
 

  

 Prokkelweek 2017 
  maandag 12 t/m zaterdag 17 juni 



  De Prokkelweek is inspirerend 

 

 

 

 

Prokkelweek  @Prokkel  

 

 

 

www.prokkel.nl 

           info@prokkel.nl | t: 06-24677785 

 

 

De tweede week van juni is het Prokkelweek. Een week vol 

activiteiten waarbij mensen met en zonder verstandelijke 

beperking elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld samen fietsen, 

sporten, werken, schilderen, discussiëren, koken, spelen of 

dansen en zo elkaar beter leren kennen. Eén week in het 

jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. 

 

Deze soms kleine gebeurtenissen hebben vaak een groot 

effect. Ze zorgen voor nieuwe contacten en andere 

inzichten. Het laat op een laagdrempelige manier zien      

dat iedereen mee kan doen in de samenleving.               

Niet door te vertellen, maar door te doen! 

 

Hoe te beginnen? 

 Vorm een groepje mensen, bedenk een activiteit,      

verdeel de taken en ga aan de slag! 

 Betrek mensen met een verstandelijke beperking            

bij het bedenken en organiseren van de Prokkel. 

 Laat de activiteit aansluiten bij eigen 

interesses. Is dat sporten? Organiseer      

dan een Prokkel rondom bewegen. 

 Een Prokkel hoeft geen nieuwe activiteit te 

zijn. Sluit aan bij een bestaande activiteit   

of stel je activiteit open aan anderen. 

 Houd het klein en simpel. Het is de 

ontmoeting die telt!  

 Maak het onderdeel van een breder 

(ontwikkelings)plan of strategie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen kan een Prokkel organiseren 

 Bedrijven en organisaties kunnen een stageplek 

aanbieden, een werklunch of workshop organiseren. 

 Buurtbewoners maken samen foto’s van leuke of    

gezellige plekken in de buurt en sluiten af met               

een barbecue of een high tea. 

 Gemeenten nodigen mensen met een beperking              

uit tijdens overleg over WMO, beleid of werk. 

 ROC-leerlingen organiseren een spelmiddag                    

met cliënten van een dagbestedingscentrum. 

 Activiteitencentra nodigen buurtkinderen uit                    

en laten zien wat zij doen. 

 Mensen met een verstandelijke beperking              

wandelen met ouderen uit een verzorgingshuis. 

 Basisschoolleerlingen spelen met kinderen van               

het speciaal onderwijs. 

 

         Sluit aan bij bestaande initiatieven 

 De ProkkelSterrenslag: een landelijk   

wevenement voor bedrijven en mensen     

wmet een beperking — maandag 12 juni. 

 De Nationale Prokkelstagedag. Een 

wsnuffelstage, waarbij de stagiair en het 

wstagebedrijf elkaars mogelijkheden     

wleren kennen — donderdag 15 juni. 

 “Doe je mee?” Het Prokkel bordspel        

wom elkaar beter te leren kennen —      

wzaterdag 17 juni. 

 

Meld je activiteit aan op www.prokkel.nl     

en laat anderen zien wat je doet. 

 


