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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, waarbij we in
de eerste dag stilstaan bij de de competenties van Harrie: Hulpvaardig, Alert, Rustig,
Realistisch Instruerend en Eerlijk. Ook maak je kennis met de doelgroep en ga je het gesprek
aan met een Realist (een van de door ons getrainde jongeren met een arbeidsbeperking) en
bieden we je de gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast geven we je 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.
harrie 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 Statushouderstraining heeft hetzelfde gedachtegoed als de reguliere Harrie Helpt-training, maar heeft een
andere doelgroep: statushouders. Tijdens de eerste trainingsdag maak je kennis met de
doelgroep; een lid van het Statushouders-promoteam komt zijn/haar/hun verhaal met je
delen en biedt de ruimte om vragen te stellen. We staan stil bij de Harrie-competenties en
bespreken culturele diversiteit: wat zijn nu de verschillen tussen de cultuur van een
statushouder en die van jou? Ook introduceren we hulpmiddelen die jou kunnen helpen in de
begeleiding van je collega. Tijdens de tweede trainingsdag introduceren we verschillende
manieren van communiceren, kijken we naar taal op de werkvloer en is er ruimte voor
intervisie.
goed om te weten

De Harrie Helpt-training en de Harrie Statushouders-training kennen overlap. In het verleden
al eens een Harrie Helpt-training gevolgd? Dan kun je de Harrie Statushouders-training als
aanvullende module volgen; de training duurt dan 1 in plaats van 2 dagen.
meer weten over de harrie-training
en/of beschikbare data checken?
meer info vind je achter de qr-code

meer weten over de invloed van een
harrie? Scan de Qr-code!

