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Yordie Lablans: opleiding en ervaring in De Kloosterkeuken

Succes met Perspectief
Hein Flach

h.flach@hollandmediacombinatie.nl

Haarlem ! Yordie Lablans kon
vanwege dyslexie moeizaam leren. Maar dankzij begeleiding
van Perspectief Leerwerkbedrijven heeft de Haarlemmer, na een
opleiding van twee jaar in restaurant De Kloosterkeuken, nu toch
zijn mbo-2 diploma gehaald. Hij
kan meteen als kok aan de slag bij
restaurant La Plume.
We treffen Yordie Lablans (24) en
manager Toine Klok van Perspectief
Leerwerkbedrijven in restaurant De
Ripper in Haarlem. Perspectief, zo
vertelt Klok, biedt jongeren in de
leeftijd van 16 tot 27 jaar een tweede
kans om hun leven weer op de rit te
krijgen, een vak te leren en alsnog
een diploma te halen na bijvoor-

beeld schooluitval. ,,Wij hebben vijf
bedrijven in de regio Kennemerland
die zich primair bezighouden om
jongeren op te leiden, bij voorkeur
op mbo-niveau 1 en 2.’’
Bij de restaurants De Ripper en De
Kloosterkeuken leidt Perspectief
Leerwerkbedrijven jongeren op tot
gastheer, gastvrouw of kok. Daarnaast kunnen jongeren ook opleidingen volgen en ervaring opdoen
in de ’metaal’ bij scheepswerf de
Chinook in IJmuiden, bouwbedrijf
De Adriaan in de Waarderpolder of
een groenbedrijf in Cruquius. ,,En
we gaan in het nieuwe schooljaar
van start met het bedrijf A Small
Gang Education, een certificeringstraject voor creatieve jongeren die
we opleiden om in een studio te werken met 3-d printing, lasersnijden
en het maken van filmpjes.’’ Op jaarbasis begeleidt Perspectief 110 jongeren op zeventig werkplekken, jon-

geren die op verschillende momenten in- en uitstromen.
Yordie Lablans zat aanvankelijk
op praktijkcollege De Schakel, maar
dat maakte hij niet af. ,,Ik ben niet
zo goed met boeken vanwege dyslexie. Ik ben een praktijkjongen.’’
Op zijn 15e is hij gaan werken. Tot
hij zich realiseerde dat hij, om verder te komen, toch echt een diploma
nodig had. Hij kwam in 2017 via Perspectief bij De Kloosterkeuken.
Daar doorliep hij alle facetten van
het restaurantwerk: groenten voorbereiden voor ’de warme kant’, bereiden van hoofdproducten als vis
en vlees, maken van voorgerechten
en nagerechten, uitserveren en leidinggeven. Yordie zat vier dagen per
week op school en werkte ’s avonds
in het restaurant. Hij werd naar zijn
zeggen geweldig begeleid door het
leerbedrijf. ,,De Kloosterkeuken
heeft mij erg gesteund. Alsof het een

familie is waarmee je werkt. Mijn
leermeesters stimuleerden me om
een diploma te halen en door te kunnen stromen naar een hoger niveau
op horecagebied. Zodoende heb ik
nu mijn diploma gehaald en op 5 juli in ontvangst genomen.’’ Hij kan
meteen aan de slag, bij restaurant La
Plume, waar hij vier dagen wekelijks gaat werken.
Ook Toine Klok is een tevreden
man. ,,Wij noemen ons traject succesvol als een jongere werk heeft gevonden of doorgaat met leren. We
willen ze een vak leren, zorgen dat
ze certificaten of diploma’s halen en
stabiliteit geven om in hun leven
verder te gaan. Dan ben je bestendiger op de arbeidsmarkt plaatsbaar.’’
Yordi’s stabiliteit ontleent hij ook
aan de geboorte van zijn dochter. Zij
is nu bijna anderhalf jaar. ,,Toen is
de knop omgegaan. Ik heb mijn leven helemaal omgegooid.’’
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Altijd als eerste op de
hoogte van het laatste
nieuws uit Haarlem en
omgeving.

De net gediplomeerde Yordie Lablans (rechts) en manager Toine Klok van Perspectief Leerwerkbedrijven.
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Dader fatale steekpartij in IJmuiden blijft in de cel
Guus Perisutti

Amsterdam ! De Turkse IJmuidenaar Ergin Y. (21) - gestraft voor
een steekpartij in 2017 waarbij de
Haarlemmer Kemal Budak het leven liet - blijft vastzitten. Dat heeft
het Amsterdamse gerechtshof beslist.
Y.’s raadsvrouw vroeg het Hof in
hoger beroep om schorsing of opheffing van zijn hechtenis, omdat
haar cliënt zich beroept op nood-

weer. Hij zou tijdens het geweld in
de Betelgeuzestraat in IJmuiden in
totale paniek zijn geweest, omdat
er naar zijn zeggen een pistool op
zijn hoofd was gezet. Ervan uitgaande dat dat het geval is geweest,
zou Y. niet strafbaar zijn, is de redenering. Naar aanleiding van zijn
recente verhoor door de politie
dient echter nog wel het een en ander (opnieuw) te worden onderzocht. Ook moeten er weer getuigen en betrokkenen worden gehoord, om zijn verweer te verifi-

eren. Om die reden zagen de
rechters geen aanleiding om Y.’s
hechtenis op te heffen.
Op 10 september krijgt Y. alsnog
de kans om zijn verhaal voor het
Hof te doen. Dat hij dat eerder - bij
de rechtbank in Haarlem - niet persoonlijk deed en bij verstek werd
veroordeeld, kwam doordat hij na
de fatale steekpartij de benen nam
naar Turkije. Hij zou dus in paniek
zijn geweest en ook bang voor represailles. Enige tijd geleden keerde hij terug in Nederland en werd

hij gearresteerd. Pas toen viel voor
het eerst het woord noodweer.
Volgens Y.’s advocaat is het gefilmde verhoor van haar cliënt
woordelijk op papier uitgewerkt,
waardoor er misverstanden zouden kunnen ontstaan. De rechtbank in Haarlem besliste vorig jaar
dat vaststaat dat Y. de 18-jarige Budak tijdens een ruzie met een mes
neerstak en veroordeelde hem tot
negen jaar cel. Het slachtoffer werd
dood gevonden in een auto, vlakbij
het Spaarne Gasthuis in Haarlem.

