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De Prokkelstage is een stage van één dag voor iemand     

met een verstandelijke beperking. Een laagdrempelige 

manier voor bedrijven en mensen met een      

beperking om kennis met elkaar te maken. 

 

Stageplekken: alles kan! 

De Tweede Kamer biedt al jaren Prokkelstages aan bij 

diverse afdelingen. Maar ook bij de lokale bakkerij, winkel, 

basisschool, gemeente, ontwerpbureau, restaurant, kantoor, 

fotostudio, woningcorporatie, bibliotheek, dierenasiel,    

bank, kinderopvang of op de markt loopt men stage. 

 

Waarom meedoen? 

 Mensen met een beperking krijgen de kans                    

zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. 

 Ontdek op een laagdrempelige manier de 

arbeidsmogelijkheden van mensen met een beperking. 

 De Prokkelweek past uitstekend binnen  

MVO-beleid. 

 Het kan leiden tot nieuwe inzichten,  

mensen met een beperking hebben         

een verfrissende kijk op zaken. 

 Vermelding op de Prokkel-website. 

 

 

“Gitty is bij ons geweest en dit ging erg 

goed. Wat ons betreft mag ze vaker 

komen. Als het om soortgelijke cliënten 

gaat staan we er zeker voor open.” 

 

 

 

 

Wat houdt het in? 

 De stagiair komt één dag stagelopen. 

 Wijs een contactpersoon aan voor de stagiair. 

 Maak afspraken over werktijden, vervoer en lunch. 

 Onderschat de mogelijkheden van mensen met              

een beperking niet. Zij kunnen en willen meer,               

dan alleen een rondleiding. 

 Neem rustig de tijd voor de eerste kennismaking              

en bespreek de werkzaamheden. 

 Voor elke stagiair is er een Prokkel certificaat (zie 

www.prokkel.nl/document/prokkelstage-certificaat)   

 

Voorbeelden van werkzaamheden 

 Helpen in de keuken of in de bediening bij                      

een cateringbedrijf of restaurant. 

 Meelopen met een medewerker of directeur. 

 Vergaderen bij de gemeente over beleid. 

 Assisteren van de bode. 

 

“Toen de afsluiting was begonnen 

vonden de meesten het jammer. Ze 

konden wel de hele dag doorwerken!” 

 

Meer informatie of aanmelden 

 Bekijk het overzicht van aangeboden 

wstageplaatsen op onze website:  

wwww.prokkel.nl/stage-kaart.  

 Bekijk het handboek met tips.  

 Neem contact met ons op. 
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