
  Harrie helpt 
   training 

Wil jij Bijdragen aan succesvolle participatie op de
werkvloer? Word Harrie: de ideale collega van iemand
met een extra ondersteuningsbehoefte.



"de Harrie-trainers nemen de deelnemers volledig mee in hun begeleiding
van collega's. ze zijn zeer ervaringsdeskundig en bieden praktische
hulpmiddelen." - medewerker Albert Heijn Pijnacker

Waarom Harrie Helpt?

De Harrie Helpt-training is ontwikkeld voor mensen die als Harrie aan de slag gaan of dit al doen.
Tijdens de training krijg je informatie, theorieën, praktijkvoorbeelden en handvatten die helpen bij
de begeleiding. Daarnaast is er ruimte om ervaringen, ideeën en oplossingen uit te wisselen.

Voor wie is de training?

Werk zorgt ervoor dat je je nuttig en gewaardeerd voelt. Je doet sociale contacten op en ontwikkelt
jezelf. Voor mensen met een arbeidsbeperking is dit niet anders. En wat hen helpt is ondersteuning
van een directe collega!

Met de Harrie Helpt-training leiden we werknemers op tot de ideale collega voor mensen met een
extra ondersteuningsbehoefte vanwege een lichamelijke, psychische of verstandelijke uitdaging.
Harrie is namelijk: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. Door collega’s te
helpen als Harrie vergoot je hun kans om succesvol te participeren op de werkvloer!

Je neemt deel aan twee trainingsdagen;
Je leert praktische vaardigheden en hulpmiddelen voor begeleiding op de werkvloer;
Je ontmoet andere Harries en leert van hun ervaringen;
Je vergroot de kans op een duurzame werkrelatie tussen werkgever en werknemer;
Je draagt bij aan succesvolle participatie op de werkvloer.

dit levert het op:

Open training: €605,- (per persoon)
Incompany training: €4620,- (6-12 deelnemers)

De Harrie Helpt-training bieden we aan als open training (voor individuen; in Utrecht) en als
incompany training (voor organisaties; op locatie). Dit zijn de kosten:

Kosten

Meer informatie over Harrie vind je op: www.ikbenharrie.nl. Je kunt per mail contact met ons
opnemen via harrie@cnvjongeren.nl of incompanyharrie@cnvjongeren.nl (voor organisaties). Of
bel met CNV Jongeren via 030-7511850.

Meer info & aanmelden
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