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De Prokkelstage is een stage van één dag voor iemand    
met een verstandelijke beperking. Een laagdrempelige 
manier om kennis met elkaar te maken. 
 
Stageplekken: alles kan! 
De Tweede Kamer organiseert al jaren Prokkelstages bij 
diverse afdelingen. Maar ook veel andere organisaties en 
bedrijven bieden Prokkelstages aan. Niet alleen landelijke 
bedrijven zoals Sodexo en UWV, maar ook lokale 
organisaties zoals de gemeente, de bakker, een winkel,   
een hovenier of de woningcorporatie.  
 
Voor wie? 
Iedereen kan meedoen: leerlingen van het VSO- en 
praktijkonderwijs, cliënten van dagbesteding, 
medewerkers van sociale werkvoorzieningen, 
ervaringsdeskundigen etc.  
 
Waarom meedoen? 
 Oriëntatie op de arbeidsmarkt 

 Kennismaken en nieuwe contacten leggen 

 Ontdekken van werkzaamheden bij 
bedrijven 

 Cliënten/leerlingen kunnen laten zien      
wat zij in hun mars hebben 

 De Prokkelstage heeft al tot veel vaste 
werkplekken geleid! 

 
 

“Het was echt een enorm succes!     
Zowel qua deelnemende cliënten          

als qua stageaanbieders.                    
Echt top!”  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Heel gemakkelijk zelf een stageplek organiseren 
 Gebruik de sollicitatie flyer met praktische vragen: 

www.prokkel.nl/sollicitatie-flyer  
 Neem contact op met een bedrijf in de buurt 

 Vaak is één telefoontje al voldoende 
 
Tips 

 Ga vooraf op bezoek en maak kennis met elkaar 
 Maak afspraken over werktijden, vervoer en lunch 

 Was de stage succesvol? Kijk of er vervolgafspraken  
gemaakt kunnen worden 

 
“We voelden ons erg welkom. Ze waren erg         

aardig en namen echt de tijd voor ons”  
 

Voorbeelden van werkzaamheden 
Koffie schenken, meehelpen in de  
bediening, post rondbrengen,   
vakkenvullen, logo ontwerpen,            
dieren verzorgen. 
 
Meer informatie of aanmelden 
 Bekijk het overzicht van aangeboden           
wstageplaatsen op onze website: 
wwww.prokkel.nl/stage-kaart                    
wen neem contact op 
 Of meld je stageverzoek aan via            
wwww.prokkel.nl/aanmeldformulier-

prokkelstagiairs/ 
 En bekijk het handboek met tips  
 

“Ik vond het erg gezellig en               
heb me nuttig gevoeld”   
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