Mind
the gap

De versneller om binnen één regio jongeren met een arbeidsbeperking,
onderwijs, gemeenten en arbeidsmarkt aan elkaar te verbinden. Zodat
jongeren niet in het ‘gat’ tussen onderwijs en arbeidsmarkt vallen.

HET PROJECT
De overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt verloopt voor veel
jongeren met een beperking moeizaam. Deze jongeren vinden moeilijk
een baan en eenmaal aan het werk stromen zij te vaak weer uit.
Om te voorkomen dat jongeren in dit ‘gat’ vallen, gaan wij binnen
de gemeente Arnhem de pilot ‘Mind the gap’ opstarten.
Binnen het project zetten wij in op drie hoofdactiviteiten:

1.
2.
3.

CRASHCOURSE ARBEIDSMARKT

Jongeren met een arbeidsbeperking doen mee aan
ons traject. Tijdens het traject krijgen ze masterclasses
van ervarings
deskundige jongeren met een beperking
(Realisten), gaan ze op werkbezoek bij een aantal inclusieve
bedrijven (Harrie-bedrijven) en verbinden wij hen aan
werkgevers/vacatures.

HARRIE HELPT-TRAINING

We vragen werkgevers om deel te nemen aan de twee
daagse Harrie-training, waarbij de deelnemers worden
opgeleid tot de ideale collega van iemand met een arbeids
beperking.

NETWERK EVENT

Werkgevers en onderwijsprofessionals (stage-coördinatoren en trajectbegeleiders) komen samen tijdens dit
event, zodat er inclusief netwerk kan ontstaan in de regio
Arnhem. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen
er stage-/ervarings-/werkplekken beschikbaar gesteld
worden voor jongeren met een arbeidsbeperking.

WAAROM EEN HARRIE-TRAINING?

Werken zorgt er voor dat je je nuttig en gewaardeerd voelt. Tijdens het
werken doe je sociale contacten op en je ontwikkelt jezelf. Voor mensen
met een arbeidsbeperking is dit niet anders. Met de Harrie-training willen
wij er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking goed worden
ondersteund door een naaste collega. Die collega geven wij een leerzame training van twee dagen en noemen wij na afloop met trots ‘een
Harrie’.
In deze training krijgt de deelnemer informatie, theorieën, praktijkvoorbeelden en tools om hen te helpen bij de begeleiding. Daarnaast is er
in de training ook veel ruimte om ervaringen, ideeën en oplossingen uit
te wisselen. De Harrie Helpt-training is voor iedereen toegankelijk die
met de doelgroep aan de slag gaat of al is. Voorkennis is niet noodzake
lijk. De training is zo ingericht dat iedereen, ongeacht opleidingsniveau,
kan deelnemen. De training is praktisch ingericht en daarom direct in de
praktijk toe te passen. Gedurende het project Mind the Gap bieden we
onze Harrie Helpt-training gratis aan in de regio Arnhem.

VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

• Het aanleren van praktische vaardigheden voor begeleiding
op de werkvloer;
• Netwerkmogelijkheden binnen de regio Arnhem en aansluiting
bij de Harrie-community;
• Leren van andere Harries en hun praktijkervaringen;
• Relevante gesprekstechnieken en samenwerkingstools;
• Bijdragen aan een inclusiever Arnhem, zodat jongeren met een
beperking niet in het ‘gat’ tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt
vallen;
• De tweedaagse training is gratis;
• Er zullen meerdere data beschikbaar zijn vanaf oktober 2021.
Deze volgen later en worden in overleg afgestemd;
• Meld je zo snel mogelijk aan door te mailen naar
m.beishuizen@cnvjongeren.nl.

MEER INFORMATIE OF WIL JE JE INSCHRIJVEN?

WIE IS HARRIE?
Harrie is een personificatie van de ideale collegawerknemer die begeleiding op de werkvloer
geeft aan werknemers met een arbeidsbeper
king en/of statushouders. Een collega die Hulp
vaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend
en Eerlijk is. Hierdoor kan de werkvloer beter
aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van
werknemers met een arbeidsbeperking.
www.ikbenharrie.nl

WIE ZIJN DE REALISTEN?
Realisten zijn jongeren met een beperking die goed weten wat ze
wel en niet kunnen. Ze leren hoe ze meer regie kunnen nemen in
hun loopbaan en ze zetten hun realisme in om anderen te helpen
inclusief te denken en te doen.
www.cnvjongeren.nl/projecten/team-jongen-kwetsbaar/

Ga voor meer informatie naar www.cnvjongeren.nl/projecten/
team-jong-en-kwetsbaar/ of neem voor vragen
en aanmelden contact op met projectleider Jong & Onderwijs
Marjolein Beishuizen via m.beishuizen@cnvjongeren.nl

