
Navigeer van 
participatie-praat 
naar inclusie-daad

Onze weg naar een 
arbeidsmarkt voor iedereen



Inclusie geen bijzaak is, maar 
een dagelijkse denkwijze?

we inclusie bereiken door 
verandering in onderwijs, 

organisaties en beleid?

Een diverse werkvloer voor 
iedereen een verrijking is?

Iedereen op onze 
arbeidsmarkt de mogelijkheid 

tot een baan moet hebben?

Goede begeleiding voor 
collega's met ondersteunings-

behoefte onmisbaar is?

Iedereen op een eigen manier 
een steentje bij kan dragen aan 

een inclusieve arbeidsmarkt?

De zodat-u-met-een-vliegende- 
start-op-weg-kan-checklist 

Op weg naar een arbeidsmarkt waar
iedereen die wíl, ook aan het werk kán 

Er zijn nog veel te veel mensen die wel willen werken, maar die niet aan de slag kunnen. 

Dit moet nu echt anders. Een diverse werkvloer waar iedereen naar zijn/haar/hun ver-

mogen kan bijdragen, is een verrijking voor ons allemaal: voor werknemer, werkgever, 

organisatie en maatschappij. U kunt daarbij helpen. Doen dus!

Al een decennium lang zetten we als CNV Jongeren stappen richting een inclusieve  

arbeidsmarkt. Dit doen we moet de Harrie Helpt-training, een training om de ideale colle-

ga-werknemer te worden van iemand met een ondersteuningsbehoefte. Met de training 

komen we met veel enthousiasme bij allerlei organisaties, om het Harrie-gedachtegoed in 

te bedden op de werkvloer. Met succes, want inmiddels is Nederland 10.000 Harries rijker!

Het gedachtegoed van Harrie delen we graag met nóg meer mensen. Benieuwd hoe u 

kunt bijdragen aan onze droom van een inclusieve arbeidsmarkt? Bekijk rechts welke 

mogelijkheden er zijn. Welke activiteiten binnen het onderwijs, binnen organisaties, op 

individueel niveau en op het gebied van beleid zijn nodig om ons gezamenlijke doel te 

behalen? Op welke manier leiden de stappen tot een inclusieve arbeidsmarkt? Welke 

randvoorwaarden zitten daaraan? Kies uw stappenplan en doe met ons mee! 

Vindt u ook dat...



een baan

 
t

Meer 
stakeholders 

zien de 
meerwaarde van 

Harrie en zijn 
enthousiast

Meer stake-
holders enthou-

siasmeren 
anderen binnen 
hun omgeving

Het wordt 
bedrijven 

(fi nancieel) 
makkelijker 

gemaakt in Harries 
te investeren

Meer professionals 
vragen om een Harrie 

op de werkvloer 

Meer 
bedrijven voelen 

de noodzaak 
Harrie in te zetten

Betere inbedding in beleid

Meer draagvlak binnen de verschil-
lende lagen van de organisatie

Organisaties hebben meer 
handvatten om de Harrie denk- 

en werkwijze in te bedden binnen 
de eigen organisatie

Minder stigmatisering 
kwetsbaarheid/ondersteunings-

behoefte 

Harrie wordt 
opgenomen in 
beleid, wet- en 

regelgeving

Het vinden van 
een passende 

baan wordt 
makkelijker 

gemaakt  

Meer werknemers kunnen 
professioneel en gelijkwaardig 
omgaan met collega’s met een 

ondersteuningsbehoefte

Vraag en aanbod 
werk (ervarings-
plekken) komen 

bij elkaar

(Jonge) mensen 
met een 

ondersteunings-
behoefte 

hebben een 
realistischer 

beeld van hun 
kansen op de 
arbeidsmarkt

Meer jonge 
mensen met 

ondsteunings-
behoefte en 

Harries hebben een 
realistisch beeld van 

elkaars behoeften

Meer onderwijs en 
studenten/scholie-

ren en Harries weten 
wat CNV Jongeren

 voor (jonge) 
mensen met een 
ondersteunings-
behoefte doet

Meer wederzijds 
begrip

Omgeving 
stimuleert 

mensen gebruik 
te maken van 
aanbod CNV 

Jongeren

(Jonge) mensen die 
deelnemen aan de 

CNV Jongeren 
activiteiten verstevigen 

de eigen (duurzame) 
arbeidsparticipatie

Meer jonge 
mensen met 

een ondersteu-
ningsbehoefte 

versterken 
zichzelf 

Meer (jonge) mensen 
met ondersteunings-
behoefte vinden een 

baan

Betere en 
gelijkwaardigere 
samenwerking 
tussen collega’s

Meer Harries op 
de werkvloer

Harrie komt 
vaker ter sprake 

als oplossing 
voor de 

inclusieve 
arbeidsmarkt

Meer vraag
naar Harrie

Harries langer 
actief als Harrie en 
professionaliseren

Meer Harries 
delen kennis en 
ervaringen met 

elkaar
Meer professionals 

en organisaties 
zien de noodzaak 

in van Harrie 

Meer 
ambassadeurs 
werven Harries

Meer jeugdigen 
zien en behan-
delen kinderen/ 
mensen met een 

beperking als 
gelijkwaardig

Meer jeugdigen 
gaan van jongs 
af aan om met 

andere mensen 
vanuit een 

gelijkheidsbesef

Meer (toekomstig) 
professionals 

bezitten de Harrie- 
competenties

Meer (toekomstig) 
professionals zien 
de noodzaak van 

inclusie 

Minder starre 
percepte 

kwetsbaarheid

Harrie heeft een 
vaste (structurele) 

plek binnen de 
organisatie

Meer bedrijven 
zijn verplicht om 
getrainde Harries 
binnen het bedrijf 

te hebben

Op weg naar een 
Harrie werk- en 

denkwijze binnen 
het onderwijs: 

van basis-
onderwijs tot 

en met vervolg-
opleiding

Op weg naar 
een Harrie werk- 

en denkwijze 
binnen iedere 
organisatie 

Stappen 
binnen beleid, 

wet- en 
regelgeving

Stappen om 
de positie van 
individuen met 
een ondersteu-
ningsbehoefte 
te versterken

DOEL
Een inclusieve 
arbeidsmarkt 
waar ieders 

mogelijkheden 
tot uiting komen

START

START

START

START

 onderwijs  organisaties  individu  beleid  laatste fase LEGENDA   einddoel

Hoe navigeert u naar een inclusieve arbeidsmarkt?



Harrie: dé personificatie van 
de ideale collega-werknemer 

Harrie is dé personificatie van de ideale collega-werknemer die begeleiding  

op de werkvloer geeft aan werknemers met een extra ondersteuningsbehoefte. 

Harrie staat namelijk voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend  

en Eerlijk. Uit onderzoek van CNV Jongeren en Vilans blijkt dat de kans op  

succesvol participeren op de werkvloer aanzienlijk wordt verhoogd, wanneer  

de werknemer met een arbeidsbeperking wordt ondersteund door een Harrie. 

Met Harrie creëren wij een werkvloer waar ieders mogelijkheden tot uiting 

komen. Mensen met een beperking of een ondersteuningsbehoefte, directe  

collega’s en werkgevers maken samen de inclusieve werkvloer mogelijk. 

Daardoor kan iedereen volwaardig, naar eigen vermogen, bijdragen aan de 

arbeidsmarkt. Kortom: Iedereen heeft de mogelijkheid tot een baan. Harrie 

Droomt, Denkt en Doet; Harrie helpt de inclusieve arbeidsmarkt mogelijk te 

maken.

Omarmt u ook het Harrie-gedachtegoed?  

Ga naar www.ikbenharrie.nl en plan direct een 

Harrie-training in. Op de website vindt u ook  

meer informatie over onze andere trainingen  

op het gebied van een inclusieve arbeidsmarkt.

Liever een training op maat? Neem contact  

met ons op via harrie@cnvjongeren.nl.

Plan direct uw 
Harrie-traject!


