
 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een werknemer met een arbeidsbeperking of wilt u iemand met een afstand tot de ar-

beidsmarkt in dienst nemen? Dan is goede begeleiding op de werkvloer natuurlijk van groot 

belang. Met de juiste ondersteuning zal de nieuwe collega zich sneller thuis voelen en werk-

zaamheden beter kunnen uitvoeren. Een ‘Harrie’ in uw organisatie kan die ondersteuning en 

begeleiding bieden. Wilt u of een van uw medewerkers een ‘Harrie’ worden? Meld u dan nu 

aan voor de training ‘Harrie Helpt’, aangeboden door Werkgeversservicepunt Regio Zwolle en 

Start.route.  

 

Wie is Harrie? 

Harrie is de personificatie van de ideale collega. Iemand die begeleiding op de werkvloer geeft aan werk-

nemers met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt.  

Harrie staat voor: Hulpvaardig Alert Realistisch Rustig Instruerend Eerlijk.  

 

Training ‘Harrie Helpt’ 

Dit is een 2-daagse training waarin de deelnemers tot Harrie worden opgeleid. Zij krijgen informatie, theo-

rieën, praktijkvoorbeelden en tools om hen bij de begeleiding te helpen. Daarnaast is er 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 bespre-

ken lastige situaties op het werk. De training wordt ‘live’, op een locatie in de regio, georganiseerd. Uiter-

aard worden daarbij de richtlijnen van RIVM en overheid gevolgd.  

 

Data en tijdstippen 

De 4 trainingen die dit jaar zijn georganiseerd waren snel volgeboekt. Vanwege de grote vraag is besloten 

een extra training in te lassen. Er kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen. 

Per organisatie kunnen zich maximaal 2 medewerkers aanmelden, daarbij moeten beide trainingsdagen 

door dezelfde persoon worden gevolgd.  

 

Extra training Tussen 9.30 en 15.45 uur 

Dag 1 donderdag 28 oktober Locatie: Landstede, Zwolle* 

Dag 2 donderdag 25 november Locatie: Deltion, Zwolle* 
  *Exacte locatie-informatie ontvangt u na aanmelding. 

 

Aanmelden 

Heeft u en/of een medewerker interesse? Aanmelden kan met het digitale aanmeldformulier  

Doet u dit s.v.p. uiterlijk vrijdag 1 oktober aanstaande. U krijgt tijdig een bevestiging met meer informa-

tie. Aan deelname zijn voor uw organisatie geen kosten verbonden; Werkgeversservicepunt Regio Zwolle 

en Start.route bieden de training aan vaste relaties aan. Wel vragen we dat u en/of uw medewerker ook 

daadwerkelijk aan de training deelneemt.  

 

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Karin Boersma (k.boersma@tiem.nl) of  

Miranda van der Wolf (mirandavanderwolf@impact.nl). 

 

We hopen u op een van de trainingen te kunnen begroeten. 

 

 

Werknemers beter begeleiden 

Wilt u een Harrie worden? Doe de training! 

https://wspregiozwolle.nl/aanmelden-voor-training-harrie-helpt/
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