
 

Fotogebruik met toestemming UWV 

 
 
 
 
 

Wilt u iemand in dienst nemen die wat extra aan-

dacht nodig heeft? Heeft u een medewerker met 

een arbeidsbeperking of een stagiair die (meer) 

hulp kan gebruiken? Dan is goede begeleiding en 

ondersteuning op de werkvloer natuurlijk van 

groot belang. Een ‘Harrie’ in uw organisatie biedt 

die begeleiding en ondersteuning. 

 

Een nieuwe collega voelt zich daardoor sneller thuis en 

taken worden beter uitgevoerd. Wilt u of een van uw  

medewerkers een ‘Harrie’ worden? Meld u dan nu aan 

voor de - kosteloze -  training ‘Harrie Helpt’, aangeboden 

door Werkgeversservicepunt Regio Zwolle en Start.route.  

 

In de 2-daagse training krijgen de deel- 

nemers informatie, praktijkvoorbeelden en 

tools om hen bij de begeleiding te helpen. 

Er is veel ruimte om ervaringen, ideeën en 

oplossingen uit te wisselen. De Harries in 

spé maken kennis met andere Harries en 

leren meer over de kracht van ‘supported employment’, 

doen kennis op van nieuwe wetgeving en bespreken las-

tige situaties op het werk.  

 

Statushouders 

We bieden de training ook aan voor leidinggevenden/ 

collega’s van statushouders. Hierin ligt de focus  

inhoudelijk meer op de cultuurverschillen en de taal-

barrière, die soms voor onbegrip kunnen zorgen. Om 

naar elkaar toe te kunnen groeien is goede communi-

catie cruciaal. De training zorgt voor handvatten om 

elkaar beter te leren begrijpen en van elkaar te leren.  

Voor u kosteloos 

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden; Werk- 

geversservicepunt Regio Zwolle en Start.route bieden de 

training (t.w.v. € 600,-) aan vaste relaties aan. Wel vra-

gen we dat u en/of uw medewerker ook werkelijk aan de 

training deelneemt, op de door u aangegeven data.  

 

Trainingsdata  

GROEP PLAATS DAG 1 DAG 2 

A Zwolle do  19-01 di  07-02 

B Kampen di  07-03 wo  19-04 

C Zwolle di  18-04 di  23-05 

D* Zwolle/Kampen do  20-04 ma 05-06 

E Hardenberg do  11-05 di  06-06 
 

*Groep D is specifiek voor begeleiding statushouders. 

 

Per training kunnen max. 14 deelnemers meedoen en 

per organisatie kunnen zich max. 2 medewerkers 

per jaar aanmelden; daarbij moeten beide trainings-

dagen per groep door één en dezelfde persoon wor-

den gevolgd.  

 

Aanmelden 

Heeft u en/of een medewerker interesse? Aanmelden 

kan via deze link. De trainingen lopen snel vol, dus 

meldt u zo snel mogelijk maar uiterlijk vrijdag  

16 december 2022 aan. U krijgt tijdig een bevesti-

ging met meer informatie. Heeft u inhoudelijke vra-

gen? Stuur dan een e-mail naar Karin Boersma of  

Miranda van der Wolf. Met vragen over data, organi-

satie, coördinatie kunt u terecht bij Linda Zorge. 

 

We hopen u op een van de trainingen te kunnen  

begroeten. 

Werknemers beter begeleiden? 
Doe de training ‘Harrie Helpt’! 

 

Aanbod 2-daagse training (t.w.v. € 600): voor u kosteloos 

Wie is Harrie? De personificatie van de ideale collega die (nieuwe) collega’s onder zijn/haar hoede neemt en op de werkvloer 

begeleidt. Dat kan een statushouder zijn, een collega met een arbeidsbeperking of een jongere vanuit praktijkonderwijs, en-

tree of mbo2. Harrie staat voor: Hulpvaardig Alert Realistisch Rustig Instruerend Eerlijk 

https://wspregiozwolle.nl/2022/11/aanmelden-voor-training-harrie-helpt-1e-helft-2023/
mailto:k.boersma@tiem.nl
mailto:mirandavanderwolf@impact.nl
mailto:linda.zorge@uwv.nl

