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HAARLEM 

De wereld is sinds woensdag twintig gediplomeerde (beginnend) 

lassers rijker. Dat is te danken aan het leerwerktraject 

‘Praktijkvaardigheden Metaal’ en de samenwerking UWV, de 
gemeenten IJmond en Haarlem en Haprotech Lasopleidingen in 

Velsen-Noord. 

Deze woensdagmiddag krijgen de twintig hun diploma officieel uitgereikt. 
Een mooi moment dat wordt opgeleukt met drankjes, zoutjes en wat 
woordjes van onder meer de Haarlemse wethouder Floor Roduner, die 
daarvoor bedankt wordt met een bloemetje en een fles Juttertje. 



Liefst 20 van de 23 gestarte deelnemers voltooiden de opleiding. ,,En dat 
deden ze met veel inzet en mooie eindcijfers’’, is Raymond Brand, technisch 
commercieel directeur van Haprotech trots. Die tevens een contract tekent 
met Heliomare, die ook gaan samenwerken met het bedrijf. ,,Zij willen ook 
technische opleidingen gaan aanbieden.’’ 

Veel van die kersverse lassers hadden op het moment dat de opleiding 
startte, in januari dit jaar, nog nooit ook maar iets gelast. David (43) werkte 
bijvoorbeeld als planner op Schiphol. ,,Maar door corona lag alles stil, 
waarna ik koos voor een vrijwillige vertrekregeling. Ik wilde iets nieuws 
doen. Nu kan dat nog, over een paar jaar wellicht niet meer. Zo kwam ik bij 
deze opleiding terecht, als toch alles open ligt, dan kan zoiets op je pad 
komen.’’ Want heel voor de hand liggend was dat niet. David lacht. ,,Mijn 
technisch inzicht was, nou ja, laten we zeggen: zeer beperkt. Maar als je 
durft, goed oplet en je vol inzet, kun je veel. Ik vind het ook echt heel leuk 
werk. Met de handjes werken...Lekker!’’ Hij heeft al werk. ,,Bij Schiphol 
hielp ik met het plannen voor mensen met een handicap, nu las ik 
hulpmiddelen voor mensen met een handicap. De cirkel is wat dat betreft 
mooi rond voor mij.’’ 

(Tekst gaat door onder de foto) 

 

 
Stanley Humbert Samuel heeft zijn diploma binnen 
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Alle twintig deelnemers waren mensen met een ’afstand tot de 
arbeidsmarkt’. ,,En wij willen als gemeente graag meewerken om ze weer 
aan werk te helpen. Dat is in ieders belang’’, stelt Roduner, in Haarlem als 
waarnemend wethouder onder meer verantwoordelijk voor het sociale 
domein en de arbeidsmarkt. ,,Wij weten dat werkgevers in de technische 
sector schreeuwen om werknemers, dus dit is een prachtig project waar we 
graag aan meewerken. Soms hebben mensen alleen een eerste zetje nodig. 
Tachtig procent van de deelnemers heeft inmiddels al werk. Alle partijen 
hebben baat bij dit project.’’ 

Drankje 

Er zijn statafeltjes neergezet in een ruimte bij Haprotech. Er staan 
schaaltjes met nootjes op. Bij de bar kan gratis een drankje gehaald worden. 
Als de korte speeches achter de rug zijn, mogen de twintig hun diploma hun 
diploma in ontvangst nemen. Met een klein cadeautje, een koeltas. Daar zit, 
zo ziet menig beginnend lasser met enige spijt, een blikje prik in. ,,Maar de 
bar is en blijft open, dus neem een biertje. Dat hebben jullie verdiend’’, sluit 
Raymond Brand het officiële gedeelte af. 

Manuel Mathilda bekijkt trots zijn diploma. De 31-jarige Haarlemmer 
werkte voorheen in de logistiek, onder meer als heftruckchauffeur. Hij 
raakte zijn werk kwijt en door stress belandde hij zelfs een tijdje in de 
ziektewet. ,,Ik wilde niet meer in de logistieke sector werken. Toen ik 
hierover hoorde en ervoor koos, was de stress gelijk weg. Dit is voor mij een 
nieuwe start en dat voelt heel erg goed.’’ Hij vind het werk ook een 
uitdaging. Terwijl hij zijn duim en wijsvinger nét niet tegen elkaar aanduwt 
zegt hij: ,,Ik begin pas, moet nog zoveel leren. Maar dat is juist zo leuk. Dit 
werk is zo breed. Ik kan nog zoveel kanten op. Ik ben nu nog maar een klein 
klein stipje in een grote ballon vol mogelijkheden.’’ 
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