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open een deur naar
een betere toekomst

HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Daarmee krijgen ze hun ouders niet
terug. Maar het zorgt wel voor een betere gezondheid, scholingsprogramma’s en hoop voor de
toekomst. Bouwt u mee?

Meer weten? www.homeplan.nl

sms Home aan naar 5757
en steun Homeplan met 3 euro per maand
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ALMERE - Voor Ram Sampat gloorde er
weer hoop toen na een WAO-herkeuring
werd vastgesteld dat hij in staat is om 20
uur per week te werken. Eindelijk kon hij
weer aan de slag. Hij kwam bij een re-in-
tegratiebureau terecht om hem naar werk
te begeleiden. Het werd het begin van een
zware periode. Zijn dossier ging van de
ene re-integratiecoach naar de andere,
maar een werkgever kwam er niet. Tot
Ram zijn dossier pakte en deze in handen
gaf van Difference4you BV. Eindelijk
werd hij als mens behandeld en niet als
nummer. Via Difference4you kwam Ram
terecht bij Splendid Care BV, een thuis-
zorgorganisatie dat evenals
Difference4you oog heeft voor de mens.
Ram werkt hier inmiddels al enkele
maanden met veel plezier.
‘Bij het vorige re-integratiebureau was ik ge-
woon een dossier. Ik kwam daar meer voor
de koffie en een sociaal gesprek. Toen mijn
dossier voor de derde keer door een ander
werd overgenomen en ik opnieuw mijn ver-
haal moest vertellen, was voor mij de maat
vol en ging ik op zoek naar een re-integratie-
bureau dat beter bij mij past’, vertelt Ram.

Betrokkenheid
Ram kwam bij toeval terecht op de website
van Difference4you. ‘De inhoud sprak mij
meteen aan en ik besloot een afspraak te ma-

ken met Regina van Amson. Vanaf onze eer-
ste ontmoeting nam zij mij serieus. Ze keek
naar wat IK nodig heb. Haar één-op-één be-
geleiding sprak mij meteen aan. Het gaf mij
de ruimte om open te zijn en alle knelpunten
aan te geven. Wat ik zeer waardeer is haar
betrokkenheid en haar inlevingsvermogen.
Door deze kwaliteiten voelt ze goed aan wat
bij mij past. Ze zegt niet zomaar iets. Ook
stuurt ze je niet zomaar ondoordacht een
richting op. Ze probeert inzicht te krijgen in
de behoeften van haar cliënten’, aldus Ram.

Betrokken
‘Een sterke tante die van aanpakken weet en
zich zeer betrokken opstelt naar haar cliën-
ten’, zo typeert Ram de vrouw die hem aan
het werk heeft geholpen. ‘Ze geeft net die
extra service en denkt met je mee.’ ‘Maar’,
zegt hij met een waarschuwende vinger, ‘ze
kan ook confronterend zijn en je een spiegel
voorhouden als dit nodig is.’Volgens Ram
geeft Regina je het gevoel dat je erbij hoort,
ondanks je beperkingen. Haar motto is: ‘Ik
kijk naar jouw mogelijkheden en niet naar
jouw beperkingen.

Via Difference4you leerde Ram Splendid
Care kennen, waar hij sinds april met veel
plezier als boekhouder werkt. ‘Hier zit ik op
mijn plek. Ik word gerespecteerd en gewaar-
deerd om mijn kunnen en krijg alle ruimte

om het werk naar eigen inzicht in te delen.
Ik doe mijn werk met passie en ben volledig
toegewijd, want ik heb weer een doel in mijn
leven. Ik voel mij gelukkig.’
Splendid Care
Splendid Care Almere is een thuiszorgorga-
nisatie met een werkgebied dat zich uitstrekt
van Almere tot het Gooi. De organisatie
heeft een christelijke achtergrond, maar
staat -net als Difference4you- open voor alle
geloofsovertuigingen. Beide organisaties
hebben als doel diversiteit van de maat-
schappij tot uiting te brengen op de werk-
vloer en onder de cliënten en opdrachtge-
vers.

Bij Splendid Care draait de zorg om de
mens. En dat is vandaag de dag niet meer
vanzelfsprekend. ‘Het is af en toe schrij-
nend om te zien hoe mensen, die zorg nodig
hebben, worden behandeld. Tot op de mi-
nuut is de zorg berekend. Net genoeg tijd
om even de steunkousen aan te trekken en
dan op naar de volgende. Bij ons gebeurt
dat niet en mag dat ook nooit gebeuren. Er
moet ook tijd zijn voor een praatje en wat
extra aandacht. Dat is namelijk net zo be-
langrijk’, zegt Hugo Bakboord, algemeen
directeur van Splendid Care. De organisatie
is HKZ-gecertificeerd. Dit keurmerk is een
waarborg voor kwaliteit.

Ram voelt zich al een vis in het water bij
Splendid Care en het bedrijf is tevreden met
deze gemotiveerde werknemer. Hugo: ‘De
eerste gesprekken met Difference4you ver-
liepen positief. We besloten de uitdaging aan
te gaan om Ram via Difference4you aan te
trekken. Dankzij Ram is onze financiële ad-
ministratie nu veel overzichtelijker. De bege-
leiding via Difference4you is professioneel.
Ook de jobcoaching van onze nieuwe mede-
werker ervaren wij als prettig. In dit traject

worden zowel de werkgever als de werkne-
mer ondersteund. Op een menselijke manier
en dat past goed bij ons.’
Splendid Care is altijd op zoek naar
gemotiveerd en gekwalificeerd
personeel in de zorg. Ga hiervoor naar
www.SplendidCare.nl of bel naar
036-5368337.
Ga voor meer informatie over Difference-
4you naar www.Difference4you.nl
of bel naar 036-5367220.

Regina van Amson van Difference4you (links), Ram Sampat (midden) en Daniëlle
Bakboord van Splendid Care (rechts) (Foto: Friedländer).
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Ram Sampat via Difference4You gere-integreerd bij Splendid Care

‘Ik heb weer een doel in mijn leven’




