
RESTAURANTTEAM GREUNSHIEM
Leeuwarden

Wie zijn jullie, en wat hebben jullie georganiseerd?
Wij zijn het Talant Restaurantteam Greunshiem uit 
Leeuwarden. Talant biedt zorg en ondersteuning 
aan mensen met een verstandelijke beperking in 
Friesland; Greunshiem is een zorgcentrum van 
ouderenzorgorganisatie Palet. Het restaurantteam 
is een werkproject voor cliënten van Talant 
die met begeleiding vanuit Talant werken in 
Greunshiem. In samenwerking met Palet hebben 
wij een spelletjesmiddag georganiseerd, koffie- en 
theedrinken en flensjes en poffertjes bakken.

Wat was het doel/uitgangspunt van de Prokkel?
Het doel was het samenbrengen van de 
buurtbewoners, kinderen, bewoners van Greunshiem 
en medewerkers (cliënten) van Talant.

Wie was de doelgroep?
Buurtbewoners, bewoners van het huis, 
schoolkinderen en cliënten van Talant.

Wat was de inspiratie voor jullie Prokkel?
De organisatie Prokkel zelf is de inspiratie geweest 
voor onze activiteit. Ook het aanbieden van een 
andere activiteit buiten het reguliere werk om gaf 
inspiratie. De bewoner van het zorgcentrum kijkt 
dan toch met ander ogen naar de Talant-medewerker 
met een verstandelijke beperking, men gaat op een 
andere manier met elkaar in gesprek.

Hebben jullie nog samen gewerkt met anderen?  
Zo ja, hoe kwam dit contact tot stand en wat hield 
de samenwerking in?

We hebben deze dag samengewerkt met de afdeling 
welzijn van Palet, de bewoners uit de buurt en 
vrijwilligers van Palet. We werken al jaren met 
elkaar samen in één gebouw, we hadden echter 
nog nooit samen een activiteit gedaan. Dit was een 
goede gelegenheid om dit met elkaar te doen.

Wat waren de reacties op de Prokkel van 
deelnemers, geïnteresseerden, omstanders, etc.?
De reacties waren zeer positief. Men kwam met 
elkaar in gesprek en de doelgroepen hebben 
meegewerkt met het poffertjes bakken e.d. Ook 
waren er andere gesprekken dan anders tussen de 
doelgroepen.

Wat heeft jullie Prokkel op de lange termijn 
opgeleverd?
We hebben de aanmoedigingsprijs gewonnen 
uitgereikt door Talant die er een wedstrijd aan 
verbonden had. De aanmoedigingsprijs hield een 
bedrag van € 500,-  in die we volgend jaar gaan 
gebruiken om weer een prokkel te organiseren. Wat 
het ook heeft opgeleverd is het besef dat we niet 
1 keer per jaar moeten Prokkelen, maar dat je dit 
vaker moet en kan doen.

Werk je met ouderen en verstandelijk beperkte 
mensen, probeer dan een mix te krijgen met 
kinderen. Door de laagdrempeligheid van kinderen 
kunnen de verstandelijk beperkte medewerkers en 
de ouderen zichzelf zijn.

DE ACTIVITEIT DE ORGANISATIE 

DE TOEKOMST JULLIE GOUDEN TIP

Contact Renata de Haan   |  E-mail: re.de.haan@talant.nl   | Telefoon: (058) 213 03 41


