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Beste relaties, 
Tot grote schrik en veel verdriet zagen wij op 21 maart ons 

kantoorpand in 
vlammen opgaan. Deze 
tegenslag heeft Step 
Care Management met 
de voor ons 

kenmerkende 
positieve en 
innovatieve houding 
aangepakt. 
Hierbij willen wij u nog 
bedanken voor alle 
fijne berichtjes die we 
van jullie hebben 
mogen ontvangen. En 
wellicht mogen we u 

eens in ons nieuwe pand ontvangen. 
 

 

 
 
Vergaderruimtes 
Met ingang van april verhuren wij nu ook een ruimte op maat 
voor vergaderingen, trainingen en/of workshops. 
Voor meer informatie verwijs ik u door naar onze website: 
https://www.stepcaremanagement.nl. Voor vragen kunt ook ons 
ook altijd telefonisch (085 – 500 41 50, optie 5) en of via de mail 
(contact@stepcaremanagement.nl) bereiken. 
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Even voorstellen: 
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er een aantal nieuwe 
stagiaires en leerlingen binnen Step Care Management gestart, 
waaronder: 
 

• Djene Foufana, leerling verpleegkunde 

• Rida Gezer, leerling verpleegkunde 

• Ramona Meiland, leerling verpleegkunde 

• Soraya Bouaouiouich, stagiaire verpleegkunde 

• Oufa Mustafa, stagiaire verpleegkunde 

• Lydia Jansen, leerling verpleegkunde: 
 

Mijn naam is Lydia Jansen ik ben 22 jaar. Ik 

doe de opleiding verpeegkundige. k ben 

gestart met de BBL variant zodat ik gelijk aan 

de slag kan ik het werkveld. Ik heb zin om 

nieuwe uitdagingen aan te gaan en nieuwe 

dingen te leren. Hiervoor heb ik 4 jaar 

gewerkt als pedagogisch medewerker.  

 

 

 
 
Een weetje…. 
Met ingang van mei zal onze 
wijkverpleegkundige Stephanie Kroll 
starten met de laatste afrondende fase 
van haar opleiding tot palliatief 
verpleegkundige. 

 

 

 
 
Vooruitblik 
De medewerkers binnen Step Care Management zullen deze 
maand zich verder gaat ontwikkelen door een aantal trainingen 
te volgende. Hierover leest u in de eerst volgende nieuwsbrief 
meer.  

 



 

 
 
Covid-19 zelf testen 
Helaas zijn we nog steeds in de ban van het corona virus. Wij 
houden ons nog steeds aan de RIVM-maatregelen en hebben 
sinds deze maand ook Covid-19 zelf testen die gebruikt kunnen 
worden. Deze zelf testen dienen ter preventie, als er 
gezondheidsklachten zijn neem dan contact op met de GGD. 

 

 

 
 
Mannelijke medewerker 
Sinds februari 2021 is er een mannelijke medewerker werkzaam 
bij Step Care Management. Wij zijn erg blij dat een broeder ons 
team komt versterken! Wees u zich bewust ervan dat u vanaf 
heden ook door een broeder geholpen kan worden tijdens het 
zorgmoment.  
 
 
 

 
 


