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Prokkelweek 
Onder de naam ‘Prokkel’ oftewel een prikkelende ontmoeting, startte in 2007 de Verstandelijk 
gehandicapten 2daagse. Acht organisaties legden gezamenlijk de basis voor wat nu is uitgegroeid tot de 
Prokkelweek. Deze prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en mensen zonder verstandelijk 
beperking dragen bij aan integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Eén 
week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.  
 
Dit jaar was de Prokkelweek van maandag 6 tot en met zaterdag 11 juni. Op meer dan 400 locaties in het 
land vonden Prokkels plaats. Ze waren zeer uiteenlopend van aard: van inhoudelijke discussies met 
ambtenaren, samen sporten, muziek maken tot samen koken en eten met de buurt. Daarnaast hebben 
zo’n 2000 mensen met een verstandelijke beperking een dag stage gelopen in het bedrijfsleven. Om dit te 
stimuleren is donderdag 9 juni uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag. Prokkelstages dragen bij aan 
de arbeidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking.  
 
Gouden Prokkel 
Alle aangemelde Prokkels komen in aanmerking voor de Gouden Prokkel. Een onafhankelijke commissie 
heeft een eerste selectie gemaakt. In totaal zijn er veertien Prokkels uitgekozen, verdeeld over drie 
categorieën:  
 Prokkelen in de Samenleving 

 Prokkelstages  
 Mensenrechten Prokkel 
 
Deze 14 genomineerde Prokkels zijn bezocht. De bezoeker heeft van zijn bevindingen een verslag 
gemaakt, welke zijn besproken door de jury. En die heeft uiteindelijk besloten wie in 2016 de Gouden 
Prokkels krijgen. De jury van de Gouden Prokkel 2016 bestaat uit:  
 Lucas Meijs, hoogleraar filantropie en vrijwilligersmanagement  

 Martine Schuijer, namens VNO-NCW 
 Wilna Wind, namens cliëntenorganisaties 

 Ellis Jongerius, namens de LFB  

 Marjan van Noort, lid van het hoofdbestuur FNV Bondgenoten  

 Gwen van Roekel, namens coöperatie VGZ 
 Joost van Alkemade, namens NOV 
 
De Gouden Prokkel prijzen  
De Gouden Prokkel prijzen zijn ook bedoeld als inspiratie voor anderen. Belangrijk daarbij is op welke 
manier mensen met een verstandelijke beperking zelf betrokken zijn bij het bedenken én het organiseren 
van Prokkels.   
 
De jury heeft gekeken naar 

 Participatie van de doelgroep: maken mensen met een beperking deel uit van de organisatie? 

 Voorbeeldfunctie: kunnen anderen dit voorbeeld volgen? 
 Continuïteit van het contact:: komen er vervolgactiviteiten in de toekomst en/of blijven mensen 

elkaar na de Prokkelweek ook ontmoeten? 
 Intensiteit van de ontmoeting: hebben mensen goed de mogelijkheid gehad om elkaar te 

ontmoeten en te leren kennen? 
 



Uit het juryoverleg 
De jury is onder de indruk van de kwaliteit van de Prokkels. Elk jaar neemt deze toe. Het is dan ook niet 
eenvoudig om uit al die sterke Prokkels drie winnaars te kiezen. De jury had het elke genomineerde graag 
gegund, maar is er desondanks in geslaagd een gedegen oordeel te vellen in elke categorie en drie 
winnaars aan te wijzen.  
 
Bij meerdere Prokkels leveren mensen met een beperking zichtbaar een bijdrage aan de organisatie. Dat 
vindt de jury bemoedigend om te zien. Daarnaast wordt regelmatig een groot deel van de gemeenschap 
betrokken bij het laten slagen van een Prokkel. Of het nu 400 mensen zijn die meedoen bij een 
Prokkelconcert, of dat mensen samen hun netwerken inzetten om zoveel mogelijk cliënten een dag stage 
te kunnen laten lopen bij het bedrijf van hun dromen. Goed dat enthousiasme wordt overgedragen aan 
vele anderen! 
 
Ook constateert de jury dat een aantal Prokkelinitatieven zijn uitgegroeid tot iets structureels en het ziet 
daarvoor ook bij andere Prokkels veel potentie. Het zou mooi zijn als alle plannen en goede ideeën tot 
uitvoering worden gebracht, al moet er vaak dan nog wel het een en ander gebeuren.  
 
Wat betreft de stages valt op dat stagiairs steeds vaker actief worden betrokken bij het zoeken van een 
stage. Het is niet meer zozeer dat er wordt gezocht vóór een stagiair, maar juist eerder samen mét de 
stagiair. En het aantal stages is ook dit jaar weer gegroeid. Er gaan zelfs hele scholen op stage.  
 
Bij de Mensenrechten Prokkels viel het de jury op dat er enkele nieuwe, ‘onbekende’ onderwerpen 
bespreekbaar worden gemaakt. Maatschappelijke thema’s die ons raken, taboeonderwerpen als 
homoseksualiteit en detentie. Het is interessant wat er gebeurt als je mensen met een beperking kennis 
laat maken met een andere context waarin ze terecht kunnen komen (gevangenis) of die ze zelf kunnen 
hebben (een andere geaardheid). En die daarbij zich vervolgens gaan afvragen wat dat dan voor hun 
mensenrechten zou betekenen. Waarom worden mensen buitengesloten om wat ze zijn, waarom krijgen 
mensen te maken met sociale onrechtvaardigheid en hoe kaart je dat aan? 
 
Ook de LFB was genomineerd voor deze categorie, maar de jury heeft besloten hen een andere, 
bijzondere prijs toe te kennen. Een zogenaamde Ere Prokkel. Dit omdat zij de Prokkelweek gebruiken om 
zichzelf te blijven ontwikkelen, zich te laten zien in de samenleving en een voorbeeld te zijn voor anderen. 
Je zou kunnen stellen dat de medewerkers van de LFB fungeren als sociale rolmodellen en daarmee een 
voorbeeld en inspiratie zijn voor anderen. Elk jaar komen er nieuwe mensen bij en die laten zich 
inspireren door andere LFB’ers.  
 
Tegen de genomineerden die het nét niet geworden zijn, maar ook tegen alle anderen die een Prokkel 
hebben georganiseerd, zou de jury willen zeggen dat ze zeker door moeten gaan op de ingeslagen weg. 
Een keer Prokkelen is pas echt mooi als je het daarna vaker gaat doen. En de jury raakt pas echt overtuigd 
als ze zien dat de Prokkel een vervolg krijgt! 



Prokkelen in de samenleving 
Winnaar Gouden Prokkel: Nuon en de Prokkelweek 
Medewerkers van Nuon laten zich inspireren door de Prokkelweek en hebben de verbinding gezocht met 
mensen met een beperking. Ze begonnen twee jaar geleden klein met deelname aan de 
ProkkelSterrenslag, maar hebben hun activiteiten inmiddels flink uitgebreid. Zo hebben ze Prokkels 
gedaan samen met cliënten Cordaan, boden ze Prokkelstages aan en deden ze dit jaar met maar liefst tien 
teams mee aan de ProkkelSterrenslag. 
 
Uit het juryoverleg: Nuon is ooit met één activiteit begonnen en stukje bij beetje breiden ze het steeds 
uit. Nuon organiseert inmiddels een breed scala aan activiteiten en betrekt daar meer dan honderd 
medewerkers bij! Daarbij is er veel wederkerigheid. Daarnaast bieden ze werkervaringsplekken aan 
cliënten van Cordaan aan en laten daardoor mensen met een beperking ook daadwerkelijk werken. Nuon 
is hiermee een voorbeeld voor elk ander bedrijf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Zilveren Prokkel:  Buitenspeeldag in Terheijden 
Leerlingen van obs De Windhoek, vrijwilligers en leerkrachten, begeleiders en cliënten Sovak hebben 
samen een buitenspeeldag georganiseerd voor basisschooljeugd in Terheijden. Cliënten hebben geholpen 
met het spelcircuit, samen met leerkrachten en vrijwilligers. Leerlingen van de basisschool hebben samen 
met de schoolgaande jeugd van Sovak diverse activiteiten en spellen gedaan. 
 
Uit het juryoverleg: De participatie van mensen met een beperking bij het organiseren en uitvoeren van 
deze Prokkel is heel goed. Er is daarin echt een mix van mensen met en zonder beperking. Goed ook om 
te zien dat De Windhoek en Sovak ook buiten de Prokkelweek al veel met elkaar samendoen. Er is ook 
betrokkenheid van gemeente en wethouder, die duidelijk stimuleren. De wethouder heeft zelfs al 
voorgesteld om volgend jaar een Prokkelstagiair te mogen ontvangen! 



Zilveren Prokkel: Feestweek leerwerkcentrum Dalfsen 
Leerwerkcentrum Dalfsen Prokkelde op maandag, woensdag en vrijdag. Op maandag werd de 
Prokkelweek op een sportieve manier geopend met een sportclinic in het stadion van PEC Zwolle. Op 
woensdag was er een kinderworkshop onder begeleiding van cliënten. Kinderen uit het dorp werden 
uitgenodigd om de workshop te volgen. Op vrijdag 
bezochten cliënten twee bedrijven om een indruk 
te krijgen van het werken in de zorg. 
 
Uit het juryoverleg: Goed om te zien dat er met 
verschillende partijen samenwerking is gezocht. 
Met het bedrijfsleven, maar ook met de 
sportsector. Al een paar jaar organiseert het 
Leerwerkcentrum Prokkel(stage)s en het wordt 
steeds iets uitgebreider. Het zou mooi zijn als de 
ontmoetingen het hele jaar blijven doorgaan, dat 
het structureel wordt, het geworteld raakt in de 
samenleving. De eerste stappen daarvoor zijn 
absoluut gezet.  
 
Zilveren Prokkel: Prokkelconcert in Dokkum 
Opus 3 heeft een koor en twee ensembles, 
bestaande uit mensen met een verstandelijke 
beperking. Deze groepen hebben samen met 
mensen zonder een verstandelijke beperking een 
Prokkelconcert verzorgd. Ook trad er een popgroep 
op, die bestaat uit drie mensen met een 
verstandelijke beperking en twee zogenaamde 
maatjes (mensen zonder verstandelijke beperking). 
De groep is ontstaan uit een maatjesproject. 
 
Uit het juryoverleg: Een Prokkelconcert voor 
iedereen! Er waren honderden mensen aanwezig, 
die allen konden meezingen. Hartstikke mooi dat de hele gemeenschap erbij betrokken wordt en dat het 
zo’n geïntegreerde gebeurtenis is. Daarmee heeft het echt een voorbeeldfunctie. Er wordt al lang van 
tevoren met elkaar naar toegewerkt, onder andere door middel van gezamenlijke repetities, en ze blijven 
met elkaar ook daarmee aan de slag. De popgroep die is ontstaan uit een maatjesproject kan bovendien 
inspirerend werken.  
    
Zilveren Prokkel: Samen bakken in Tholen 
De mensen van de dagbesteding van Sjaloom Zorg 
hebben de leerlingen van juf Mirjam van de 
basisschool “School met de Bijbel” te Sint-Annaland 
ontmoet. De cliënten lieten “hun” werkplek zien aan 
de kinderen en zijn samen met ze aan de slag 
gegaan. Er zijn cakes gebakken en taartdozen 
gekleurd en versierd die de kinderen mee mochten 
nemen naar huis. 
 
Uit het juryoverleg: Een inspirerende ontmoeting. 
Met een kringgesprek na afloop met de beide 
doelgroepen! Mooi dat de rondleiding in de Eterij 
werd uitgevoerd door de cliënten zelf. Deze Prokkel heeft het in zich uit te groeien tot iets structureels. Er 
is voor volgend jaar al een vervolg afgesproken met een sportdag op de school, waar de cliënten voor zijn 
uitgenodigd. Wat nog mooier zou zijn is als de ontmoetingen door het hele jaar heen zullen blijven 



Prokkelstages 
Gouden Prokkel: Prokkelstages Houten 
Van Houten&co heeft ook dit jaar weer Prokkelstages 
georganiseerd in Houten. Allemaal aangepast op de wensen 
van de stagiair(e)s. Maar liefst 57 cliënten van allerlei 
verschillende organisaties zijn gekoppeld aan een 
stagebedrijf. 
 
Uit het juryoverleg: Van Houten&co verdient de 
complimenten voor hoe ze elk jaar vol passie weer vele 
Prokkelstages regelen. Dit doen ze met een groep 
vrijwilligers. Deze organiseren stages voor mensen van 
verschillende zorginstellingen. Ze benaderen bedrijven in 
heel Houten. Zelfs de minder bereidwilligen worden aan het 
jasje getrokken en overtuigd. De stages zijn intussen echt 
ingebed in het lokale netwerk. Heel Houten doet mee. Ze 
plegen hierbij nazorg en maken vervolgafspraken. Ze 
stimuleren dat mensen echt aan het werk komen bij lokale 
bedrijven, of regelen stageplekken voor later in het jaar. Er is 
een grote integraliteit ontstaan en elk jaar is er een groei in 
het aantal stages: niet vóór de mensen met een beperking, 
maar mét. Deze hebben bovendien zelf de afsluitende borrel 
georganiseerd 

 
 

Zilveren Prokkel: Diverse Prokkelstages bij Sodexo  
Sodexo heeft in het hele land Prokkelstages aangeboden. Van 
Den Haag tot Enschede. Zo werden er bijvoorbeeld 
Prokkelstages aangeboden op verschillende 
cateringafdelingen, maar ook werden veel schoonmaakstages 
aangeboden. Daarnaast waren er ook stages bij onder andere 
recepties en in de beveiliging. 
 
Uit het juryoverleg: Sodexo biedt Prokkelstages aan in het 
bedrijfsleven. Dit geeft een goede uitstraling. Ze willen 
mensen met een beperking of achterstand tot de 
arbeidsmarkt in hun teams opnemen en door deze stages te 
organiseren nemen ze drempels weg. Van een stage naar een 
volgende stap of zelfs een betaalde baan, dat is hoe gedacht 
wordt en wat sterk is aan deze Prokkel. Doordat ze het op 
grote schaal doen, ervaren de collega’s écht wat het is. En 
Sodexo denkt vooruit: zo zijn er werkplekken aangeboden 
voor cliënten van ZiZo (Reinaerde), wiens werkplek twee 
maanden dicht gaat. Het zou mooi zijn als dit allemaal groeit: 
dat als mensen in de toekomst bijvoorbeeld in kantines 
komen, ze gaan beseffen hoe normaal het eigenlijk is dat 
daar ook mensen met een beperking werken. Sodexo is goed 
bezig en we zijn benieuwd hoe het er over een jaar mee 
staat, tot hoeveel vaste plekken het dan heeft geleid. We 
hebben er alle vertrouwen in.  



Zilveren Prokkel: Hartekamp Groep op Prokkelpad - Haarlem 
Cliënten van de Hartekamp Groep zijn op Prokkelstage gegaan. De cliënten 
stuurden heel veel Prokkelwensen in: van een bezoek aan de Tweede 
Kamer of brandweer tot het samen met een banketbakker bakken van een 
taart. Er is een werkgroep gevormd die met deze wensen aan de slag is 
gegaan. Daarnaast hebben een aantal cliënten hun Prokkelstage gedaan in 
de Tweede Kamer. 
 
Uit het juryoverleg: Een werkgroep is zeer actief aan de slag gegaan met 
de wensen van de cliënten. De cliënten werden er op die manier heel actief 
bij betrokken. Het resulteerde in maar liefst 77 stages, op zeer diverse 
plekken! Het was pas de eerste keer dat er Prokkelstages werden 
georganiseerd en meteen al zoveel! Dat laat zien hoeveel enthousiasme er 
is en dat ze aan het begin kunnen staan van een hele mooie groei.  
 
     

Zilveren Prokkel: 25 leerlingen de Parkschool Limbricht op Prokkelstage 
Zo’n 25 leerlingen van de Parkschool gingen op Prokkelstage in Sittard en omgeving. Alle stageplekken 
waren in de provincie Limburg. Diverse bedrijven en 
organisaties deden mee! De stageplekken zijn gezocht in 
samenwerking met ouders. Het is al het vierde jaar dat de 
Parkschool meedeed aan de Prokkelstages. Zowel voor als na 
de stage kwamen de leerlingen samen op hun school. In de 
navolgende dagen werd de leerlingen nog gevraagd een 
bedankbrief te schrijven aan hun organisatie. 
 
Uit het juryoverleg: Mooi om te zien hoe enthousiast alle 
partijen waren. De mensen van de school kregen meerdere 
leerlingen mee. En ouders hielpen mee met het inzetten van 
hun netwerken. Wat ook goed is aan deze Prokkel is de 
continuïteit. Ook voor volgend jaar liggen de plannen al weer 
klaar! 
 
Zilveren Prokkel: 100 leerlingen de Keerkring Zoetermeer op Prokkelstage 
100 leerlingen van ZML-school De Keerkring zijn op Prokkelstage gegaan. Winkels/bedrijven uit heel 
Zoetermeer deden mee! Op deze manier kunnen de leerlingen ervaren wat het betekent om te werken 
en collega’s te hebben en maken op een laagdrempelige manier kennis met het arbeidsleven. Al sinds 
2014 doet de Keerkring mee met het Prokkelen. Ze begonnen met dertig stages in vijf Albert Heijn filialen 
in Zoetermeer. 
 
Uit het juryoverleg: Slim hoe ze hun hele bestaande netwerk van stages gebruiken voor de 
Prokkelstages. Er is een breed draagvlak door zowel school, omgeving en bedrijven. Het is positief dat ze 
al afspraken hebben gemaakt om ook buiten de Prokkelweek om Prokkelstages te doen. Er was veel 
enthousiasme bij de mensen. De Prokkelstagiair(e)s straalden helemaal. Mensen die niet zo goed mee 
durfden gingen toch mee en overwonnen hun angsten.   
    



Mensenrechten Prokkel 
Gouden Prokkel: BeleidsProkkel PI Dordrecht 
Bij de Penitentiaire Inrichting (PI) in Dordrecht wilden ze graag in gesprek met ervaringsdeskundigen. Hoe 
kun je ervoor zorgen dat er minder mensen met een (licht) verstandelijke beperking in de gevangenis 
komen. En wat als ze er toch in komen. Wat kun je dan doen om te zorgen dat het goed met ze gaat. Dat 
is een van de vragen die de PI zich heeft gesteld. Er heeft onder meer een gesprek plaatsgevonden met 
bewakers en een gedetineerde. 
 
Uit het juryoverleg: Een maatschappelijk vraagstuk, waar meer over gesproken zou moeten worden, 
dat verdient om een platform te krijgen. Want zo’n 30% van de gedetineerden in Nederland heeft een 
(licht) verstandelijke beperking. Hoe moet je als gevangenis daar mee omgaan? Daarom is het goed dat 
jongeren de gevangenis hebben bezocht. Hier is heel veel uitgekomen. Het heeft bijvoorbeeld geleid tot 
het maken van afspraken voor gastlessen door ervaringsdeskundigen bij de gevangenis (aan 
gevangenisbewaarders) en workshops. Heel goed dat op deze manier mensen met een beperking zelf 
actief betrokken worden bij deze problematiek. TOP.  

 
Zilveren Prokkel: Lunch met burgemeester in Hilversum 
De cursisten van LeOn (Leren & Ontwikkelen Amerpoort) verzorgden tijdens de Prokkelweek een lunch. 
Deze lunch werd gehouden in wijkcentrum De Geus, voor speciale gasten. Zo was bijvoorbeeld de 
burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes, uitgenodigd en aanwezig! Ook het bestuur van het 
buurthuis, de wethouder die over WMO gaat en een bestuurder van Amerpoort lunchten mee. 
 
Uit het juryoverleg: Een mooi voorbeeld van 
wijkgerichte ondersteuning met een 
‘ontwikkelbrug’ tussen school en eerste baan. 
Veel organisaties zijn betrokken. Er worden 
groeimogelijkheden gecreëerd en betere kansen 
voor de doelgroep. Een mooi voorbeeld van 
samenwerking en maatwerk! Het is daarnaast 
heel goed dat mensen met een beperking zelf 
contact hebben gezocht met de politiek en dat zij 
met raadsleden in gesprek gaan. 
     



Zilveren Prokkel: Prokkelen bij COC Limburg in Maastricht 
COC Limburg is de belangenorganisatie voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders 
(lhbt) in Limburg. COC Limburg is de allereerste lhbt organisatie die een Prokkel ontmoetingsstage aan 
heeft geboden. Twee Prokkelstagiaires kwamen op Prokkelstage. Zij hebben roze koeken gebakken, 
regenboogvlaggen opgevouwen, administratieve taakjes gedaan en lhbt’s ontmoet. Om zo te ontdekken 
dat personen die op hetzelfde geslacht vallen helemaal niet zo gek zijn. 
 
Uit het juryoverleg: Heel veel waardering voor het onderwerp, het initiatief. Een nieuw thema binnen 
de Prokkelweek, met een wellicht ingewikkelde doelgroep. Het is soms nog een taboeonderwerp. De 
emancipatie van deze doelgroep is belangrijk en goed dat men dit ook via de Prokkelweek probeert te 
bereiken. Een mooi voorbeeld wat betreft bewustwording en de rechten en gelijke kansen van de 
doelgroep in de context van de mensenrechten van een andere doelgroep. Dit is nou echte participatie 
door de doelgroep in onze brede samenleving.   

Ere Prokkel: LFB en de Prokkelweek - landelijk 
Ervaringsdeskundigen van de LFB hebben de Prokkelweek en Prokkelstages gebruikt om zichzelf te 
ontwikkelen. Zo regelden ze bijvoorbeeld hun eigen Prokkelstage, gaven ze gastlessen, leidden ze het Doe 
je mee? spel. En nog veel meer. Door te ervaren ontwikkelen ze zichzelf in de Prokkelweek. 
 
Uit het juryoverleg: De mensen van LFB doen al vele jaren mee met de Prokkelweek en de manier 
waarop zij steeds opnieuw de Prokkelweek gebruiken om zichzelf te ontwikkelen is onovertroffen. We 
zouden de LFB tekort doen om ze binnen één categorie te plaatsen. Ze doen namelijk zoveel meer. 
Daarom is besloten de LFB te waarderen met een soort oeuvreprijs: de Gouden Ere Prokkel.  
     
   


