, na indiensttreding 

een verzoek mag doen om aanpassing van de arbeidsduur, mag de werknemer ook vragen om een 

wijziging in de werktijden en/of werkplek. Werknemers kunnen sinds 1 januari 2015 al één keer per 

jaar een verzoek tot aanpassing indienen, in plaats van één keer per twee jaar. De volgende 

veranderingen zullen plaatsvinden op 1 januari 2016: 

• Werknemers mogen, naast een verzoek tot aanpassing van het aantal uren, een verzoek bij 

de werkgever neerleggen om de werktijden en arbeidsplaats te wijzigen. 

• Het verzoek dient te werknemer tenminste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum in 

te dienen.  

• De werknemer mag na vier maanden nadat hij in dienst is getreden een verzoek bij de 

werkgever indienen. 

• Een jaar na afwijzing/toewijzing van een verzoek, mag de werknemer een nieuw verzoek 

indienen. 

• Net als bij de WAA mag de werkgever het verzoek afwijzen  als er zwaarwegende 

bedrijfsbelangen zijn. In de WFW worden een aantal voorbeelden gegeven, zoals ernstige 

roostertechnische problemen. 

• De werkgever mag niet zomaar afwijzen, maar moet met de werknemer over zijn verzoek 

overleggen. 

• De afwijzingsgrond ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ is niet van toepassing bij een verzoek 

tot wijziging van de arbeidsplaats. Afwijzing kan dus ook op minder zwaarwegende belangen. 

• De werkgever mag een beslissing op het verzoek herzien als er zich nadien omstandigheden 

voordoen die erin resulteren dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen de herziening 

rechtvaardigen.  

• Bij cao, of door overeenstemming tussen werkgever en 

ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging, mag worden afgeweken van de WFW ter 

zake een verzoek tot vermeerdering van het aantal arbeidsuren, aanpassing arbeidsplaats of 

arbeidstijd. 

• Indien niet een maand voor de gewenste ingangsdatum door de werkgever op het verzoek is 

beslist, worden de gewenste aanpassingen conform het verzoek van de werknemer 

uitgevoerd. 

Een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen zijn hieronder schematisch weergegeven. 

Onderwerp Huidig: WAA (1-1-2015) Nieuw: WFW (1-1-2016) 

Bereik van de wet Arbeidsduur 

Arbeidsduur 

Werktijden 

Arbeidsplaats 

Termijn indienen van 

eerste verzoek na 

indiensttreding 

1 jaar 6 maanden 

Termijn indienen verzoek 

voor beoogde 

ingangsdatum 

4 maanden 

2 maanden. Werkgever dient uiterlijk 

1 maand voor beoogde ingangsdatum 

te beslissen bij gebreke waarvan het 

verzoek automatisch dient te worden 

gehonoreerd. 
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Termijn indienen nieuw 

verzoek na eerder 

verzoek 

1 jaar (was vóór 1-1-2015 2 jaar) 1 jaar 

Afwijzingsgrond 
Arbeidsduur: zwaarwegende 

bedrijfs- of dienstbelangen 

Arbeidsduur: zwaarwegende bedrijfs- 

of dienstbelangen 

Werktijden: zwaarwegende bedrijfs- of 

dienstbelangen 

Arbeidsplaats: afwijzing is zonder 

zwaarwegende bedrijfs- of 

dienstbelangen  mogelijk 

Herziening achteraf Niet van toepassing 

Mogelijk bij arbeidsplaats en 

arbeidsduur, ook dan moet sprake zijn 

van zwaarwegende bedrijfs- of 

dienstbelangen. 

 

5. Pensioen 
 
 
5.1 De Pensioenverzekeraar: PFZW (voorheen PGGM) 

Medewerkers van Zuyderland zijn collectief voor hun pensioen verzekerd bij Stichting Pensioenfonds 

voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (PGGM) die per 1 januari 2008 haar 

naam heeft gewijzigd in Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).  Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn streeft ernaar medewerkers een hoogwaardig pensioen aan te bieden tegen een redelijke prijs. 

Dat kan door met z’n allen (collectief) elkaars lusten en lasten te dragen (solidariteit). Hierdoor kan 

iedereen, vrouw of man, jong of oud, ziek of gezond, gehuwd of ongehuwd, op dezelfde voorwaarden 

pensioen opbouwen. 

 

 

5.2 Kenmerken van het pensioen 

De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn: 

- iedere medewerker, in dienst bij instellingen op het gebied van de gezondheidszorg of welzijn,  

  is deelnemer in de pensioenregeling. Hij bouwt pensioenrechten op en is verzekerd  

  tegen arbeidsongeschiktheid. Zijn partner is verzekerd voor Partnerpensioen. De  

  medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de voorwaarden voor  

  aanmelding en deelname. 

- het pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris tijdens de loopbaan (middelloonsysteem). 

- het pensioenfonds besluit elk jaar om het pensioen wel of niet aan te passen aan de bruto- 

  loonontwikkelingen (indexering) in de sector zorg en welzijn. 

 

De pensioenpremie wordt ingehouden op uw salaris. U kunt dit zien op uw salarisstrook. 

Heeft u nog vragen over pensioenregelingen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, dan kunt u 

hiervoor terecht bij PFZW. U vindt PFZW op internet via: www.pfzw.nl. Ook kunt u bellen met 

telefoonnummer 030-2775577 (op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur). De pensioenvoorziening 

binnen Zuyderland is zoals besproken het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De 

uitvoeringsorganisatie van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn is PGGM. Wilt u contact opnemen met 

PGGM, bel dan met 030-2773311 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 

 

Het Pensioenfonds publiceert maandelijks de zogenaamde dekkingsgraad die de verhouding tussen het 

vermogen van het pensioenfonds en alle financiële verplichtingen in de toekomst weergeeft.  
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PFZW heeft ook verschillende brochures voor u ter beschikking, die u ook kunt vinden op www.pfzw.nl. 

 

Van PFZW ontvangt u jaarlijks het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) waarop u uw opgebouwde en te 

bereiken pensioen en daarnaast uw pensioenrechten bij overlijden en arbeidsongeschiktheid kunt zien. 

 

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt en bij welke 

pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u 

overlijdt. Wat u op deze website niet ziet, is wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld. 

 

Vanaf 1 januari 2014 sluit de pensioenregeling van PFZW weer aan op de ingangsdatum van de AOW. 

Door deze aanpassing van de pensioenregeling sluit de ingangsdatum van het ouderdompensioen weer 

aan op de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt in verband met pensioen. 

 

Pensioenopbouw beperkt vanaf 1 januari 2015 

Als gevolg van gewijzigde wetgeving geldt vanaf 1 januari 2015 het volgende: 

• Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen is verlaagd van 1,95% naar 1,75%: de 

medewerker bouwt minder pensioen op. 

• Niet alle percentages zijn verlaagd: de percentages voor partnerpensioen, Anw-compensatie 

(voor nabestaanden) en wezenpensioen zijn gelijk gebleven. Ook het 

arbeidsongeschiktheidspensioen is ongewijzigd gebleven. 

• De franchise, het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd (€ 11.005 in 

2014), is iets omhoog gegaan (ongeveer € 300,-).Voor wie toch meer pensioen wil, biedt PFZW 

de oplossing: aanvullend nettopensioen. Hiermee heeft u zélf de mogelijkheid om bij PFZW uw 

pensioenopbouw aan te vullen. Er zijn twee mogelijkheden:  

1. Een aanvulling op uw partnerpensioen uit de collectieve basisregeling Partnerpensioen is 

pensioen voor uw partner als u overlijdt. 

2. Een aanvulling op uw ouderdomspensioen uit de collectieve basisregeling 

Ouderdomspensioen is het pensioen dat u krijgt bij pensionering 

Ga voor meer informatie naar www.pfzw.nl.  

Kijk ook op intranet onder Medewerker/HR/Arbeidsvoorwaarden en contract/Pensioen voor nadere 

informatie over pensioen. 

 

 

 

6. Huishoudelijke en facilitaire zaken 
 
 
6.1 Kindregelingen 

Vanaf 2015 zijn er 4 kindregelingen die ouders financieel ondersteunen: kinderbijslag, kindgebonden 

budget, kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.  In het oude stelsel 

waren er 10 regelingen. Het stelsel is dus eenvoudiger geworden 

De aanvraag voor de tegemoetkoming in kosten voor medewerkers van Zuyderland dient direct bij 

de belastingdienst te worden aangevraagd. Ga voor meer informatie naar: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindregelingen/veranderingen-kindregelingen  

en naar 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/toeslagen 
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6.2 Servicecentrum Facilities 

Het Servicecentrum Facilities is het centraal contactpunt voor de facilitaire dienstverlening. 

Medewerkers kunnen er terecht met facilitaire klachten, wensen, informatievragen en storingen, te 

bereiken op werkdagen van 8.00-17.00 uur op 088-4598000 menukeuze 3 of per mail op 

servicecentrum@orbisconcern.nl. U kunt hier bijvoorbeeld terecht voor de uitgifte van 

medewerkersbadges en parkeerabonnementen.  

 

6.3 Parkeerbeleid 

Medewerkers werkzaam voor de locatie Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen kunnen een 

parkeervergunning aanvragen. Hoe u in het bezit kunt komen van een parkeervergunning en tegen 

welke voorwaarden, kunt u lezen in de regeling ‘Parkeerbeleid Orbis voor de locatie OMC’ op intranet 

onder ODC/Producten en dienstencatalogus/Parkeren bij OMC. Voor de overige locaties van 

Zuyderland Sittard-Geleen gelden specifieke afspraken over parkeren voor medewerkers. Vraag op uw 

locatie naar de geldende afspraken omtrent parkeren. 

 
 
6.4 Medewerkersbadge 

De medewerkersbadge voor de locatie Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen wordt gebruikt om 

toegang te krijgen tot ruimtes en het computersysteem/netwerk. Daarnaast wordt de badge gebruikt 

om dienstkleding bij de KIA/KUA uitgifte op te halen en in te leveren. Ook kunt u als medewerker met 

uw badge met korting gebruik maken van het restaurant ‘Het Terras’ of van de koffiebar ‘Aspretto’. De 

korting is 50% tot maximaal €3,- korting per dag. U kunt uw medewerkersbadge in Zuyderland Medisch 

Centrum Sittard-Geleen opladen bij het oplaadpunt bij de ingang van het restaurant. 

 

 
6.5 Restaurant 

Zowel ZMC, Glana, De Egthe, Hoogstaete en Aldenhof beschikt over een restaurant. In ZMC biedt 

zelfbedieningsrestaurant ‘Het Terras’ gesitueerd naast de hoofdingang een rijk assortiment wisselende 

koude en warme gerechten. Het restaurant wordt zowel door medewerkers van Zuyderland als door 

bezoekers en patiënten bezocht. Medewerkers hebben de mogelijkheid  om met hun 

medewerkersbadge opgewaardeerd met bankpas of geld af te rekenen die 50% korting geeft tot een 

maximum van € 3,- per dag.  

 
 
6.6 Centraal Beheer Achmea 

Als medewerker van Zuyderland kunt u met personeelskorting gebruik maken van veel verzekeringen 

en bankdiensten van Centraal Beheer Achmea. U doet hiervoor direct zaken met Centraal Beheer 

Achmea, met andere woorden Zuyderland vervult niet de rol van tussenpersoon. Diensten van Centraal 

Beheer Achmea waarop u in principe korting ontvangt, zijn onder andere: autoverzekering, 

spaarrekening, hypotheek, reisverzekering, ongevallenverzekering, inboedelverzekering enz. U vindt 

Centraal Beheer Achmea op internet via: www.centraalbeheer.nl/80648. Ook kunt u bellen met 

telefoonnummer 055-5798000 (op werkdagen van 8.00 uur - 21.00 uur). Hierbij dient u steeds het 

werkgevernummer ‘80648’ te vermelden om de korting te krijgen waar u recht op heeft. 

 
 
6.7 Rabobank 

Als medewerker van Zuyderland kunt u korting krijgen op de alles-in-een-polis van Interpolis bij de 

Rabobank. Deze collectiviteitskorting is onafhankelijk en bovenop de korting voor het aantal verzekerde 

rubrieken op de alles-in-een-polis. Hierbij dient u het collectiviteitsnummer 1695 te vermelden om de 

korting te krijgen waar u recht op heeft. Het is heel goed mogelijk dat u al een Interpolis alles-in-een-
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polis heeft. Toch kunt u gebruik maken van de collectiviteitskorting door contact op te nemen met uw 

Rabobank en het collectiviteitsnummer door te geven. 

Rabobank verleende onder voorwaarden korting op het afsluiten van een hypotheek aan  

medewerkers van Zuyderland. Dit voordeel voor de eerste rentevastperiode is per 20 maart 2014 voor 

nieuwe hypotheken vervallen. De korting op lopende hypotheken blijft van toepassing. 

 
 
6.8 ForenZo 

Ook kunt u als medewerker van Zuyderland tot € 400 subsidie krijgen op een e-bike via ForenZo. 

De Gemeente Sittard-Geleen stelt in samenwerking met ForenZo voor medewerkers die wonen en 

werken in Sittard-Geleen een subsidie ter beschikking van € 150 op de aanschaf van een elektrische 

fiets (e-bike) of e-scooter. Bij de Provincie Limburg loopt eenzelfde subsidieregeling van € 250. De 

Provincie stelt namelijk in samenwerking met ForenZo voor medewerkers die werkzaam zijn bij een 

organisatie gevestigd in de Provincie een bedrag van € 250 ter beschikking op de aanschaf van een e-

bike. Zo kan het totale voordeel dus oplopen van € 150 tot maar liefst € 400. 

Het wordt dan ook voor forenzen aantrekkelijk om over te stappen van de auto op de e-bike.  

 

Zuyderland is hiertoe onlangs lid geworden van ForenZo en staat daarmee achter slim woon-werk 

verkeer. Op deze manier willen wij duurzaam mobiliteitsgedrag bevorderen en de druk op het 

wegennetwerk enigszins verlichten door medewerkers te wijzen op alternatieve vervoermiddelen. 

 

De gemeente en provincie willen het autogebruik verminderen, waardoor de luchtkwaliteit in Limburg 

verbetert. Bovendien is fietsen een gezond alternatief voor de auto.  

 

Via het ForenZo platform, www.forenzo.nl, kunnen medewerkers de subsidievouchers ter waarde van 

€ 150 en € 250 aanvragen voor de aanschaf van de e-bike of e-scooter. Deze voucher kan na aanschaf 

van een e-bike of e-scooter bij een aangesloten ANWB Slim Reizen Dealer bij ForenZo worden 

verzilverd, waarna het bedrag aan de medewerker wordt overgemaakt. 

 

Medewerkers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling van de Gemeente Sittard-Geleen en/of 

de Provincie Limburg, dit hoeft niet in combinatie met de fietsregeling in het Meerkeuzesysteem 

Arbeidsvoorwaarden MKA of MKS. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op intranet. 

 
 
6.9 De Personeelsvereniging 

Als nieuwe medewerker heeft u de mogelijkheid lid te worden van de Algemene Personeelsvereniging 

(APV). Het bestuur hiervan biedt elk jaar weer een uitgebreid en zeer gevarieerd programma aan haar 

leden. De Algemene Personeelsvereniging, kortweg APV, is een ontspanningsvereniging met bijna 

4.500 leden. Ze organiseert elk jaar een wisselend en zeer gevarieerd aanbod van activiteiten. Het 

betreft hier bijvoorbeeld daguitstapjes, weekendtrips, workshops, cultuurevenementen, aantal daagse 

reizen, korting op bioscoop, schouwburg, pretpark, sporten. Vaak mag u een introducee meenemen. 

 

De contributie voor deelname aan de APV bedraagt € 1,75 per maand.  

Voor medewerkers met een vast dienstverband die lid willen worden, wordt dit bedrag maandelijks van 

het salaris ingehouden. Ook afroepmedewerkers of andere niet regelmatig salaris ontvangende 

medewerkers kunnen lid worden.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de APV, dhr. Hen Stijnen, telefoonnummer 

00316-10091080 en via het interne telefoonummer 39993 (alleen mogelijk voor medewerkers in het 

ZMC en alle medewerkers die over een Mobiele telefoon via Zuyderland beschikken) van maandag t/m 

vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur of op onze APV site www.orbisapv.nl. Indien u interesse heeft in het 

lidmaatschap van de APV,  ga dan naar www.orbisapv.nl. Klik daar op ’lid worden’ en vul daar het 

registratieformulier in.  
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6.10 Dienstkleding 

Indien u tijdens uw werkzaamheden bedrijfskleding en/of beschermende hulpmiddelen dient te 

dragen, zal Zuyderland u deze verstrekken.  

 

Medewerkers werkzaam bij Zuyderland Medisch Centrum dienen de dienstkleding af te halen bij de 

KIA/KUA uitgifte in Zuyderland Medisch Centrum. Medewerkers werkzaam bij Zuyderland Zorgcentra 

dienen de dienstkleding af te halen op de eigen locatie. Indien u in aanmerking komt voor kleding van 

Zuyderland Thuiszorg dient u na het arbeidsvoorwaardengesprek een afspraak te maken met HR 

Thuiszorg. 

Voor vragen kunt u terecht bij uw leidinggevende.  
 
6.11 Geldautomaat 

In Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen bevindt zich naast de betaalautomaten voor de 

parkeergarage een geldautomaat.  

 

 
6.12 Belangrijke telefoonnummer en adressen 

 

Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen 

Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG  SITTARD-GELEEN 

telefoon: 088-4597777 

Postbus 5500, 6130 MB  SITTARD 

 

Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen 

Henri Dunantstraat 5   

Telefoon: 045-576 66 66 

Postbus 6401 CX Heerlen 

 

Zuyderland Revalidatie 

Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG  SITTARD-GELEEN 

telefoon: 088-4597730 

Postbus 5500, 6130 MB  SITTARD 

 

Zuyderland Zorgcentra  

Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG SITTARD-GELEEN 

telefoon: 088-4588888 

Postbus 5500, 6130 MB  SITTARD 

 

Glana  

Lienaertsstraat 159, 6164 GH GELEEN  

telefoon: 046-4783344 

Postbus 640, 6160 AP GELEEN 

 

Hospice Daniken 

Lienaertsstraat 159, 6164 GH GELEEN 

telefoon: 046-4783354 

 

Zilverlinde 

Valderenstraat 1, 6163 GC GELEEN 

telefoon: 046-4107000 
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Verpleegunit Stein 

Heerstraat Centrum 45, 6171 HS STEIN 

telefoon: 046-4269020 

 

Verpleegunit Beek 

Maastrichterlaan 30, 6191 AD BEEK 

telefoon: 046-4113578 

 

Lemborgh  

Bradleystraat 23, 6135 CV  SITTARD 

telefoon: 046-4572000 

 

De Baenje 

Schuttestraat 2, 6131 JR  SITTARD 

telefoon: 088-4584200 

 

Hoogstaete 

Smithlaan 151, 6135 JL SITTARD 

telefoon: 088-4586666 

 

De Kollenberg 

President Kennedysingel 24, 6137 AC SITTARD 

telefoon: 088-4584000 

 

Kollenbergerhof 

Kollenbergerhof, 6137 AW SITTARD 

 

Gelderhof 

Gelderhof 2, 6136 CC SITTARD 

 

Odapark 

Odasingel 731, 6131 GS SITTARD 

 

De Egthe  

De Egthe 1, 6101 EX  ECHT 

telefoon: 0475-417777 

 

’t Pejjerhoes 

Thaalpad 20, 6102 EG PEY-ECHT 

telefoon: 0475-417777 

 

Aldenhof 

Campus 1, 6121 NZ BORN 

 

Vastrada 

Kloosterstraat 47, 6114 HG SUSTEREN  

telefoon: 046-4499292 

 

Orbis Zorgservice 

Kloosterstraat 47, 6114 HG SUSTEREN  

telefoon: 046-4496333 
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Hospice Mariaveld 

Jozefstraat 1, 6114 EH SUSTEREN 

Telefoon: 046-4496000 

 

Geestelijke Gezondheidszorg 

Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG  SITTARD-GELEEN 

telefoon: 088-4599393 

Postbus 5500, 6130 MB  SITTARD 

 

Locatie ZMC GGz 

- Volwassenzorg 

- Kinderen en jeugdigen 

- Ouderenzorg 

- De verpleegafdelingen 

- Deeltijd Psychiatrie Volwassenen 

- Crisisdienst 

- Regionaal Service Centrum 

- Psychiatrische Intensieve Thuiszorg 

- Psychiatrische consultatieve dienst 

- Directie en staf 

 

Locatie Hostel GGz 

Stationsstraat 20, 6131 AZ SITTARD 

telefoon: 088-4594030  

 

Locatie De Inloop GGz 

Stationsstraat 18, 6131 AZ SITTARD 

telefoon: 088-4594040 

 

Locatie Millenerweg GGz 

Millenerweg 8, SITTARD 

- arbeidscentrum 

 

Locatie Kastelenweg GGz 

Kastelenweg 1-3, SITTARD 

- het karwei 

 

Locatie Holtum GGz 

Munnikstraat 10, HOLTUM 

- kinderpsychiatrische dagbehandeling “Het Drakennest” en “Het Vossenhol” 

 

Locatie Deeltijdbehandeling Ouderen GGz 

Gelderhof 2, SITTARD 

 

Zuyderland P&O 

Postbus 5500, 6130 MB SITTARD 

Telefoon: 088-4598000  

 

Zuyderland Thuiszorg, HR Thuiszorg 

Postbus 5500, 6130 MB SITTARD 

Telefoon: 088-1184515 of 088-1184514  
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Zuyderland Thuiszorg 

Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG SITTARD-GELEEN 

Telefoon: 088-4588888 

Postbus 5500, 6130 MB  SITTARD 

 

Centrum Jeugd&Gezin 

- Born, Postweg 12a,  6121 HN 

- Stein, Omphaliusstraat 1, 6171 KR 

- Geleen, Ruysdaellaan 4, 6165 TZ 

- Schinnen, Oirsbekerweg 8, 6438 HC  

- Sittard, Valkstraat 69, 6135 GB 

- Beek, Van Sonsbeecklaan 3, 6191 JL 

 

Zuyderland Huishoudelijke Hulp 

Economiestraat 8, 6135 KV  SITTARD 

Telefoon: 046-7505454 

Postbus 5060, 6130 PB  SITTARD 

 

Zuyderland Eyescan Limburg 

Zorgboulevard OMC 

Dr. H. van der  Hoffplein 1, 6162 BG  SITTARD-GELEEN 

Telefoon: 088-1111960 

 

Encare Arbozorg 

www.encare.nl 

telefoon: 043-3257799  

 

UWV 

www.uwv.nl 

telefoon: 0900-9294 

 

IZZ 

www.izz.nl 

telefoon: 0900-0274 

 

CZ 

www.cz.nl.   

telefoon: 0900 0949 

 

PFZW (voorheen PGGM)  

www.pfzw.nl  

telefoon: 030-2775577 

 

Centraal Beheer Achmea 

www.centraalbeheer.nl 

telefoon: 055-5798000 

 

Rabobank Westelijke Mijnstreek  

www.rabobank.nl  

telefoon: 046-442944 
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Zo gaat dat dus … 

 

 

U weet nu hoe voor u de meest belangrijke zaken binnen Zuyderland locatie Sittard-Geleen geregeld 

zijn. Toch is deze informatie niet meer dan een eerste introductie. De regels die hier staan beschreven, 

kunnen in de toekomst veranderen. Over wijziging van regels, afspraken en voorzieningen ontvangt u 

tijdig bericht. In ieder geval kunt u in deze informatie vinden waar u uw vragen kunt stellen, of waar u 

antwoorden kunt terugvinden als u van bepaalde zaken meer wilt weten. Wanneer u met betrekking 

tot deze informatie nuttige suggesties heeft, bent u van harte welkom bij de P&O Beleid, 

telefoonnummer 088-4598000 of per e-mail humanresources@orbisconcern.nl.  

 

Daarnaast kunnen uw persoonlijke gegevens eveneens wijzigen. Wij verzoeken u dringend alle 

veranderingen zo snel mogelijk door te geven digitaal in Mijn Orbis of aan de Servicedesk van de PSA, 

bereikbaar per e-mail humanresources@orbisconcern.nl óf in MijnIO of aan HR Thuiszorg indien u 

werkzaam bent voor Zuyderland Thuiszorg zodat voor een vlotte en juiste verwerking van uw salaris- en 

persoonsgegevens kan worden gezorgd. Is er dus een wijziging in uw adres, bank-/gironummer, 

gezinssamenstelling, burgerlijke staat, opleiding, enzovoort, laat dit dan direct weten. 

 

 

 

Wij wensen u veel werkplezier! 

 

 

 

 

 


