Harrie: de ideale collega voor
werknemers met een
ondersteuningsbehoefte

wie is harrie?
Kent u een collega of iemand uit uw omgeving met een
arbeidsbeperking? Iemand die soms extra ondersteuning nodig
heeft, omdat hij of zij slecht ziet, hoort, loopt of prikkels niet
makkelijk filtert? Deze medewerkers werken vaak niet langdurig bij
een werkgever, omdat directe begeleiding ontbreekt. Begeleiding
die zich kenmerkt door Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch,
Instruerend en Eerlijk te zijn: een Harrie!

de harrie trainingen
In de afgelopen 10 jaar zijn meer dan 10.000 werknemers opgeleid tot Harrie. Omdat geen
enkele organisatie hetzelfde is en iedere organisatie andere wensen heeft, zijn er
verschillende trainingen ontwikkeld. Benieuwd naar wat een Harrie training inhoudt? Dit vindt
u terug op de achterzijde.
Over cnv jongeren
Harrie is bedacht door CNV Jongeren en is de afgelopen tien jaar doorontwikkeld in
samenwerking met Enspiratie en met support van het UWV, Instituut Gak en Vilans.
CNV Jongeren is de onafhankelijke vakbond voor jongere werknemers in Nederland. Voor de
bijbaners, stagiaires, vakantiewerkers, studenten, net-afgestudeerde, en young-professionals.
De vereniging komt op voor de belangen van jongeren op de arbeidsmarkt, woningmarkt en in
het onderwijs. Daarnaast hebben ze speciale aandacht voor jonge mensen met een kwetsbare
positie. O.a. de Harrie-helpt-training is een belangrijk project om een bijdrage te leveren aan
een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Ga voor meer informatie naar www.cnvjongeren.nl.

documentaireserie

routekaart

tip! Bekijk eens de documentaireserie ter
gelegenheid van 10 jaar Harrie. Drie bedrijven
laten zien hoe hun werknemers de Harrietrainingen ervaren. Of bekijk de routekaart om te
zien welke stappen gezet kunnen worden om een
inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

harrie trainingen
Uw werkgeversservicepunt biedt u de Harrie training aan. Afhankelijk van uw WSP
neemt u deel aan de reguliere Harrie training, of aan de Harrie Helpt Statushouders
training.

harrie helpt training
De Harrie Helpt-training is een training ontwikkeld om de ideale collega te worden voor een
collega met een ondersteuningsbehoefte. De training bestaat uit twee dagen. De eerste dag
staan we stil bij de competenties van Harrie: Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch
Instruerend en Eerlijk. Ook maakt u kennis met de doelgroep en gaat u in gesprek aan met
een Realist (een jongere met een arbeidsbeperking). Verder geven we u de beproefde
hulpmiddelen mee voor begeleiding op de werkvloer. Tijdens de tweede dag bespreken we
(motiverende) gesprekstechnieken, een stukje wet- en regelgeving en staan we stil bij de tijd
die het kost om iemand op de werkvloer te begeleiden. Na afloop van de eerste dag krijgt u
huiswerk mee om direct toe te passen in de begeleiding, zodat we op de tweede trainingsdag
direct uw ervaring met de hulpmiddelen kunnen bespreken!

harrie helpt statushouders training
De beproefde Harrie-methodiek is doorontwikkeld om de ideale collega te zijn voor iemand
met een andere culturele achtergrond en/of taalbarrière. De Harrie Helpt Statushouders
training heeft hetzelfde gedachtegoed als de reguliere Harrie Helpt-training, maar heeft een
andere doelgroep: statushouders. Tijdens de eerste trainingsdag maakt u kennis met de
doelgroep: een lid van het statushouders-promoteam komt zijn/haar verhaal met u delen.
We staan stil bij de Harrie-competenties en bespreken culturele diversiteit: tegen welke
verschillen tussen de cultuur van een statushouder en uw cultuur kunt u aanlopen? Ook
introduceren we hulpmiddelen die u kunnen helpen in de begeleiding van uw collega. Tijdens
de tweede trainingsdag introduceren we verschillende manieren van communiceren, kijken
we naar taal op de werkvloer en is er ruimte voor intervisie.

aanmelden
Aanmelden voor de training kan via https://www.wspmiddenbrabant.nl/diensten/harrie-training
Meer informatie over de training of een andere vraag? Neem contact op met uw contactpersoon van
het WerkgeversServicepunt.

