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weten steeds beter de weg naar de Zevenster te vinden, zodat wij met het
inloophuis als huiskamer van de wijk kunnen fungeren. Er worden inmiddels
al voorbereidingen voor de komende feestdagen getroffen en hopen we er
met elkaar een gezellige tijd van te maken. 

Een hartelijke groet,

Sjanna van Leeuwen 
Locatiemanager de Zevenster

Aan de bomen zien we dat het herfst is, maar de
temperaturen lijken soms wel zomers. Er is weer van
alles georganiseerd in de Zevenster, zoals een
optreden van het shantykoor Albatros voor een volle
zaal met genietende bewoners.

Op zaterdag 15 oktober was er een modeltreinbaan
gebouwd in het restaurant, waar heel veel
belangstelling voor was. Ook veel mensen uit de buurt 



In de afgelopen periode hebben wij weer een aantal nieuwe bewoners en
nieuwe medewerkers welkom mogen heten in de Zevenster.

* Mevrouw van der Kraan-Rademaker (kamer 318)
* De heer  Hoevelaken (kamer 313)

Nogmaals welkom! We wensen u veel woonplezier in de Zevenster.

Per 15 oktober is Daphne Homan bij ons team Huishouding in dienst getreden.
Vanaf 7 november komt Lizanne van Dijk  ons team PG versterken. 

Ook komt er vanaf 1 december een nieuwe VIG leerling bij de Zevenster
werken: Kimberley Majoor. Zij komt in eerste instantie als aspirant leerling om
te wennen en gaat per februari de opleiding in via het MBO Rijnland in een
verkort traject.
 
Wij wensen jullie veel succes en werkplezier!

* Verzorgende IG Nachten (minimaal 16 uur)
* Helpende PG en Somatiek (minimaal 16 uur)
* Verzorgende IG Somatiek (minimaal 16 uur)
* Verzorgende IG Psychogeriatrie (minimaal 16 uur)

Kent u iemand die graag in de ouderenzorg wil werken? U doet ons
een groot plezier als u diegene met ons in contact brengt. De functie-
profielen van bovengenoemde vacatures vindt u op onze website. 



Paulien de Graaf is sinds vijf jaar werkzaam in de
Zevenster. Zij werkte voorheen in de reisbranche, maar
is recent via een zij-instroomtraject omgeschoold naar
verpleegkundige. “Ik ben blij met mijn keuze want het
werk van verpleegkundige is heel mooi om te doen!”
Paulien werkt nu op de afdeling Open PG en krijgt
meteen ook te maken met de fusie van de Zevenster
met WelThuis. 

Door de fusie verandert er voor het personeel het een
en ander: de teams worden omgevormd naar
zelforganiserende teams. Voorheen werden de teams
aangestuurd door teamleiders, maar nu moet het team 
steeds meer zelfstandig gaan functioneren met alleen
de locatiemanager boven hen. Dat betekent dat ieder
teamlid een eigen teamrol of teamtaak krijgt waarvoor
hij of zij verantwoordelijk is en dat de teamleden
gezamenlijk zoveel mogelijk beslissingen nemen over
het functioneren van de afdeling. 

De functie van de verpleegkundigen is sinds 10 oktober verandert in WoonZorgBegeleider (WZB). Dat
geldt voor alle verpleegkundigen in de Zevenster. “Dit betekent concreet dat wij ’s morgen van 07.00 tot
11.00 uur helpen bij de verzorging en daarna van de vloer afgaan om administratieve taken doen. Dit zijn
taken rondom de kwaliteit van de zorg. Verder krijgen wij een coachende rol: We beantwoorden vragen
van collega’s of zorgen dat vragen bij de juiste persoon terecht komen, we monitoren de zorg en de
verschillende teamtaken en motiveren de collega’s om hun teamrollen en – taken goed bij te houden en
uit te voeren.” De teamrollen en –taken zijn inmiddels zoveel mogelijk verdeeld en iedereen gaat daar nu
zijn of haar weg in zoeken. Er zijn goede beschrijvingen van de alle teamrollen, maar voor de concrete
invulling heeft iedereen nog wat tijd nodig.

Zelf heeft zij ook een teamrol: het Electronisch ClientenDossier (ECD). “Dit gaat over de zorgplannen van
de bewoners van de afdeling. Het is de bedoeling dat ik mij samen met de ECD teamrolhouders van de
andere afdelingen verdiep in wat er in de zorgplannen moet staan en dat ook communiceer aan het team.
Ook monitor ik of de zorgplannen up-to-date zijn. Verder kunnen collega’s met vragen over het zorgplan bij
mij terecht.” Door WelThuis worden er regelmatig platformbijeenkomsten  gehouden over de
verschillende teamrollen, waarbij de laatste ontwikkelingen worden gepresenteerd en met collega’s van
andere locaties van WelThuis wordt gekeken hoe het in de Zevenster gaat en of er zaken zijn die
veranderd of verbeterd moeten worden.

Voor de bewoners van de afdeling heeft deze verandering geen hele grote gevolgen.  We blijven met
elkaar werken aan goede zorg voor iedere bewoner. Door de zelforganiserende teams kan nog beter
persoonsgericht en afdelingsgericht gewerkt worden omdat het team zelf meer beslissingen mag nemen,
uiteraard in overleg met de locatiemanager. Deze nieuwe uitdaging gaat Paulien graag aan, maar zoals
iedereen moet zij nog wel een weg hierin zoeken. 

De fusie krijgt natuurlijk nog een vervolg in de bouw van een nieuw huis. Ze hoopt dat de nieuwbouw
volgens de planning zal verlopen. “Ik kijk er naar uit om in een mooi nieuw en modern huis nog betere zorg
te kunnen verlenen aan  onze bewoners!”









ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor
de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun
ervaringen met de zorg met elkaar delen. Wij delen
hier ook graag een aantal ervaringen met u.

"Mijn moeder heeft de laatste 2 maanden van haar
leven in de Zevenster gewoond. Zij is daar heel
liefdevol en vakkundig verzorgd en ondanks de
werkdruk werd er altijd tijd voor haar gemaakt. Wij als
familie hebben de aandacht en empathie in de laatste
fase van het leven van mijn moeder als zeer waardevol
ervaren."

"De zorg die mijn moeder in de Zevenster kreeg was
erg goed en respectvol. Wij zijn zeer tevreden over de
zorg en de persoonlijke aandacht van de zorg en
welzijn. Ook na haar overlijden zijn kregen wij, de
familie, aandacht en begeleiding van de zorg. Hun
motto was, eerst waren we er voor je moeder, en nu
zijn we er voor jullie. Een dikke pluim voor de zorg van
de Zevenster."

"Mijn moeder vond het net een goed hotel! Het is er
enorm schoon. Aardige mensen van de verzorging.
Lekker eten en goed brood van een warme bakker. De
kamers zijn wel wat ouderwets maar dat werd niet zo
ervaren daar de zorg op en top was. Tot de arts toe,
iedereen was buiten gewoon aardig, behulpzaam en
goed."

* Iedere dinsdagochtend om 10.00 uur biljarten & inloop  
   handwerken
* Iedere donderdagochtend om 10.15 uur gymnastiek 

Dinsdag 1 november: 14.00 uur optreden Perry Zuidam
Woensdag 2 november: 14.00 uur filmmiddag
Dinsdag 8 november: 14:00 uur Heel Zevenhuizen bakt
Maandag 14 november: 10:00 uur Clown Toet (afdelingen)
Dinsdag 15 november: 14:00 uur poffertjeskraam
Woensdag 16 november: 14.00 uur filmmiddag
Dinsdag 22 november: 14:00 uur High Tea
Dinsdag 25 oktober: 14:00 uur optreden Peter Gayle 

Meer informatie vindt u op onze website www.de7ster.nl

https://www.de7ster.nl/welzijn-voor-ouderen/actuele-activiteiten-voor-ouderen/

