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Prokkel draaiboek
Prokkelstage

Uitgangspunt
Eén van de hoogtepunten van de Week is de Nationale Prokkelstagedag. Een bedrijf of instelling biedt
een snuffelstage aan voor een persoon met een verstandelijke beperking. Zowel de stagiaire als het
stagebedrijf leren op die manier elkaars mogelijkheden kennen.
Per gemeente kunnen meerdere bedrijven en instellingen stageplaatsen aanbieden. De dag wordt
afgesloten met een gemeenschappelijke bijeenkomst waar alle stagiaires, stagebedrijven en
organisatoren hun ervaringen van die dag met elkaar kunnen uitwisselen.
Iedereen kan het initiatief nemen: van zorginstelling tot gemeente, van ondernemer tot particulier.
Deze ontmoeting heeft in een aantal gevallen geleid tot regulier werk en dat is mooi.
Voorbereidende werkzaamheden
• contact leggen met mensen die stage willen lopen. Dit kan via een lokale zorgaanbieder, een
school voor speciaal onderwijs, een oudervereniging of een cliënten organisatie;
• contact leggen met bedrijven en instellingen die een stageplaats kunnen bieden;
• een locatie regelen voor de gemeenschappelijke afsluiting. Laat de catering verzorgen door
mensen met een verstandelijke beperking. Bereid het eventueel uit met een optreden van een
muziekgroep van mensen met en zonder verstandelijke beperking.
• Begin twee tot vier maanden van te voren.
Onderdelen op de dag zelf
• De stagiaire wordt opgehaald door een begeleider, bij voorkeur iemand van het bedrijf waar hij of zij gaat
werken. Samen reizen zij naar de werkplek. Indien dit niet nodig of mogelijk is (stagiaire kan zelfstandig
reizen of komt met de regio taxi) maak dan sluitende afspraken over aankomst, opvang en dergelijke;
• Kennismaking met elkaar en met de werkplek. De stagiaire en de stagebegeleider drinken samen
koffie of lunchen met elkaar. Zo leren ze elkaar kennen en kunnen de werkzaamheden tijdens de
stage worden besproken;
• Aan het eind van de dag (bijvoorbeeld van 16.00 tot 17.30 uur) een afsluitende bijeenkomst voor
stagiaires, stagebegeleiders en eventuele andere betrokkenen. Onder het genot van wat fris en
een hapje ervaringen uitwisselen. Wat is je opgevallen, wat vond je leuk, wat zou je vaker kunnen
en willen doen met elkaar.
• Voor deze afsluitende bijeenkomst is het goed te kijken naar een centrale locatie in de gemeente.
Indien mogelijk met een welkomstwoord van burgemeester of wethouder.
• Nodig de lokale pers uit voor de afsluitende bijeenkomst. Zij vinden het vaak leuk om zowel
bedrijven als stagiaires te interviewen.
Stage werkzaamheden
Werkzaamheden waaraan je kunt denken zijn kopiëren, koffie of post rondbrengen, mailing
verzorgen (inpakken van enveloppen en frankeren), maar ook andere werkzaamheden zijn mogelijk.
Een paar voorbeelden uit van afgelopen jaren zijn:
• meehelpen met het ontwerpen van een logo,
• boeken sorteren in de bibliotheek,
• werkzaamheden op een kinderdagverblijf,
• hulpbadmeester
• klassenassistent op een basisschool
• een dag meelopen met de directeur van een woningcorporatie

Prokkelstage draaiboek
Wat is er voor nodig om dit te organiseren
Een klein team bestaande uit:
• een persoon die de stageplaatsen regelt en de contacten onderhoudt met de bedrijven;
• een persoon die de stagiaires benadert en afspraken maakt over werktijden, vervoer, stage
werkzaamheden en dergelijke;
• een persoon of organisatie die de afsluitende bijeenkomst regelt en de contacten met de pers
onderhoudt.
Spreek met elkaar af hoe je de coördinatie regelt. Dit geldt zowel voor de voorbereidende fase
als tijdens de dag zelf. Als er meerdere zorginstellingen meedoen, is het raadzaam om per
zorginstelling een coördinator te vragen.
Speciaal onderwijs
Steeds meer scholen voor Speciaal onderwijs doen mee aan de Nationale Prokkelstagedag. Zij
gebruiken deze dag om hun leerlingen nog beter voor te bereiden op de toekomst. Leerlingen
kunnen op die manier ontdekken en ervaren of het werk dat zij zouden willen gaan doen, ook bij
hen past. Ook kan de school op die manier haar netwerk van stage bedrijven uitbreiden. Ervaring
leert dat veel bedrijven graag meedoen aan de Nationale Prokkelstagedag. Als hen maar de vraag
wordt gesteld.
Aandachtspunt
Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben zelf ook beelden waar zij stage zouden
willen lopen. Het is goed deze vraag vooraf ook bij hen neer te leggen.
Deze Prokkel is zeer variabel, je kunt net zoveel stageplaatsen creëren als je zelf wilt.

