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Perspektief voor René:

‘Ik voel me

weer thuis’
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‘Van dakloos naar
rioolspecialist’
Op 14 maart 2017 stapte René den Harder (43) binnen bij Perspektief aan de
Surinamestraat. Hij liet bij de ingang zijn tassen vallen en zei: “Ik ben René en ik heb
hulp nodig.” Nu heeft René weer een eigen huisje en een baan als rioolspecialist bij
Zegwaard. René is waar hij wil zijn; aan het roer, de regisseur van zijn eigen leven.
René: “Ik was dakloos geworden, kwam niet meer uit de financiële problemen. Ik
werkte me rot, maar alles verdween richting schuldeisers. Via Perspektief kreeg ik
een begeleider en een budgetbeheerder. Na een tijdje ging het beter en wilde ik
weer aan het werk. Ik heb altijd gewerkt in grond, weg en waterbouw. Ik zag een
advertentie van Zegwaard en heb een mail met cv gestuurd. Diezelfde week mocht
ik op gesprek komen en binnen een half uur had Roy Zegwaard mij aangenomen.
Ik heb alles op tafel gegooid bij Roy, had mijn mappen meegenomen, zodat hij gelijk
wist wat er aan de hand was. Dat vond ik belangrijk: open en eerlijk zijn.”
Roy Zegwaard: “Dat raakte me natuurlijk, toen ik al die mappen zag en met René
zat te praten. Ik kan wel zeggen dat ik mij kan voorstellen wat hij heeft meegemaakt, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik heb afgeleerd om naar cv’s of leeftijd of
wat dan ook te kijken, want de perfecte kandidaat bestaat niet. Ik nodig mensen
liever uit voor een gesprek. Dan zie ik aan de manier waarop ze een hand uitsteken
of aan een lichaamshouding wat voor vlees ik in de kuip heb. Met René klikte het.
Hij straalde goede energie uit, ik zag de wil om verder te gaan. Hij klom van hulpmonteur naar rioolspecialist en leert ons team veel. Ik moet hem nu beschermen
dat hij niet te hard en te vaak werkt. We hebben afgesproken dat hij ook aangeeft
hoe het gaat. ‘Nee’ zeggen, is ook goed”, aldus de 23-jarige algemeen directeur van
Zegwaard, die altijd op zijn gevoel vertrouwt als het gaat om mensen.
René: “Ik voelde me direct opgenomen in de groep. Dat begon al op de dag dat ik
binnenkwam. Er was geen afstand, maar een hartelijk welkom. En zo voelt het nog
steeds. Het liefst zit ik de hele dag onder de grond in de bagger, in kleine kruipruimten
rioolinfrastructuren vervangen en repareren. Een heerlijk vak. Ik voel me weer thuis.”

•

Perspektief biedt hulpverlening aan mensen die een vorm van zorg nodig hebben
en door omstandigheden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze reeks
laat zien hoe cliënten via Perspektief de weg naar werk hebben gevonden en hoe
ondernemers dit hebben ervaren. Bent u ook op zoek naar bijzondere mensen
voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Perspektief.
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