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Voorwoord

M

et heel veel plezier heb ik dit jaar het voorzitterschap van Stichting Prokkel op mij
genomen. Ik ben al min of meer vanaf de start bij de Prokkel betrokken. Dit omdat in
het bedrijfsrestaurant van CMS, de organisatie waarvoor ik werk, elk jaar de Gouden
Prokkel prijsuitreiking plaatsvindt. Ik vond en vind dit altijd een zeer bijzondere dag.
De entree, hal en een groot deel van de eerste verdieping wordt dan feestelijk aangekleed,
er klinkt muziek en er komen allemaal – voor ons – onbekende mensen in ons pand. Dat
varieert van bekende Nederlanders (staatssecretarissen Klijnsma en Van Rijn, oudKamervoorzitter Gerdi Verbeet) tot kinderen van een basisschool, bewoners uit
zorginstellingen, mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en jonge jongens die vragen
of ze die dag de lift mogen bedienen.
Deze dag heeft vanaf het begin mijn nieuwsgierigheid gewekt. Meerdere malen heb ik het
welkomstwoord gedaan en vorig jaar – toen ons gevraagd werd mee te doen met de
ProkkelSterrenslag – ben ik me er nog meer bewust van geworden wat voor een mooi en
goed initiatief de Prokkelweek eigenlijk is. Natuurlijk moeten we er voor zorgen dat iedereen
mee kan doen in de samenleving, dat mensen hun talenten kunnen laten zien op de
arbeidsmarkt, dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk is. Maar juist door daarvoor één
week in het jaar expliciet aandacht voor te vragen, doen we nieuwe ervaringen op, leren we
wat er kan en waarmee we rekening moeten houden en raken steeds meer mensen
doordrongen van het feit dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een inclusieve
samenleving. Eigenlijk is dat bij mij ook zo gegaan.
Tijdens elke Prokkelweek heb ik nieuwe ervaringen opgedaan en heb ik gemerkt hoe
belangrijk het er is dat er zoveel verschillende mensen zijn. Maar ook dat het belangrijk is
dat we gebruik maken van de kennis en kunde van al die verschillende mensen. Ik vind het
dan ook een hele eer dat ik nu voorzitter mag zijn van Stichting Prokkel, de organisatie die
er voor zorgt dat er jaarlijks een Prokkelweek is. Een week waaraan steeds meer mensen
meedoen. En bijna nog belangrijker: een week waarin steeds meer mensen met en zonder
verstandelijke beperking met elkaar in gesprek gaan, naar elkaar luisteren en ervaringen
uitwisselen.
Het is mooi om te zien dat steeds meer ministeries meedoen. Zij betrekken mensen met een
verstandelijke beperking bij het maken van het beleid. Maar ook het aantal VSO-scholen dat
meedoet groeit elk jaar. Het is heel goed te zien dat deze leerlingen zelf contacten leggen
met bedrijven voor hun Prokkelstage. Dat doet wat met hun zelfvertrouwen en steeds meer
bedrijven bieden hen daarna een echte stageplaats aan. Maar de Prokkelweek is er ook voor
mensen met ernstig meervoudige beperkingen. De Prokkelweek is er gewoon voor iedereen.
In dit jaarbericht vertellen wij u graag wat wij gedaan hebben in voor en de Prokkelweek
van 2015.
Veel leesplezier en ik hoop dat ik samen met u nog veel Prokkelweken mag meemaken.
Dolf Segaar
Voorzitter

Foto’s met dank aan: Brigitte Alberts, Mel Boa, Conny Kooijman, Niek Voort
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Inleiding
In 2007 heeft het Fonds Verstandelijk gehandicapten het initiatief genomen voor de
Prokkelweek. Samen met zeven andere organisaties uit de zorg en de belangenvereniging
LFB zag men dat veel mensen en organisaties zich bezig hielden met “meedoen”. Maar men
constateerde ook dat dit relatief onzichtbaar bleef. En dat heel veel mensen vooral keken
naar de beperkingen en niet naar de mogelijkheden. Met de introductie van het nieuwe
woord Prokkel, een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke
beperking, is geprobeerd een omslag te maken en de aandacht te verleggen naar bijdrage
van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. En welke sociaal
gewaardeerde rollen zij daarin vervullen. Dit door het organiseren van een zogenaamde
Prokkelweek.
De Prokkelweek is één week en dient als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.
Daar gaat het om. Mensen met een verstandelijke beperking wonen lokaal, in wijken en
buurten, werken daar, doen daar mee aan vrijetijdsactiviteiten, dus daar moet het ook
gebeuren. En daar gebeurt het ook. Het initiatief een Prokkel te organiseren kan door
iedereen worden genomen. En in de praktijk blijkt ook dat het heel verschillende mensen en
organisaties zijn die het oppakken. En ook de activiteiten die ze organiseren zijn zeer divers.
En spelen zich af op alle levensterreinen: wonen, werken, leren en vrije tijd.
De landelijke stichting stimuleert en faciliteert de Prokkelbeweging en brengt mensen bij
elkaar. Onder het motto “ons netwerk is jouw netwerk” worden tal van verbindingen gelegd
die vaak voor zeer verrassende resultaten zorgen. Alle Prokkelactiviteiten kunnen in
aanmerking komen voor een Gouden Prokkel. Een van de criteria voor het winnen van de
Gouden Prokkel is of het ook overdraagbaar is. Ook dit heeft tot verrassende resultaten
geleid. In 2009 heeft Juniorkamer JCI Mariken uit Nijmegen met haar Prokkelstages een
Gouden Prokkel gewonnen. Velen hebben dit overgenomen en het heeft uiteindelijk geleid
tot het uitroepen van een Nationale Prokkelstagedag.
Drie jaar geleden hebben UWV en Sportservice Nederland een Zeskamp georganiseerd
waaraan ook mensen met een verstandelijke beperking hebben meegedaan. Dit heeft aan
de wieg gestaan van de ProkkelSterrenslag, die dit jaar voor de tweede keer heeft
plaatsgevonden.
In 2013 ging de Gouden Prokkel naar een mensenrechten Prokkel van de LFB. Een Prokkel
waarbij mensen met een verstandelijke beperking in gesprek gaan met beleidsmakers en –
beslissers. Dit heeft geleid tot tal van Beleidsprokkels, zowel op lokaal als regionaal en
landelijk niveau. En vorig jaar was het bordspel “Doe je mee” genomineerd voor de Gouden
Prokkel. Deelnemers aan dit spel waren zo enthousiast dat er samen met de LFB, teams zijn
opgeleid die het spel op tal van plaatsen hebben gespeeld met mensen met en zonder
beperking.
Deze strategie van het verspreiden van goede voorbeelden blijkt goed te werken. In het
eerste deel van dit jaarbericht wordt toegelicht welke activiteiten er in de Prokkelweek
hebben plaatsgevonden. In het tweede deel van het jaarbericht wordt meer ingegaan op de
organisatie zelf. Ook dit jaar is het verslag weer voorzien van veel beeldmateriaal. Want dat
zegt vaak veel meer dan woorden.
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Landelijke opening Prokkelweek
Sinds de start in 2007 is Prokkel van een tweedaagse uitgegroeid tot een gehele week vol
met prikkelende ontmoetingen door het land. Bij zo’n groot landelijk evenement hoort
natuurlijk ook een landelijke opening. Die opening was dit jaar op maandag 1 juni.

Beursgong

Met een slag op de beursgong hebben
algemeen directeur van Start People JanWillem Gelderblom en Perez Dalloe,
ervaringsdeskundige en voorzitter van de
cliëntenraad van Cordaan, om 8 uur
‘s ochtends de Amsterdamse beurs geopend.
Deze gongslag was niet alleen de start van de
beurs, maar ook die van de nationale
Prokkelweek.

ProkkelSterrenslag
De ProkkelSterrenslag, een sportieve Prokkel die vorig jaar voor het eerst het leven zag, was
er ook dit jaar. Dit jaar werd de ProkkelSterrenslag geopend door de burgemeester van
Utrecht. Om 12.30 uur begon het evenement met de aankomst van de teams bij
sportcentrum Olympus in Utrecht. Deze teams bestaan uit 5 mensen met en 5 mensen
zonder beperking en worden gesponsord door bedrijven. Op die manier zijn de kosten voor
het evenement betaald.
In totaal deden er dit jaar 60 teams mee. Omdat sommige teams ook nog supporters
meegenomen hadden, waren er dit jaar in totaal zo’n 700 mensen aanwezig. Dit is meer dan
tweemaal zoveel als vorig jaar. Onder begeleiding van SportService Nederland deden deze
teams dit jaar negen verschillende activiteiten, zoals korfbal, ravijnoversteek, estafette en
een zeephelling. Het sleutelwoord bij al deze activiteiten was samenwerking.
De samenstelling van de teams was zeer divers: bedrijven, scholen, fondsen, gemeenten en
maatschappelijke organisaties waren vertegenwoordigd. De deelnemers kwamen uit het hele
land, van Doetinchem tot Sappemeer en van Rotterdam tot Emmen.
Een volledig overzicht van de deelnemende teams vind je in bijlage 2 pagina 58.
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Prokkels nader bekeken
In 2015 waren er 379 Prokkels. Dit zijn
er twee meer dan vorig jaar. Dit
betekent dat Prokkel voor het eerst in
zeven jaar geen stijging meer heeft van
10 procent. Een deel van de verklaring
ligt in het feit dat er drie grote transities
in de zorg plaatsvinden, waardoor veel
mensen erg druk zijn met andere zaken.
Ook de veranderingen van het PGBbudget hebben helaas invloed op het
aantal activiteiten in de Prokkelweek.
Echter, veel mensen zijn ook op een
meer structurele manier dan eenmaal
per jaar bezig met prikkelende
ontmoetingen, een grote vooruitgang
dus. Eén week per jaar als voorbeeld en
inspiratie voor de rest van het jaar.

Een overzicht van alle 379 activiteiten
is opgenomen in bijlage 1 pagina 50.

Prokkels per provincie
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Groningen

10

16

26

35

39

42

Friesland

6

7

9

24

18

18

Drenthe

9

16

27

20

18

15

Overijssel

23

28

21

30

23

18

Gelderland

38

40

48

53

52

40

Flevoland

4

4

6

4

7

6

Utrecht

11

22

20

36

39

71

Noord-Holland

14

18

17

16

28

23

Zuid-Holland

29

27

41

37

57

51

Zeeland

11

6

8

12

16

23

Noord-Brabant

14

13

19

28

30

40

Limburg

4

4

28

35

50

32

Totaal

173

201

270

330

377

379
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Prokkels per gemeente

Het is ook interessant om te zien in hoeveel gemeenten er geprokkeld wordt. Dit jaar waren
er namelijk 137 gemeenten waarin geprokkeld werd, in tegenstelling tot 155 vorig jaar.
Deels komt doordat het totaal aantal gemeenten afgenomen is; van 403 vorig jaar, naar 393
dit jaar. In de overgebleven 137 gemeenten waarin dit jaar geprokkeld werd, waren
gemiddeld meer Prokkels dan vorig jaar. De verspreiding is dit jaar dus kleiner, maar er
wordt wel intensiever geprokkeld in deze gemeentes.
De gemeente met de meeste Prokkels per gemeente is dit jaar Utrecht, met 34 Prokkels. Dit
kwam mede door de ProkkelSterrenslag die daar dit jaar weer plaats heeft gevonden. Verder
waren er in Groningen en Amersfoort ook veel Prokkels, respectievelijk 25 en 15. Groningen
Prokkelt al vanaf 2008 en het aantal Prokkels in deze stad wordt ieder jaar groter, het is dan
ook een ware bakermat voor de Prokkel. Groningen heeft zichzelf dit jaar opnieuw
overtroffen. Dit laat duidelijk zien dat wanneer er een stevige basis is voor de Prokkel, er
ieder jaar meer komen.

In de meeste gemeenten waren er vier of minder Prokkels, zoals te zien is in bovenstaande
grafiek. Hierin worden enkel de plaatsen genoemd waar vier of meer Prokkels plaatsvonden,
de rest is geschaard onder het kopje “Overig”. Hierin is ook duidelijk zichtbaar dat in de
steden Groningen, Utrecht, Amersfoort en Amsterdam samen bijna een kwart van alle
Prokkels georganiseerd werden, wat grotendeels te maken heeft met de ProkkelSterrenslag.
Hieraan deden dit jaar 64 teams.
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Mijn verhaal: Jet werkt bij de Albert Heijn

Jet liep afgelopen juni
Prokkelstage bij Coöp
supermarkt in
Steenderen. Een
geweldige ervaring. Dit
wilde ze wel vaker doen.

Eerste werkdag vraagt
naar meer
De medewerkers van de AH
zijn erg blij met hun nieuwe
collega. Jet verzet veel
werk en ze hebben veel
plezier met elkaar. Ze heeft
De begeleiding van Jet
bedrijfskleding gekregen en
(Puur Natuur Hengelo
is voorgesteld op de FBPhiladelphia) heeft contact pagina van de AH. De AH
opgenomen met de Albert
krijgt veel complimenten
Heijn om de hoek van de
van klanten, die vinden het
dagbesteding. “Ja hoor,
goed dat zij Jet hebben
deze samenwerking gaan
aangenomen. En Jet zelf,
wij graag aan”, was de
zij is trots. Ze vraagt zelfs
reactie van Heico,
na de eerste dag of ze de
bedrijfsleider van AH
week erop langer mag
Hengelo gld. “Laat Jet maar blijven… en dat mag!
komen voor een gesprek”.
Het sollicitatiegesprek
Jet ging in gesprek met
iemand van AH, een
begeleider van Puur Natuur
en een vrijwilliger. Er
werden afspraken gemaakt
over werkzaamheden,
werktijden en het inwerken
van Jet. Afgesproken is dat
Jet in het begin
samenwerkt met een
vrijwilliger. Op deze manier
kan Jet rustig wennen aan
haar nieuwe baan.
13
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Nationale Prokkelstagedag
Donderdag 4 juni was dit jaar de Nationale Prokkelstagedag. Op deze dag snuffelden bijna
2000 stagiaires door het hele land aan het bedrijfsleven. De stages waren niet alleen door
het hele land, ze waren ook allemaal heel verschillend. Zo waren er stages bij winkels,
gemeenten, ministeries, maar ook bij een duikcentrum, de brandweer en de (water)politie.
Het vinden van de stages gebeurde ook op alle mogelijke manieren. Soms bood een bedrijf
of overheidsinstantie het zelf aan, soms hielpen vrijwilligers of begeleiders, maar stagiaires
vonden ook vaak zelf een stageplaats.
De Prokkelstages zijn opgezet met verschillende doelen. Op sommige stages werd de
levenslange droom van de stagiaire vervuld. Andere stages waren het voorportaal van een
vaste baan, zoals bij Esther, die stage liep op een basisschool en daar nu ook werkt. Dat is
ook het doel van de Prokkel: op een laagdrempelige manier toch (blijvende) verbindingen te
maken tussen mensen, bedrijven en organisaties. Vaak is een stage van één dag namelijk
toch eenvoudiger te regelen dan een baantje, terwijl datzelfde baantje weer makkelijker te
regelen is als je ergens al eens stage gelopen hebt! Zo houden veel stagiaires dus een
baantje over aan deze stage, waardoor mensen niet alleen in hun vrije tijd samen dingen
doen, maar ook in het bedrijfsleven. En dat niet alleen tijdens de stagedag, maar de rest
van het jaar ook.

Mijn verhaal: Esther werkt als klassenassistent
mee met de dagelijkse werkzaamheden, net
zoals alle medewerkers bij dat bedrijf. Esther
liep mee met groep 5/6 van Basisschool De
Bello in Alkmaar.
Vanuit deze Prokkelstage is samen met
Esther, haar begeleiding en de school
gekeken of het mogelijk was om een baan
voor Esther te creëren. Dit is gelukt: Esher is
nu klassenassistent op de basisschool! Één
dag in de week mag zij meelopen met groep
1/2.
Cliënten van Atelier de Voordam liepen
donderdag 5 juni 2014 Prokkelstage. De
cliënten konden hun wensen aangeven en er
werd voor iedereen een stageplek gezocht.
Sommigen mochten een dagje meedraaien
bij een hondentrimsalon, op de markt, in een
kinderboekenwinkel of bij de redactie van de
plaatselijke krant. Iedereen draaide die dag

Esther: “Ik vind het leuk om met kleine
kinderen te werken! Om de veters te leren
strikken van de schoenen. Helpen bij het
knutselen. Ik ging solliciteren en kreeg een
rondleiding door de hele school. Dat was
spannend, maar nu vind ik het leuk dat ik
daar mag werken. Ik voel me vrolijk en
trots!”
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Beleidsprokkels
Dit jaren waren er ook Beleidsprokkels. Het doel hiervan is in gesprek gaan met ambtenaren
en politici over het maken van beleid. De nadruk ligt hierbij op de inbreng van
ervaringsdeskundigheid. De kloof tussen veelal hoogopgeleide professionals en mensen met
een beperking is soms groot. Er wordt wel óver mensen met een (licht) verstandelijke
beperking gesproken maar hun ervaringen en meningen worden niet altijd gehoord. Dit
terwijl zij juist zielf het best kunnen zeggen wat wel goed gaat en wat niet en wat er dus
misschien veranderd moet worden. Juist door deze ontmoetingen wordt deze kloof verkleind.
Dit jaar deden de Eerste en Tweede Kamer mee en vier ministeries: VWS, Binnenlandse
Zaken, Sociale Zaken en Justitie. VWS wilde graag in gesprek over contact, Binnenlandse
Zaken wilde weten ‘hoe wil je nu wonen?’, bij Sociale Zaken ging het over arbeidsparticipatie
en bij het ministerie van Justitie werd er gediscussieerd over mensen met een beperking in
de gevangenis.
Bij het Ministerie van VWS lag het zwaartepunt op communicatie. Het
bleek dat de huidige communicatie tussen de overheid en mensen
met een beperking beter kan. De deelnemers vonden de folders die
ze te lezen kregen namelijk erg lastig, terwijl deze folders juist voor
hen bedoeld waren. Er zaten veel moeilijke woorden in, weinig
pictogrammen, veel overbodige informatie en afkortingen. Ook
vonden ze het belang van de folder onduidelijk. Genoeg om aan te
werken dus, en VWS heeft erg nuttige tips gekregen. Deze Prokkel
heeft zeker uitwerking gehad, want VWS heeft al beloofd om dingen
te veranderen. Zo gaan ze de website nader bekijken en kijken of ze
de lastige juridische teksten eenvoudiger kunnen maken. Ook gaan ze de directie
voorlichting deze uitkomsten voorleggen.
Bij het ministerie van Sociale Zaken werd er gesproken over arbeidsparticipatie, met name
over uitkeringen en de nieuwe participatiewet. Die nieuwe wet heeft namelijk veel invloed op
de deelnemers.
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken was de centrale vraag “Hoe wil ik wonen?” In
deze Prokkel gingen de deelnemers om de tafel met beleidsmakers van het ministerie. Er
werd gediscussieerd over hoe de deelnemers graag wilden wonen en wat daarvoor nodig is.
De leerlingen kregen ook een rondleiding door het gebouw, zelfs in de kamers van de
ministers. Ook konden de leerlingen nog genieten van het uitzicht op de 36e etage.
Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie werd er gepraat over
mensen met een beperking in de gevangenis. Ongeveer 20% van de
gedetineerden heeft namelijk een licht verstandelijke beperking. De
grote vraag tijdens deze Prokkel was: ‘Hoe gaan we daar mee om?’
Daarbij waren de ervaringsdeskundigen natuurlijk van groot belang.
Zij vertelden hoe zij justitie ervaren en dat ze het vaak lastig vinden
om de gevolgen van hun acties in te zien. Veel mensen met een
verstandelijke beperking weten ook niet precies waarom ze in de
gevangenis zitten. Ook weten veel beleidsmakers niet hoe ze met
deze groep om moeten gaan. Uit de gesprekken blijkt dat de
oplossing daarvoor eenvoudig is: praat en luister naar elkaar, oftewel ‘Contact vóór
contract’. Ook deze Beleidsprokkel was een groot succes!
Daarnaast waren er ook op gemeentelijk niveau veel Beleidsprokkels, soms met
gemeenteraadsleden, soms met wethouders en ambtenaren.
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Prokkelspel: Doe je mee?
Het Doe je mee? Spel is een coproductie van Zorgbelang Gelderland en Identity Games. Het
spel was de winnaar van de Zilveren Prokkel 2014.
Het spel zelf bestaat uit 9 speelborden, ieder met een eigen thema, zoals relatie, gezondheid
en wensen. Er zitten verschillende vragen en opdrachten in het spel: Stellingen,
keuzevragen en tekenen/uitbeelden. Het thema van deze vragen en opdrachten wordt
bepaald door het speelbord. Door het beantwoorden van de vragen en de opdrachten uit te
voeren, worden onderwerpen bespreekbaar gemaakt, ook die waar mensen het normaal niet
zo snel over hebben. Dankzij dit spel is het mogelijk te discussiëren over meedoen in de
samenleving en wat dat voor iedereen betekent.
Het mooie aan dit spel is dat je het op meerdere manieren kunt spelen, waardoor je het in
verschillende situaties kunt gebruiken. Het spel kan worden ingezet tijdens
groepsgesprekken, om ervaringen en inzichten uit te wisselen. Het kan ook als
gezelschapsspel worden gespeeld, waarbij het meer om competitie en gezelligheid draait.
Het kan zelfs individueel worden gebruikt, voor persoonlijke bewustwording.
Het spel is ontwikkeld door Ellen Spanjers van Zorgbelang Gelderland. “Het is fantastisch om
de mensen zo enthousiast aan de slag te zien met het spel. Je merkt dat het spel er voor
zorgt dat het gesprek op gang komt en mensen elkaar beter leren kennen. Het spel werkt
echt, dat is geweldig!”
Ter voorbereiding op de Prokkelweek 2015 zijn 34 mensen met en zonder verstandelijke
beperking opgeleid tot ‘Doe je mee?’ spelleider. Deze spelleiders hebben een training
gevolgd in Arnhem, Utrecht, Tilburg, Heerlen of Groningen. De spelleiders werken altijd in
een duo; iemand met én iemand zonder een verstandelijke beperking.
Het spel is tijdens de Prokkelweek gespeeld in Roden, Vught, Zeist (3x), Utrecht (2x),
Amersfoort, Nijmegen (2x), Emmen, Heerlen (2x), Hengelo (Gld), Tilburg, Lichtenvoorde,
Groningen en Doesburg (2x). In totaal hebben meer dan 100 mensen met en zonder een
verstandelijke beperking elkaar beter leren kennen door het spel te spelen. De deelnemers
aan de spelbijeenkomsten worden na deze eerste
kennismaking uitgenodigd voor een vervolg met het doel
meer duurzaam contact tot stand te brengen tussen de
deelnemers met en zonder verstandelijke beperking.
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Overzicht Doe je mee spel tijdens Prokkelweek
Plaats

Datum

Locatie

Emmen

2 juni

Vrijwilligerssteunpunt ‘Wij hebben buren’

Heerlen (2x)

3 juni

Sevagram Zorgcentrum Ter Ek

Heerlen

3 juni

Sevagram Zorgcentrum Tobias

Hengelo

3 juni

Jenaplanschool Pierson basisschool

Tilburg

4 juni

Zorgbelang Brabant

Lichtenvoorde

3 juni

De Lichtenvoorde

Groningen

2 juni

De Kornalein NOVO

Utrecht (2x)

3 juni

Winkelcentrum Kanaleneiland

Utrecht

2 juni

Ieder(in)

Amersfoort

5 juni

Winkelcentrum Emiclaer

Doesburg

3 juni

‘Op de markt’

Roden

3 juni

Roden

Vught

5 juni

Koning Willem 1 college

Zeist (3x)

2 juni

Gemeentehuis Zeist

Nijmegen (2x)

3 juni

Zelfregiecentrum Nijmegen
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Mijn verhaal: Prokkel op het ministerie VWS
Tatiana Hersbach is een van de drijvende
krachten bij de beleidsProkkels bij het
Ministerie van VWS. Haar enthousiasme en
betrokkenheid heeft er voor gezorgd dat ook
andere ministeries mee zijn gaan Prokkelen.
Afgelopen Prokkelweek waren er zeven
Prokkels bij vier verschillende ministeries:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (3x), Ministerie van
Justitie, Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en het Ministerie van Sociale
zaken.
Het ministerie van VWS is de aanstichter van
de BeleidsProkkels. Tatiana Hersbach,
beleidsmedewerker Maatschappelijke
Ondersteuning, vertelt over haar
Prokkelervaring:
“Het is nu vijf jaar geleden dat wij de eerste
BeleidsProkkel bij ons op het ministerie van
VWS hadden. Een groep van zes mensen met
een verstandelijke beperking
(ervaringsdeskundigen) heeft destijds met
een paar beleidsambtenaren gesproken. Het
was echt over en weer verkennen van elkaar.
Wat een verschil met afgelopen jaar. Wat is
er in tussen tijd veel veranderd, in positieve
zin. Als ik een zaal voor vijftig mensen had
weten te reserveren, was die ook vol
geweest!
Er is ontzettend veel belangstelling, zowel bij
mensen met een verstandelijke beperking als
bij onze medewerkers. En ze willen ook meer

gebruik maken van elkaars kennis en
ervaring. Dit jaar hebben we onze folders
besproken. Wat staat er in en hoe staat het
geschreven? Daarover hebben de
ervaringsdeskundigen een workshop
gegeven. Het was echt een eyeopener, voor
ons allemaal.
Ik heb naderhand van veel collega’s een
reactie gekregen. Ze hebben er erg veel aan
gehad. Het mooie is dat een aantal van de
deelnemers terug zullen komen. We gaan
met hen nog een keer zo’n workshop doen.
En we gaan ook bij een aantal deelnemers op
werkbezoek. Dat is de winst van de
Prokkelweek. Je begint klein, maar het wordt
steeds groter en je komt er steeds meer
achter hoe belangrijk het is gebruik te maken
van ervaringsdeskundigheid. Niet alleen ik,
maar ook heel veel collega’s.”
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Prokkelambassadeurs
In 2014 heeft de LFB Scholing en Training tijdens twee bijeenkomsten negentien
Prokkelambassadeurs kunnen opleiden. Alle Ambassadeurs hebben een lijntje met de LFB,
zodat de borging en verankering van de activiteiten beter gerealiseerd kan worden
De eerste bijeenkomst stond naast het kennismaken met elkaar, vooral in het teken van
Prokkel-ervaringen delen. Naast het delen van deze ervaringen, kregen de Ambassadeurs de
opdracht om in kleine groepjes met elkaar te bespreken hoe jij je Prokkel hebt
georganiseerd, wat er goed ging, wat beter kon, etc. Daarna werden in de grote groep de
bevindingen uit de verschillende groepen aan elkaar gepresenteerd, en konden er vragen
gesteld worden. Na een intensieve, maar vooral leerzame dag ging iedereen, met een
opdracht voor de tweede bijeenkomst, huiswaarts.
Voor de tweede bijeenkomst hadden alle Ambassadeurs de opdracht gekregen een
presentatie te maken over de Prokkel, en vooral te vertellen waarom Prokkelen zo belangrijk
is. Het werd een lange, maar vooral inspirerende bijeenkomst, waarbij er in totaal negentien
presentaties voorbij kwamen. Deze presentaties zijn gebruikt bij de startbijeenkomsten van
de Prokkel, tijdens themacafé’s en andere bijeenkomsten in de eigen woonplaats of regio.
De Ambassadeurs zijn door deze succesvolle training zeer gemotiveerd en goed in staat
‘hun’ boodschap uit te dragen.

Mijn verhaal: Nauwe samenwerking
met Nuon dankzij ProkkelSterrenslag
Cordaan (Amsterdam) heeft afgelopen jaar
meegedaan aan de ProkkelSterrenslag in
Utrecht. Met zijn allen de hele middag
bewegen en plezier maken: 30 cliënten van
Cordaan en 30 medewerkers van Nuon en
UWV. “Kunnen we dit niet vaker doen?” was
een veelgehoorde opmerking. Die heeft Hans
Hendriks, coördinator bij Cordaan zich goed
in de oren geknoopt. Toen hij hoorde dat veel
cliënten van Cordaan geen of weinig
dagbesteding hebben en hij hoorde van de
werkgelegenheidsinitiatieven van NUON is hij
met hen gaan praten. Mogelijk gaan in 2015
jongerencoaches van I-MPOWER (een
initiatief van NUON i.s.m. Philips en Alliander)
aan de slag met deelnemers van Cordaan,
met als doel hen te begeleiden naar werk,
school of een combinatie van leren en
werken.

Daarnaast vragen we bedrijven mee te doen
aan de Nationale Prokkelstagedag. Dan
kunnen onze cliënten kennismaken met
andere bedrijven en met andere
werkzaamheden. Ik hoop dat dit tot meer
structurele samenwerking leidt”.

Hans: “Ik gebruik de Prokkelweek als
aanjager. We willen dit jaar zeker weer met
zes tot tien teams meedoen aan de
ProkkelSterrenslag (maandag 1 juni). Dat
gebruiken we voor een meer bredere
kennismaking met wat grotere bedrijven.
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Netwerkbijeenkomsten
De focus van de stichting ligt op de Prokkelweek, één week in het jaar als voorbeeld en
inspiratie voor de rest van het jaar. Om organisaties, bedrijven en particulieren te
enthousiasmeren én om ze met elkaar in contact te brengen organiseert de stichting in
januari zogenaamde provinciale netwerkbijeenkomsten. Het merendeel van deze
bijeenkomsten wordt gehuisvest door provincies en/of gemeenten of bedrijven. Zij kunnen
op deze manier op een low profile maar wel zeer effectieve manier bijdragen.
Op deze bijeenkomsten komen veelal mensen die nog niet eerder van de Prokkelweek
hebben gehoord. Aan de hand van presentaties van ervaren Prokkelaars (waaronder altijd
mensen met een verstandelijke beperking) maken zij kennis met de vele mogelijkheden die
de Prokkelweek hen kan bieden. Door start- en netwerkbijeenkomsten in samenwerking met
bestaande Prokkelaars en Prokkelnetwerken worden nieuwe Prokkelaars bereikt en nieuwe
Prokkels bedacht. In totaal hebben ruim 300 mensen deze bijeenkomsten bezocht.

Deelnemers aan de netwerkbijeenkomsten (januari 2015)
2012

2013

2014

2015

Groningen

32

39

23

28

Friesland

23

32

27

38

Drenthe

27

24

22

24

Overijssel

13

43

40

21

Gelderland

51

67

43

32

Flevoland

11

12

22

14

Utrecht

48

40

43

28

Noord-Holland

23

13

55

14

Zuid-Holland

42

14

54

27

Zeeland

17

14

28

14

Noord-Brabant 29

47

52

35

Limburg

28

95

39

38

TOTAAL

344

440

448

313
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Gouden Prokkel
Alle aangemelde Prokkels dingen automatisch mee naar een nominatie voor de Gouden
Prokkel. Een onafhankelijke selectiecommissie, bestaande uit tien professionals, kiest uit alle
aangemelde Prokkels welke in aanmerking kunnen komen voor de Gouden Prokkel. In totaal
zijn er dit jaar vijftien Prokkels uitgekozen, verdeeld over drie categorieën.
De categorieën zijn:
· Prokkelen in de samenleving
· Prokkelstages
· Mensenrechten Prokkel
Elke genomineerde Prokkel is bezocht door iemand uit de selectiecommissie. Aan de hand
van dit bezoek is een verslag opgesteld en dit verslag is overgedragen aan de jury. De jury
beslist uiteindelijk welke genomineerde Prokkel er naar huis gaat met een Gouden Prokkel.
De jury van de Gouden Prokkel 2015 bestaat uit:
· Henny Jacobse, oud-voorzitter gehandicaptensport Nederland
· Willem Lageweg, directeur MVO Nederland
· Lucas Meijs, hoogleraar filantropie en vrijwilligersmanagement
· Rob Slagmolen, namens VNO-NCW
· Wilna Wind, directeur NPCF
· Michiel Zeeuw, namens de LFB
· Marjan van Noort, lid van het hoofdbestuur FNV bondgenoten
· Gwen van Roekel, namens coöperatie VGZ

De Gouden Prokkel prijzen
De Gouden Prokkel prijzen zijn tevens bedoeld als inspiratie voor anderen. Belangrijk daarbij
is op welke wijze mensen met een verstandelijke beperking zelf betrokken zijn bij het
bedenken én het organiseren van een activiteit. Door te Prokkelen ervaren mensen dat dit
mogelijk is.

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 Prokkeldagen 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 stond dit jaar voor een moeilijke keuze. De kwaliteit van de Prokkels is in alle drie
de categorieën erg hoog. Ondanks de verschillen van de categorieën ziet de jury
overeenkomsten. Steeds vaker worden mensen met een beperking betrokken bij de
organisatie, zijn zij de drijvende kracht van de organisatie én leidt het tot meer duurzame
verbindingen. Het is mooi om te zien dat mensen met een beperking in hun kracht worden
gezet. Alle genomineerden laten ieder op hun eigen wijze en met veel enthousiasme en inzet
zien hoe mensen met een beperking meedoen in de maatschappij. De Prokkelweek wordt
meer en meer gebruikt als startpunt voor meer duurzame verbindingen tussen mensen met
en zonder verstandelijke beperking. Want dat is waar het natuurlijk om gaat. Dat mensen
met een verstandelijke beperking het hele jaar door gezien worden, meedoen en kunnen
laten zien wat zij kunnen, waarbij er – indien nodig – rekening gehouden wordt met hun
beperkingen.
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Winnaars Gouden Prokkel
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Zilveren Prokkelstage
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Zilveren Prokkel in de Samenleving
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Zilveren Mensenrechten Prokkel
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Communicatie
Om de Prokkelweek landelijk én lokaal onder de aandacht te brengen worden verschillende
communicatie middelen ingezet. Deze middelen worden enerzijds ingezet richting mensen
en organisaties die reeds betrokken zijn bij de Prokkelweek, anderzijds naar mogelijke
nieuwe samenwerkingspartners, financiers, het grotere publiek, beleidsmakers en andere
belangstellenden.

Website

Ook dit jaar was de Prokkelwebsite hét visitekaartje van de Prokkelbeweging. Op de website
plaatsen de Prokkelaars zelf hun activiteiten. En in de etalage zijn inspirerende voorbeelden
en onder ondersteuningsmaterialen te vinden.

Mijn verhaal
Veel Prokkelactviteiten leiden tot meer duurzame verbindingen. Zo kan een Prokkelstage
leiden tot een vaste arbeidsplaats. Of deelname aan de ProkkelSterrenslag tot een meer
permanente samenwerking tussen bedrijf en mensen met een verstandelijke beperking. In
de nieuwsbrief is een aparte rubriek gemaakt waarin Prokkelaars dit soort verhalen kunnen
vertellen: “Mijn verhaal”. Het laat zien dat Prokkels niet alleen bij eenmalige ontmoetingen
hoeven te blijven.

Twitter

Prokkel maakt ook gebruik van Twitter om
de activiteiten onder de aandacht te
brengen. Over elke Prokkel die op de
website wordt aangemeld, verschijnt een
tweet. Tevens worden foto’s van Prokkels
geretweet.
Mede door een nog actiever Twitterbeleid
dan vorig jaar zijn er dit jaar 2625 volgers.
Het aantal volgers op Twitter stijgt ieder
jaar weer.

Mijn verhaal: Veel nieuwe ontmoetingen op woonlocatie
Mijn verhaal: Veel nieuwe ontmoetingen op woonlocatie
Bewoners van Humanitas-DMH in Den Bosch
maakten afgelopen Prokkelweek
dromenvangers en pizza’s met de buren.
Samen met Evalore Beukers (kunstenares)
hebben zij mooie creaties gemaakt voor in de
gezamenlijke tuin. Voor het bakken van de
pizza’s maakten ze gebruik van de
ingrediënten uit de tuin.

uitnodigingen verspreid in de buurt. Een
groot aantal, want we wilden graag veel
nieuwe mensen ontmoeten. Uiteindelijk
kwamen er zo’n 25 buurtbewoners op af. Een
aantal daarvan kenden we al, maar er waren
ook een paar buurtbewoners die we voor het
eerst zagen. Het bijzondere is dat zij nu
regelmatig bij ons langskomen en
meedoen aan allerlei activiteiten.”

Milou de Vocht hielp bij het organiseren van
deze middag: “We hadden zo’n 500

Mijn verhaal: Veel nieuwe ontmoetingen op woonlocatie
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Facebook

Dit jaar werd de Facebooksite van de Prokkel meer gebruikt om Prokkel te promoten. Dit is
te zien in de statistieken. Het volgende valt hierbij op:








Vorig jaar lag het bereik van de berichten op Facebook tussen de 200 en 500
weergaven, met uitschieters, dit jaar tussen de 400 en 1000, met tijdens de
Prokkelweek een uitschieter naar 10.000.
Het bericht over het begin van de Prokkelweek had dit jaar het grootste bereik, met
ruim 5600 bereikte personen, 147 likes, 27 reacties en 56 keer gedeeld.
Het is duidelijk te zien, dat zodra de Prokkelweek start, meer mensen de
Facebookpagina liken en het bereik groter wordt.
Dit jaar was de man-vrouw verhouding ongeveer 30/70. Dit is sinds wij Facebook
gebruiken hetzelfde gebleven.
Ook vanuit het buitenland is er belangstelling voor de Prokkel: vanuit België hebben
260 personen zich gemeld op Facebook.
Verder is het leuk te vermelden dat University College London aandacht besteed heeft
aan de Prokkelweek (zie afbeelding pagina 39).

De Onderscheiding

De Onderscheiding is een prijs van onder andere het FIN (de koepel van vermogensfondsen
in Nederland) en is ingesteld voor inspirerende initiatieven die daadwerkelijk het verschil
maken. Het gaat daarbij om projecten die zich onderscheiden door vernieuwing,
ondernemerschap en lef en mede met behulp van financiële steun van vermogensfondsen
tot stand zijn gekomen.
Onder grote belangstelling heeft op donderdag 21 november 2014 Stichting Prokkel deze
prestigieuze prijs in ontvangst mogen nemen.
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Mijn verhaal: Groei Prokkelstages in Barendrecht
In Barendrecht organiseert Humanitas DMH
sinds 2011 ieder jaar Prokkelstages. In het
eerste jaar waren er veertien stageplekken
waar de stagiairs konden stagelopen. In 2014
is dat uitgegroeid naar meer dan veertig
stageplaasten waar in totaal zestig
deelnemers konden Prokkelen! Omdat zij zo
zijn gegroeid organiseert Humanitas DMH dit
nu samen met Stichting Present Barendrecht
en collega-zorgaanbieder IJsselmonde-Oost.

(maar ook in andere gemeenten) leggen we
via de Prokkelstages veel goede langdurige
relaties met bedrijven. Én de deelnemers
hebben een interessante dag met een kijkje
in het bedrijfsleven. Voor Humanitas DMH
levert het op een laagdrempelige manier een
mooie uitbreiding van het netwerk op.

Twee jaar geleden zijn de Prokkelstages in
Barendrecht genomineerd voor de Rabobank
duurzaamheidsprijs, georganiseerd door de
Aan het eind van de Prokkelweek organiseren Duurzaamheidskring Barendrecht, een
ze een (gesponsorde) borrel voor
netwerk van ondernemers uit Barendrecht en
deelnemende organisaties en bedrijven. Na
omstreken. Kortom het is een groot succes
afloop bellen ze de deelnemende bedrijven
en we hopen natuurlijk de groei nog verder
om de Prokkel kort na te bespreken. Een
door te zetten!”
groot deel van de bedrijven heeft
aangegeven ook in 2015 weer mee te doen.
Wouter Woortman vertelt hoe zij de
Prokkelstages gebruiken als instrument om
hun netwerk uit te breiden: “In Barendrecht
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Organisatie
De Stichting Prokkel is op 29 november 2007 opgericht op initiatief van de volgende
organisaties:

Stichting Fonds verstandelijk gehandicapten;

Gehandicaptensport Nederland, voorheen NebasNsg;

’s Heeren Loo, Vereniging tot Opvoeding en behandeling van Mensen met een
verstandelijke handicap;

LFB, voorheen Vereniging Landelijke Federatie van Belangenvereniging Onderling
Sterk;

MEE Nederland, Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking;

Sien, voorheen ‘Philadelpia’, christelijke vereniging voor mensen met een verstandelijke
handicap, hun ouders, familie en vrienden;

De Nederlandse Stichting voor Sociaal-Pedagogische Zorg;

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.
Deze instellingen vormen samen de Founding Fathers van de Stichting Prokkel.

Algemene gegevens
p/a Postbus 413
3500 AK Utrecht
T 030 2739711

Zonnebaan 39
3542 EB Utrecht
030 - 2363761

www.prokkel.nl
info@prokkel.nl

KvK-nummer: 30232482
Bankrekening: NL66RABO01366.53.049
ANBI:
De stichting is per 1 januari 2009 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De bestuursleden ontvangen geen (onkosten)vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling Stichting Prokkel

De stichting heeft ten doel:
Het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke
beperking
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a.
Het jaarlijks organiseren van een Verstandelijk gehandicapten 2daagse.
b.
Het stimuleren van Prokkels, zijnde prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en
zonder verstandelijke beperking.
c.
Het genereren van geld voor het realiseren van de doelstelling.
d.
Iedere andere activiteit waarmee de doelstelling wordt bereikt.

Bestuur

Het algemeen bestuur van de Stichting bestaat uit:

Dolf Segaar – onafhankelijk voorzitter namens CMS (sinds 1 januari 2015)

Joost Hoffscholte – vicevoorzitter namens stichting SPZ

Yvonne den Exter – penningmeester namens VGN

Theo van Loon – secretaris namens Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Maarten Haasnoot – namens Sien

Yvonne Heijnen-Kaales (Cordaan) – namens Full Partners

Conny Kooijman – namens LFB

Lucas Middelhoff – namens MEE Nederland

Roland Stavorinus – namens ’s Heeren Loo
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Het bestuur heeft zich dit jaar vooral gefocust op het bewaken van bovenstaande
uitgangspunten. Centraal daarbij staat de vraag hoe de – lokaal en landelijk - in gang
gezette beweging door te laten gaan, zonder dat dit veel organisatiekracht vanuit de
landelijke organisatie vraagt. Hoe lang kan er door worden gegaan met “steeds meer doen,
met het zelfde budget”. Wat is “meer doen” en hoe verhoudt zich dat tot de beoogde
kwaliteit en kwantiteit. Dat daarvoor samenwerking met zorgaanbieders, landelijke
bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties (welzijn, onderwijs) essentieel is, is
duidelijk. Het bestuur heeft zich dan ook vooral gefocust op het ontwikkelen van een
toekomstbestendige strategie:







Kwaliteit voor kwantiteit;
Innovatie stimuleren aan de hand van pilot 1e jaar en vervolgens uitrollen in het
tweede jaar. Voorbeelden daarvan zijn de ProkkelSterrenslag (pilot met 32 teams in
2014, 60 teams in 2015) en het spel “Doe je mee?” (in 2015 16 teams opgeleid, 20
locaties gespeeld, in 2016 uitbreiden);
Focus op verbinden van landelijk netwerk met lokale initiateven;
Aandacht voor werkorganisatie, minder afhankelijk van de projectleider;
Steviger financieel fundament leggen onder de organisatie door meer aandacht voor
meerjarige financiële ondersteuning van derden (zorgaanbieders, bedrijven, fondsen,
eigen fondswervende activiteiten).

Werkorganisatie verhuizing
Een kleine, flexibele werkorganisatie met lage overhead blijft het uitgangspunt. De stichting
gaat geen meerjarige verbintenissen aan, heeft geen eigen kantoor en er worden geen vaste
dienstverbanden met medewerkers afgesloten. Echter, de werkzaamheden zijn dusdanig
omvangrijk geworden dat een vast werklocatie noodzakelijk is gebleken. Samen met de LFB
is – met succes – gezocht naar een betaalbare (dat wil zeggen gratis) kantoorlocatie in
Utrecht. De LFB is hoofdhuurder, medewerkers van stichting Prokkel kunnen gebruik maken
van een aantal werkplekken. Voor de uitvoering van werkzaamheden wordt gewerkt met
freelancers en tijdelijk ingehuurd personeel.
Marian Geling

Projectleider

780 uur per jaar

Zelfstandig
Ondernemer

Monique Niezen

Projectmedewerker

16 uur per week

Pay roll contract

Astrid van der Vaart

Secretariaat

10 uur per week

Pay roll contract

Moniek van der Meij

Ervaringsdeskundige

12 uur per week

Detachering LFB

Zahrae Al Bana

Medewerker

14 uur per week

Stagiaire HvU

Incidenteel is gebruik gemaakt van werkstudenten en vrijwilligers.

Verankering en Borging: Founding Fathers, Full Partners en bedrijven

De Founding Fathers hebben in 2007 de Prokkelbeweging opgericht. Zij zijn
vertegenwoordigd in het bestuur en dragen – in beperkte mate - financieel bij. In 2013 is
gestart met het op landelijk niveau betrekken van zorgaanbieders bij de Prokkelweek, met
als doel de Prokkelbeweging meer regionaal te verankeren en lokaal verbindingen tot stand
te kunnen brengen tussen landelijke werkende partners van de stichting (UWV, Nuon,
Coöperatie DELA, Coöperatie VGZ, USG Restart, Sodexo, CHE, diverse ROC’s). De opgedane
ervaringen hebben geleid tot het ontwikkelen van een zogenaamde Full Partner structuur.
Zorginstellingen kunnen full partner worden en worden op deze manier “preferred supplier”.

43

44

De volgende organisaties zijn in 2015 Full Partner:








De Zijlen (Groningen)
Humanitas DMH (landelijk)
Talant (Friesland)
Ieder(in) (Utrecht)
Cordaan (Noord-Holland)
Radar (Limburg)
Philadelphia (landelijk)

Een keer per jaar komen vertegenwoordigers van Founding Fathers, Full Partners én
bedrijven bij elkaar, onder de noemer Raad van Maatschappelijke partners. Zij kunnen
elkaar daar (beter) leren kennen, ervaringen uitwisselen, werkafspraken maken en zo
bijdragen aan een bredere verankering en borging van de Prokkelweek. De week die als
voorbeeld en inspiratie moet dienen voor meer blijvende en structurele contacten, oftewel
een meer inclusieve samenleving.

Administratie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland (VGN). Het betalingsverkeer is ook bij de VGN ondergebracht waarbij met een
autorisatieprocedure wordt gewerkt zodat meerdere controlemomenten in het betaalproces
zijn ingebouwd.

Financiën

Bijdrage Founding Fathers en overige subsidiënten:
In het boekjaar 2014/2015 is door de Founding Fathers een totaalbedrag van € 30.750
bijgedragen ter dekking van de exploitatiekosten. Daarnaast is een totaalbedrag ontvangen
(danwel toegezegd) van overige subsidiënten ter grootte van € 166.041. De overige
inkomsten, uit onder andere verkoop van promotiematerialen en donaties, bedroegen in het
boekjaar totaal € 862.
Er is een totaalbedrag van € 165.287 uitgegeven zodat het voordelig exploitatiesaldo over
het kalenderjaar € 32.366 bedraagt. Na aftrek van de diverse baten en lasten (€ 439)
bedraagt het resultaat € 31.927. Hiervan is € 10.000 toegevoegd aan de
Continuïteitsreserve en de rest aan de bestemmingsreserve exploitatie ter dekking van
eventuele tekorten in de komende jaren.
Bijdragen in natura:
Naast de Founding Fathers hebben ook derden bijdragen in natura geleverd. Voor een
specificatie hiervan wordt verwezen naar bijlage 3 pagina 60.

Prokkelen en het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking

Stichting Prokkel heeft een financiële bijdrage van het ministerie van VWS ontvangen voor
het stimuleren van empowerment van mensen met een verstandelijke beperking. Prokkelen
blijkt op een laagdrempelige manier bij te dragen aan het vergroten van hun rechten. Lokale
Prokkelaars zijn geïnformeerd over het verdrag en de mogelijkheden ervan. Dit heeft geleid
tot meerdere zogenaamde Mensenrechten Prokkels. Dit jaar heeft Staatssecretaris van Rijn
de Mensenrechten Prokkel uitgereikt op de Gouden Prokkel uitreiking, tegelijk met de
Prokkelstage en de Samenleving Prokkel op 26 juni 2015. Deze subsidie van VWS is, na
afronding, afzonderlijk verantwoord.
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Beleidsvoornemens 2016 – 2017
Visie van waaruit wordt gewerkt
De meerwaarde van Prokkel zit in de prikkelende ontmoeting en het verrassingseffect
daarvan: deelnemers ontmoeten mensen die ze in hun eigen omgeving niet ontmoeten.
Daarin onderscheidt Prokkel zich ook van het reguliere werk van bijvoorbeeld
zorginstellingen. Prokkelen is een laagdrempelig instrument voor het dichterbij brengen van
een inclusieve samenleving. Via integratie en participatie naar inclusie. Niet alleen
belangenorganisaties, ouderverenigingen en zorginstellingen worden uitgenodigd Prokkelen
daarvoor te gebruiken, maar ook overheden en bedrijven. Door één week in het jaar
hiervoor expliciet aandacht te vragen en mensen, bedrijven en organisaties te stimuleren
daar ook in de rest van het jaar mee bezig te zijn. De landelijke stichting Prokkel is
weliswaar niet verantwoordelijk voor opvolging en voortzetting van de diverse lokale
Prokkelactiviteiten, maar ze voelt wel de “morele” verantwoordelijkheid hiervoor. Dat
betekent dat ze bij het kiezen van voorbeelden dit element nadrukkelijk mee laat wegen. Dit
geldt voor voorbeelden die ze gebruikt voor landelijke publiciteit, voor de “etalage”, voor
start-netwerkbijeenkomsten, voor Gouden Prokkel, voor publicaties zoals het jaarbericht,
artikelen in (vak)tijdschriften en dergelijke.

Randvoorwaarden




Een lichte organisatiestructuur, met kenmerken van “grassroot” organisatie;
Een beperkt jaarbudget;
Veel vrijwillige inzet, gebaseerd op ruilen, delen en creëren (nieuwe businessmodellen,
zie ook prof.dr. Jan Jonker, Radboud Universiteit Nijmegen)

Inhoudelijk












De voorbereidingen voor de Week van het Prokkelen beginnen met
ontmoetingsbijeenkomsten op provinciaal niveau, voor nieuwe én bestaande
belangstellenden. Bestaande initiatieven kunnen hun Prokkel presenteren en kennis
maken met potentieel geïnteresseerden (olievlekwerking);
Via faciliteren en stimuleren van eenmalige activiteiten naar duurzame betrokkenheid
van mensen met een verstandelijke beperking door

het inrichten van een zogenaamde “etalage” op de website waarin de best
practices zichtbaar zijn (inclusief hun “werkende” elementen en contactgegevens
van organisatoren);

het via de website en social media faciliteren en versterken van lokale
belangstelling (lokale netwerken meer zichtbaar maken, interactie faciliteren);

het opzetten van een netwerk van Prokkelambassadeursteams, bestaande uit
ervaringsdeskundigen (mensen met een verstandelijke beperking), aangehaakt bij
een (zorg)instelling (minimaal alle Full Partners) of belangenorganisatie;
Het stimuleren van, en zichtbaar maken van Prokkels in de Prokkelweek. Alle Prokkels
blijven gepubliceerd op de website, maar door het toevoegen van de “Etalage” worden
de beste voorbeelden voor het voetlicht gebracht, daarbij wordt ook naar “vervolg” en
“impact” gekeken;
Het handhaven van de Gouden Prokkel prijzen: Prokkelen in de samenleving,
Prokkelstages en Gouden mensenrechten Prokkel. Deze blijken zowel een innovatieve
als een voorbeeld functie te hebben;
Een groot landelijk evenement organiseren als start van de Week van het Prokkelen
(bijvoorbeeld maandag Prokkelsterrenslag), dat tevens fungeert als fondswervende
activiteit en als start van de Nationale Prokkelstagedag (bijvoorbeeld beursgong of
Tweede Kamer);
Onderzoeken of bestaande instrumenten en/of activiteiten gebruikt kunnen worden om
meer selfsupporting te worden (onderzoeken op verdiencapaciteit mogelijkheden);
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Open staan voor het overdragen of anders organiseren van succesvolle activiteiten,
zoals bijvoorbeeld de Prokkelstages;
Het verbinden van bedrijven en organisaties van mensen met een verstandelijke
beperking.

Organisatorisch










Blijven werken met freelance medewerkers (samen ongeveer 2,5 fte) en voor
kantoorfaciliteiten gebruik maken van kantoorruimtes van partners. Dit geldt zowel
voor de landelijke organisatie als voor mensen die op provinciaal niveau actief zijn. Dit
drukt de kosten en houdt de organisatie flexibel. Het vraagt wel meer van coördinatie
en afstemming;
Het inzetten van de landelijke organisatie om lokaal en provinciaal te faciliteren en
stimuleren;
Intensiveren van digitale ondersteuning (interactieve website, social media);
Het verder uitbreiden van de partnerstructuur. Het streven is in elke provincie minimaal
één “Full Partner” te hebben. Zij zijn vooral aanjager in hun werkgebied en organisatie.
Door de implementatie van de partnerstructuur wordt het aantal sleutelfiguren sterk
uitgebreid. Doordat bij de Full Partners ook de Prokkelambassadeursteams worden
aangehaakt, wordt ook de betrokkenheid van de doelgroep zelf verankerd;
Het inrichten van een landelijk PR ondersteuningsnetwerk, bestaande uit PR- en
communicatiemedewerkers van Founding Fathers en Full Partners. Deze komen drie
keer per jaar bij elkaar. Hun inzet draagt bij aan het vergroten van de (landelijke)
bekendheid van de Week van het Prokkelen;
Het versterken van Raad van Maatschappelijke Partners. Deze bestaat uit
vertegenwoordigers van de landelijke organisaties waarmee wordt samengewerkt en uit
directeur-bestuurders van de “Full Partners”. Op deze manier voeden lokaal, provinciaal
en landelijke initiatieven elkaar en wordt landelijke betrokkenheid meer geborgd.

Financieel

Een jaarbudget van € 150.000 tot € 175.000 (maximaal). Dit wordt ingezet als hefboom
voor het realiseren van vrijwillige inzet, bijdragen in natura (landelijk en lokaal) en financiële
betrokkenheid voor het simuleren en faciliteren van lokale Prokkelactiviteiten.
Founding Fathers
Partners uit de zorg

15% in geld en voor het overige in natura
25% (jaarbijdrage van € 3.750 per instelling, 12 tot 15 partners)

3 Gouden Prokkels

20% (meerjarige verbintenissen, per Gouden Prokkel)
€ 10.000.
40% waarvan deels bestaande, deels nieuwe financiers, zowel
particuliere als via bedrijfsfoundations en zorgverzekeraars. En
het ontwikkelen van eigen fondsenwervende activiteiten.

Fondsenwerving

Meten is weten

Alle Prokkelactiviteiten (het streven is een groei van 10% per jaar) worden op de website
geplaatst (dit doet men zelf). Het aantal Prokkels in het werkgebied van de Full Partners kan
zo ook inzichtelijk gemaakt worden en kan geëvalueerd worden (aantal en kwaliteit).

Tot besluit
De stichting heeft zich in het verleden regelmatig de vraag gesteld: Waarom zijn wij er, wat
doen we en wat is onze meerwaarde? Dit zal zij ook in de toekomst blijven doen.
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Mijn Verhaal: Prokkelen zorgt voor langdurige contacten
Tine Beks is sinds 2010 betrokken
bij het Prokkelen in gemeente
Noordenveld. Samen met een groep
vrijwilligers heeft zij een
Prokkelteam opgezet om
(langdurige) verbindingen te leggen
tussen mensen met en zonder
verstandelijke beperking. Zij vertelt
wat Prokkelen hen heeft gebracht:
“Er zijn veel verschillende
activiteiten in gemeente
Noordenveld georganiseerd die
allemaal een blijvend karakter
hebben gekregen. Met als
belangrijkste uitgangspunt dat er
niet iets wordt georganiseerd voor
mensen met een beperking, maar
juist samen met en door mensen
een beperking.
Een goed voorbeeld hiervan is de
Golfprokkel. Deze activiteit bleek
zo’n succes, dat de Golfprokkel
jaarlijks terugkeerde tijdens de
Prokkelweek. Inmiddels is er een Gteam dat wekelijk golft bij golfclub
Holthuizen. Daarnaast krijgen zij één
keer per maand les van een
professional.

Ook de Kookclub is ontstaan vanuit
dezelfde gedachte van het
Prokkelteam. We hebben mensen
gevonden die samen met mensen
met een beperking wilden koken en
eten. Zij koken nu een of twee keer
per week samen, waarin zij echt
alles samen doen. Tijdens de
Prokkelweek in 2014 kwam de
wethouder met zijn vrouw een
vorkje mee prikken.
Vorig jaar werd er een
Voetbalprokkel georganiseerd,
waarbij een G-team speelde tegen
een welzijnsorganisatie. Ook dit jaar
willen zij weer tegen elkaar gaan
voetballen. Het Prokkelteam heeft
hen aangemoedigd om niet tegen
elkaar, maar juist met elkaar te
spelen. De eerste oefenwedstrijd is
al gespeeld en het mixen van de
teams zorgde voor een andere
dynamiek in het spel, wat erg goed
uitpakte!”
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Bijlage 1: Overzicht Prokkels
Almere
Prokkelstage bij Windesheim Flevoland in
Almere
USG Restart - Parc Spelderholt ProkkelSterrenslag 2015
Amersfoort
Bewoners Humanitas DMH Locatie
Nieuwstraat op Prokkelstages
Cliënten Humanitas DMH locatie Vathorst op
prokkelstage in Amersfoort
Droomdag Prokkelstages in Amersfoort
Een werkdag meelopen met de directeur
cluster werk & begeleiding van Stichting
Philadelphia in Amersfoort
Feel Good Modeshow Amersfoort - i.s.m.
Rohde&Grahl
Groene vingers in Amersfoort
Koekjes bakken voor de uitreiking van het
prokkelcertificaat
Philadelphia - ProkkelSterrenslag
Prokkelstages bij kapsalon "Geknipt voor" in
Amersfoort
's Heeren Loo - PUUR - ProkkelSterrenslag
2015
Snuffelstages in Amersfoort
Speel Doe je mee? in Amersfoort
Studenten MZ (ROCMN) regelen
Prokkelstages voor cliënten van DAC De
Elleboog in Amersfoort.
Studenten MZ (ROCMN) regelen
Prokkelstages voor leerlingen van de
Koniging Emmaschool in Amersfoort.
Uitreiking Prokkel certificatenin Amersfoort
Amsterdam
Ambulant Philadelphia Zorg op Prokkelstage
Buurtfeest Kinkerbuurt Amsterdam
Nuon - Abrona - ProkkelSterrenslag 2015
Nuon - Buitenplaats - ProkkelSterrenslag
2015
Nuon - Cordaan - ProkkelSterrenslag 2015
Nuon - De Karmel - ProkkelSterrenslag 2015
Omgekeerde Prokkelstage Amsterdam
Opening Cruyff court, werfloop en buurtmarkt
in Amsterdam
Prokkelstage AEX Beurs
UWW - Cordaan - ProkkelSterrenslag
Varen en klussen aan boten en auto's in
Amsterdam
Varen op de Amsterdamse grachten!
Vliegeren op het strand van Zandvoort

Prokkelen op diverse locaties Resto VanHarte
Amsterdam
Apeldoorn
Gentiaanstraat Apeldoorn op Prokkelstage
High Tea bij 's Heeren Loo in Apeldoorn
Koolmeesweg op Prokkelstage in Apeldoorn
Leerlingen van Voorthuysenschool op
Prokkelstage in Apeldoorn
Prokkelstage bij Juffie Maartje peuteropvang
in Apeldoorn
ProQuro BV - Schopenhauer Apeldoorn ProkkelSterrenslag
Snoezelen met clienten in Apeldoorn
Sport en spel middag in Apeldoorn
Workshop bakken van Voorthuysenschool Apeldoorn
Workshop creatief van Voorthuysenschool Apeldoorn
Workshop van Voorthuysenschool in
Apeldoorn
Appelscha
Boerenlanddag in Appelscha
Prokkelstage bij Aekingahoeve in Appelscha
Arnhem
Een dagje keukenprins/keukenprinses zijn bij
Resto VanHarte Arnhem
Ontmoeten en bewegen in Arnhem
Picknick Elsweide in Arnhem
Wellness Dag bij Fatima Schreuderhuis
Arnhem
Assen
Leerlingen van Lieflandschool op Prokkelstage
in Assen
meedoen met het radioprogramma "Anouk"
Prokkelen bij "Gast van de Staten" bij
Provincie Drenthe in Assen
Prokkelstages op het Provinciehuis van
Drenthe
Barendrecht
Bakken met de buurt in Barendrecht
Cliënten Humanitas DMH gaan op
Prokkelstage in Barendrecht
Hightea met de buurt Barendrecht
IJsselmonde-oost - ProkkelSterrenslag
Irenestraat gaan op Prokkelstages in
Barendrecht
Kruidentuin op Prokkelstage in Barendrecht
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Beekbergen
Sodexo – Parc pelderholt –
ProkkelSterrenslag 2015
Beetsterzwaag
De Wissel gaat op Prokkelstage in
Beetsterzwaag
Prokkelpop in Beetsterzwaag
Bemmel
Pro College Bemmel i.s.m. B-ALL op
Prokkelstage
Prokkelstage bij basisschool De Borgwal in
Bemmel
Bennekom
High Tea in Bennekom
Bergen op Zoom
Afsluitende Lunch-bijeenkomst in Bergen op
Zoom
Clienten S&L Zorg op Prokkelstage in Bergen
op Zoom
Brakel
Prokkelstage op de bakkerij in Brakel
Breda
MEEdoen bij MEE West-Brabant in Breda
Prokkelstage bij gemeente Breda
Brielle
VSO Maarland Brielle - ProkkelSterrenslag
2015
VSO Maarland op Prokkelstage in Brielle
Brunssum
Prokkelstage bij Koningin Beatrix basisschool
in Brunssum
Burgum
Prokkelpleinfeest de Wâlden in Burgum
Castricum
Prokkelstages in Castricum
Dalfsen
Leerwerkcentrum Vechtdal gaat op
Prokkelstage in Dalfsen
De Bilt
Prokkelstages bij Brennex Sneltransport &
Koeriers in De Bilt
De Meern
Koffie drinken in de Meern

Delden
Prokkelstages Golfbaan de Lage Mors
Den Bosch
Beleidsprokkel Provincie Noord Brabant in
Den Bosch
Prokkelstages bij Resto VanHarte 's
Hertogenbosch
Dag van de Stadslandbouw in Den Bosch
Den Haag
Beleidsprokkel bij Binnenlandse Zaken Den
Haag
Beleidsprokkel bij ministerie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den
Haag
BeleidsProkkel Ministerie van Sociale Zaken
BeleidsProkkelstage bij het ministerie van
Justitie in Den Haag
Bernardusschool Den Haag op Prokkelstage
Prokkelstage bij Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag
Prokkelstage bij Team Inclusief Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Prokkelstage Eerste en Tweede Kamer in Den
Haag
Salsa workshop met live muziek van La
Parranda in Den Haag
Schelpenhof op Prokkelstage
Over de TOP in Den Haag
Den Helder
Prokkelstage – Werken in de keuken in Den
Helder
Deventer
Darten in Deventer
’s Heeren Loo Oost Nederland –
ProkkelSterrenslag
Doesburg
Doe je mee? In Doesburg
Dokkum
Oud hollandse spelletjes in Dokkum
Drachten
Culturele Prokkel wandeling Drachten
Eindhoven
Coöperatie DELA - Parc Spelderholt ProkkelSterrenslag 2015
Cooperatie DELA - VSO de Meerklank ProkkelSterrenslag 2015
De Grote Muziekimprovisatieshow bij het
Centrum voor de Kunsten in Eindhoven
Samen doen! Een spellenmiddag voor de
buurt in Eindhoven
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Emmen
Kennismakingsbezoek en spelmorgen in
Emmen
Kinderprokkel Emmen
Spelen van het spel "Doe je mee? in Emmen
Enschede
Samen MeezingProkkel Enschede
Epe
Koppel uit Epe organiseert Prokkelstagedag/
Prokkelwensdag
Geertruidenberg
Boeken-, Blikken- en Puzzelmarkt in
Geertruidenberg
Bruidsmodeshow in Geertruidenberg
Bruiloftsmaal in Geertruidenberg
Culturele proeverij in Geertruidenberg
Muzikale opening Prokkelweek in
Geertruidenberg
Samen-spel activiteiten in Geertruidenberg
Geleen
Cliënten WonenPlus op Prokkelstage in
Limburg
Leerlingen DaCapo op Prokkelstage in
Maastricht
Prokkelstage bij Raad van Bestuur WonenPlus
in Geleen
Gemert
Diomage op Prokkelstage in Gemert
Goes
Leerlingen Deltaschool op Prokkelstage in
Goes
LFB Goes op Prokkelstage
Prokkelstages bij woningcorporatie in Goes
Speurtocht en frietjes eten in Goes
Gorinchem
High Tea in Gorinchem
Onderling Sterk Gorinchem e.o. houdt
themacafé over Prokkelen
Gouda
Startbijeenkomst WMO klankbordgroep in
Leerdam
Groningen
Activiteitenplein in Groningen
Beijum kookt in Groningen
Bewoners Zorgpost Vinkhuizen prokkelen in
Groningen
Disco (bewegen op muziek) in Groningen
Eten met een Lach in Groningen

Gezellig samen bewegen in Groningen
Gezonde Lunch in Groningen
Grevingaheerd op Prokkelstage in Groningen
Het spel "Doe Je Mee?" in Groningen
High Tea op de Grevingaheerd
Muziek op locatie in Groningen
Muzikale Lunch in Groningen
Natuurwandeling Groene Long in Groningen
Ontmoetingen op de kinderboerderij in
Groningen
Prokkel samen gezond in Groningen
Prokkelen met hout en gereedschap in
Groningen
Prokkelfeest in Lewenborg Groningen
Prokkelstage gemeenteraad Groningen
Prokkelstages De Confiance
Prokkelstages in Lewenborg Groningen
Samen naar de kerk en een bezoekje thuis in
Groningen
Tai Chi Beijum in Groningen
Tai Chi, wandelen en dansen in Groningen
Workshops In Confiance Groningen
Prokkel Fancy Fair in Groningen
Halsteren
Prokkelstages in Halsteren
Harderwijk
Avondvierdaagse in Hardewijk
Verwendag
Haren
KinderProkkel Haren
Heel
Leerlingen de Maaskei op Prokkelstage in
Heel
Prokkelstage bij Basisschool De Sleye in Heel
Heerhugowaard
Creatieve en muzikale activiteit in
Heerhugowaard
Heerle
Prokkelstages in Heerle
Heerlen
Doe je mee? met Sevagram Zorgcentrum in
Heerlen
Doe je mee? Spel op de Tacitusstraat in
Heerlen
Ontmoeten en samenwerken in Heerlen
Prokkelstage bij Vakbond ABW in Heerlen
Zeskamp in Heerlen
Hellevoetsluis
Beautydag in Hellevoetsluis
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Hengelo (Ov)
Doe je mee? met leerlingen basisschool in
Hengelo
Gemeente Bronckhorst - ProkkelSterrenslag
Medewerkers Bakkerij Hengelo op
Prokkelstage
Prokkel bingo in Hengelo
Les Bijwonen bij Bataafs Lyceum in Hengelo
Hengelo (Gld)
Doe je mee? met leerlingen basisschool in
Hengelo
Gemeente Bronckhorst - ProkkelSterrenslag
Medewerkers Bakkerij Hengelo op
Prokkelstage
Prokkel bingo in Hengelo
Hilversum
Mozarthof gaat op Prokkelstage in Hilversum
Hoofddorp
Dagje meelopen op de redactie van VIVA in
Hoofddorp
Hoogeveen
Dart-Prokkel in Hoogeveen
Natuurlijk Samen in Hoogeveen
Hoogkerk
Samen optrekken in de wijk in Hoogkerk
Hoogland
Prokkelstage bij Gloeiende Gerrit

Prokkelstage bij GIPS Spelen & Leren in
Kerkrade
Prokkelstage bij Kinder Opvang Kerkrade
Koudekerke
Prokkelen in Koudekerke
Landgraaf
Prokkelstage bij Stichting Peuterwerk
Landgraaf
Leek
Cliënten de Zijlen in gesprek met raadsleden
gemeente Leek
Lekkere en sportieve ochtend voor iedereen
in Leek
Locatie De Rodenburg in Leek gaat op
Prokkelstage
Modeshow van tweedehands kleding in Leek
Leeuwarden
Cliënten Talant locatie Middelséhiem op
Prokkelstage in Leeuwarden
Afsluitend Prokkelfeest in Leeuwarden
Prokkelstage bij Dogs on Tour in Leeuwarden
Prokkelstages bij Friesland Zorgverzekeraar
Leeuwarden
Samenspel in de wijk in Leeuwarden
Leiden
Samen een daaler waard in Leiden!
Lelystad
Documentaire maken in Lelystad
Prokkelstages op middelbare school SGL in
Lelystad
Thema SAMEN: Gezamenlijke lunch in
Lelystad
Thema SAMEN: Graffiti in Lelystad

Houten
Binnenkijken bij de Weteringhoek en Olleke
Bolleke in Houten
Daltonschool De Plantage- Berg en
Boschschool - Houten - ProkkelSterrenslag
2015
Prokkelstages bij Daltonschool De Plantage in Lent
Houten
Textiel Workshop
Prokkelstages in Houten
Lichtenvoorde
Huis ter Heide
Doe je mee? spel in Lichtenvoorde
Prokkelstages bij Abrona Sterrenberg in Huis Prokkelen in grootmoeders tijd in
ter Heide
Lichtenvoorde
Kapelle
Leerlingen Eben Haëzerschool op
Prokkelstage in Kapelle

Limbricht
Leerlingen Parkschool zml VSO gaan op
Prokkelstage in Limburg

Katwijjk
Alarm bij de brandweer in Katwijk

Maarssenbroek
Studentensportraad – LFB Goes –
ProkkelSterrenslag 2015

Kerkrade
Buurtfeest Kerkrade West
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Maastricht
Leerlingenraad BS Cramignon meets Pieterke
in Eijsden
Open dag met spellenmiddag in Maastricht
Prokkelen bij Buurthuis Bosscherveld in
Maastricht
Prokkelstages bij WellColl in Maastricht en
meer
Meerssen
Borrel op de Bunderstraat in Meerssen
Bunderstraat Meerssen gaat op prokkelstage
Integratie en participatie tijdens
muziekfestival in Meerssen
Meppel
Prokkelstage bij gemeente Meppel
Reestmond gaat op Prokkelstage in Meppel
Middelburg
Cliënten Philadelphia Zorg Zeeland op
Prokkelstage in Middelburg
Leerlingen Klimopschool op Prokkelstage in
Middelburg
Meehelpen in keuken en restaurant bij Resto
VanHarte Middelburg
Prokkelen in Middelburg: Hoge Thee bij
Kranesteyn
Prokkelstages ism MEE Zeeland regio
Walcheren
Waterworld op VSO Klimopschool in
Middelburg
Monster
De Bloeiers in Monster
Rondleiding op het Westerhonk in Monster
Muntendam
Prokkelstage met de Gemeente Menterwolde
Nieuwegein
Humanitas DMH - ProkkelSterrenslag
Prokkelstage Movactor in Nieuwegein
Prokkelstages voor clienten van Studio10 in
Nieuwegein
Nijmegen
Mensenrechtenprokkel in Nijmegen: Heb ik
recht op een positief beeld?
Prokkel & Spelavond 'Doe je mee?' in
Nijmegen
Prokkelstages JCI Mariken in Nijmegen
Nispen
Prokkelstages in Nispen

Noordwijk
Met een sisser in Noordwijk
Nunspeet
Leerlingen De Wingerd op Prokkelstage in
Terneuzen
Oenkerk
Repetitie Sa Leuk Band in Oenkerk
Oosterhout
Prokkelen in Oosterhout
Oudenbosch
Prokkelstage bij Gemeente Halderberge
Panningen
Prokkelen bij Vorkmeer in Gemeente Peel en
Maas
Pijnacker
Eten en koken in Pijnacker
Handbaltoernooi in Pijnacker
Prokkelstage bij gemeente PijnackerNootdorp
Prokkelstage bij Rondom Wonen in Pijnacker
Reeuwijk
Prokkel vaartocht met fluisterboten over de
Reeuwijkse Plassen
Renesse
Een duik in het diepe water van Renesse
Ridderkerk
Bewoners van De Bun op Prokkelstage in
Ridderkerk
Prokkel Borrel in Ridderkerk
Rijen
Open Prokkel Atletiektrainingen A.V. Spiridon
Gilze-Rijen
Prokkelstages in Rijen
Roden
'Doe je mee'? spel in Roden
Prokkellunch in Roden
Theater-prokkel in Roden
Zintuigenbeleving voor mensen met Ernstig
meervoudige beperkingen in Roden
Roermond
Prokkelstage bij Wonen Limburg in Roermond
Roosendaal
Afsluitende prokkelbijeenkomst in Roosendaal
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Cliënten S&L Zorg op prokkelstage in
Steenbergen
Prokkelstage bij Gemeente Roosendaal
Prokkelstages in Roosendaal
Rotterdam
Coöperatie DELA - Meneer van Houten ProkkelSterrenslag 2015
Koken en serveren bij Resto VanHarte
Rotterdam
Sappemeer
De Zijlen - ProkkelSterrenslag 2015
KennismakingsProkkel met de buurt in
Sappemeer
ProkkelBBQ in Sappemeer
Prokkelmarkt in Sappemeer

Terneuzen
Leerlingen Scalda college organiseren
Prokkels in Zeeland
Let's be buddies in Terneuzen
Prokkelstages ism MEE Zeeland regio Zeeuws
-Vlaanderen
Schaapscheerdersfeest in Terneuzen
Tholen
Samen appeltaart en cupcakes bakken in
Tholen
Tiel
Brede Zorgschool de Cambier op
Prokkelstage in Tiel

Tilburg
Sittard
Doe je mee? In gesprek en een spel spelen
Prokkelstage bij Speeltuin de Roetsj in Sittard met de wethouder van Tilburg
Prokkelstage bij basisschool Loedoes in
Kinderresto Tilburg
Sittard
PowerProkkel – Tilburg
Prokkelstages bij de Gemeente SittardGeleen
Utrecht
Samen spelen bij speeltuin de Roetsj in
Beleidsprokkelstage bij het Oranjefonds
Sittard
BeleidsProkkel Oranje Fonds Utrecht
bestuursvergadering NVO/NIP - Prokkel Slootdorp
Utrecht
Rij je mee? Verkeersprokkel in Slootdorp
CMS - de Werkspecht - ProkkelSterrenslag
2015
Son en Breugel
Doe je mee? in Utrecht
Coöperatie DELA - SWZ Zorg Doe je mee? Prokkelspel in Utrecht
ProkkelSterrenslag 2015
Fotografie/Video-prokkel in Utrecht
Lunch met de wethouder in Son
Gemeente Utrecht - LFB S&T Prokkelstages bij de gemeente Son en
ProkkelSterrenslag 2015
Breugel
Gerrit van de Berkt geeft gastcollege bij
Hogeschool Utrecht
Spijkenisse
Handje helpen bij VanHarte in Utrecht
Activiteitendag in Spijkenisse
Ieder(in) - ZiZo - ProkkelSterrenslag
Koken en bakken in Utrecht
Steenwijk
LFB (landelijk bureau) op Prokkelstage in
Historische speurtocht door Steenwijk en
Utrecht eo
omgeving
Lyncs - LFB Nederland - ProkkelSterrenslag
2015
Stiens
Mee dineren met het ProkkelProkkelkoor Prokkelt door in Friesland
weggeeftafeldiner in Utrecht
Wandelestafette in Stiens
MEE Nederland - Team Emmen ProkkelSterrenslag 2015
St-Maartensdijk
Mensenrechtenprokkel in Utrecht
Prokkelstage bij Het Waterschap
Mini-symposium VN verdrag voor rechten van
Scheldestromen
mensen met een beperking Utrecht CMS &
LFB
‘t Harde
Mytylschool Ariane de Ranitz op Prokkelstage
Wandelprokkeltocht in ’t Harde
in Utrecht
NIP - Cordaan - ProkkelSterrenslag
Ter Apel
Prokkelen bij Ieder(in) in Utrecht
Wij lopen samen op in Ter Apel
Prokkelen tijdens Sportdag UWV - Utrecht
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Prokkelmenu bij Eetcafé De Lekkere Trek in
Utrecht
Prokkeloptreden 'de Oranje Man' in Utrecht
Prokkeloptreden 'de Oranje Man' in Utrecht
Leidsche Rijn
Prokkelstage bij Reclassering Nederland Amsterdam
ProkkelSterrenslag - opening Prokkelweek
2015 in Utrecht
Prokkelweek van Conny Kooijman
ROC MN - Cordaan - ProkkelSterrenslag
ROC MN - De Karmel - ProkkelSterrenslag
ROC MN - Parc Spelderholt ProkkelSterrenslag
Vilans - Korianderstraat - ProkkelSterrenslag
2015
Vilans - ZiZo - ProkkelSterrenslag 2015
VSBfonds - HappyHome - ProkkelSterrenslag
2015
Vaassen
Woonlocatie Deventerstraat Vaassen gaat
diverse prokkels doen!
Valkenburg aan de Geul
Open middag met spelletjes boerderij Den
Hoof in Valkenburg a/d Geul
Veendam
NOVO Veendam - ProkkelSterrenslag
Prokkel evaluatie in Veendam
Prokkelstages NOVO Veendam
Veenendaal
Prokkelstage bij de politie in Veenendaal
Cliëntenraden & Wmo forum samen aan de
slag op de werkvloer in Veenendaal!
Onze Nieuwe Weg op Prokkelstage in
Veenendaal
Zes kamp in Veenendaal
Hutten
Prokkelstages bij Hutten – landelijk
Venlo
De Vijverhofschool ism Synthese op
Prokkelstage in Venlo
Vleuten
Vleuterweide op Prokkelstage
Vlissingen
Prokkelstages ism MEE Zeeland regio
Oosterschelde

Vught
Doe je mee spel in Vught
Samen koken en eten in Vught
Waalwijk
De Componist op Prokkelstage
Wapenveld
Doehoek met pannenkoek in Wapenveld
Wateringen
Gemeente bij gemeente Wateringen
Weert
Prokkelwinkel in Weert
Wijk aan Zee
Porsche Prokkeltocht in Wijk aan Zee
Winschoten
26 leerlingen de Meentschool uit Winschoten
op prokkelstage
Winsum
Het Hooge Heem organiseert een Buurtmarkt
en Open Podium voor cliënten en
buurtbewoners
Winterswijk
Coöperatie DELA - LFB Winterswijk ProkkelSterrenslag 2015
Wolvega
LFB Wolvega op Prokkelstage
Speeddaten in Wolvega
Themabijeenkomst Keukentafelgesprekken in
Wolvega
Zeist
Activiteit Themaweek
Doe je mee spel bij gemeente Zeist
Op Prokkelstage bij Wijkteam Zeist-West
Prokkelstageplekken in Zeist
Zorggroep Charim - VSO de Meerklank –
ProkkelSterrenslag
Zevenbergen
Spellenmiddag in Zevenbergen
Zierikzee
Leerlingen de Beatrixschool op Prokkelstage
in Zierikzee
Prokkelmiddag "Oud Hollandse" spelen in
Zierikzee

Voorst
Speurtocht in Voorst
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Zoetermeer
De Keerkring creatief met Buytenhaghe en
De Keerkring in Zoetermeer
De Keerkring op Prokkelstage in Zoetermeer
Haak- en breiles in Zoetermeer
Kentalis doet mee aan Heemloop in
Zoetermeer
Kom binnen bij De Keerkring in Zoetermeer
Ochtend4daagse voor peuters georganiseerd
door De Keerkring in Zoetermeer
Prokkelen met Raadsleden Zoetermeer
PROKKELLOOP in Zoetermeer
Prokkelstage bij wethouder Gemeente
Zoetermeer
Samen koken, samen eten in Zoetermeer
Zoeterwoude
Beestenboel in Zoeterwoude
Zundert
Prokkelstage bij gemeente Zundert
Zwolle
De Golfslag en Deltion College Open Podium
Prokkel in Zwolle
Niloka en Deltion College Open Podium
Prokkel in Zwolle
Picto Semi Schrift
Prokkel"stage" bij het mbo samen met
studenten van de opleiding SAW in Zwolle
Prokkelen in Zwolle
Prokkelstage op het Deltion College in Zwolle
bij een van de vele beroepsopleidingen
Samen creatief, samen actief in Zwolle
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Bijlage 2: Teamoverzicht ProkkelSterrenslag
Bedrijf

VG

1

De Zijlen

De Zijlen

2

Nuon 1

De Buitenplaats Arnhem

3

Nuon 2

Abrona Utrecht

4

Nuon 3

Karmel1

5

Nuon 4

Karmel 2

6

Nuon 5

Cordaan 1

7

Nuon 6

Cordaan 2

8

Nuon 7

Cordaan 3

9

Nuon 8

Cordaan 4

10

DELA 1 Uitvaartdiensten

Parc Spelderholt 1

11

DELA 2 Uitvaartdiensten

Parc Spelderholt 2

12

DELA 3 B&I&C

Meerklank 4

13

DELA 4 B&I&C

Meerklank 5

14

DELA 5 uitvaartverzorging

Meerklank 6

15

DELA 6 Evenementen

SWZ 1

16

DELA 7 Boxtart

Hökers

17

DELA 8 P&O

SWZ 2 Son

18

DELA 9 Rotterdam

Meneer van Houten Rotterdam

19

Zelf

Super LFB

20

Vilans 1

Korianderstraat (Reinaerde)

21

Vilans 2

ZiZo 1 (Reinaerde)

22

Zelf

VSO Maarland 1

23

Zelf

VSO Maarland 2

24

ProQuro BV

Schopenauerstraat Apeldoorn

25

Gemeente Utrecht

LFB Scholing & Training

26

Winkelsteeg Almelo

‘s Heeren Loo Oost-Nederland

27

Charim 1

Meerklank 1

28

Charim 2

Meerklank 2

29

Gemeente Zeist

Meerklank 3

30

MEE Nederland

Team Emmen
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31

VSBfonds

Happy Home

32

Gemeente Bronckhorst

Philadelphia

33

Graafschapcollege

Puur Natuur

34

UWV 1

VSO de hoge brug

35

UWV 2

Cordaan – 5

36

UWV 3

Cordaan 6

37

UWV 4

Parc Spelderholt 5

38

Sodexo 1

Parc Spelderholt 3

39

Sodexo 2

Parc Spelderholt 4

40

Zelf

IJsselmonde-Oost

41

‘s Heeren Loo Communicatie

‘s Heeren Loo PUUR

42

Novo

NOVO 1 Woongemeenschap

43

Novo

NOVO 2 Woongemeenschap

44

Novo

NOVO 3 Poortgebouw

45

‘s Heeren Loo

‘s Heeren Loo Oost-NL 1
(het Husselteam)

46

CMS

Werkspecht – team 2

47

Studentensportraad Utrecht 1

LFB Goes

48

Studentensportraad Utrecht 2

Werkspecht 1 (Reinaerde)

49

Ieder(in)

ZiZo 2 (Reinaerde)

50

Kern Kinderopvang

Keerking

51

USG Restart

Parc Spelderholt 7

52

Humanitas DMH

Humanitas DMH

53

Philadelphia

Philadelphia

54

ROC-MN 5

Cordaan 7

55

ROC MN 1

Onderling Sterk / Hökers

56

ROC MN 2

Karmel 3

57

NIP – Brainfact

Cordaan 8

58

ROC MN 4

Parc Spelderholt 8

59

ROC MN 3

Parc Spelderholt 6

60

Daltonschool de Plantage Houten Daltonschool de Plantage Houten
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Bijlage 3: Inkomsten Prokkel
Specificatie bijdrage in natura

Omschrijving

Bedrag

Sien

Kantoormeubilair voor Zonnebaan

2.000

Transport bedrijf Pluim - Apeldoorn

Opslag Prokkel promotiemateriaal

1.200

Catering en ureninzet Gouden
PwC

Prokkel

2.500

CMS

Geluidsinstallatie Gouden Prokkel

2.500

Zaalhuur en catering
Drenthe, Provinciehuis

startnetwerkbijeenkomst

350

Zaalhuur en catering
Flevoland, Provinciehuis

startnetwerkbijeenkomst

500

Friesland, De Friesland

Zaalhuur, catering
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Zaalhuur, catering
Gelderland, Provinciehuis

startnetwerkbijeenkomst

500

Zaalhuur en catering
Groningen, Nijestee
Limburg, Rabobank Adviescentrum Sittard

startnetwerkbijeenkomst

350

Zaalhuur en catering
startnetwerkbijeenkomst

500

Zaalhuur en catering
Noord-Brabant, Provinciehuis

startnetwerkbijeenkomst

500

Noord-Holland, gemeentehuis

Zaalhuur en catering

350

Zaalhuur en catering
Overijssel, Provinciehuis

startnetwerkbijeenkomst

350

Zaalhuur en catering
Utrecht, Stadskantoor

startnetwerkbijeenkomst

750

Zaalhuur en catering
Zeeland, DELTA Kamperland
Zuid-Holland, Palet Welzijn, Eetcafé
Meerzicht, Zoetermeer

startnetwerkbijeenkomst

400

Zaalhuur en catering
startnetwerkbijeenkomst

450

Acquisitie, organisatie en
Cordaan

communicatie

800
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Acquisitie, organisatie en
Ieder(in)

communicatie

1.000

Acquisitie, organisatie en
Philadelphia

communicatie

800

Acquisitie, organisatie en
Radar

communicatie

800

Acquisitie, organisatie en
Talant

communicatie

800

Acquisitie, organisatie en
De Zijlen

communicatie

800

Acquisitie, organisatie en
’s Heeren Loo – Oost-Nederland

communicatie

800

Zaalhuur en catering (FP + FF

1.500

UWV / Olympos

Tent bij ProkkelSterrenslag

1.000

VGN

Zaalhuur en catering

1.000

VGN

Financiële administratie

5.000

LFB

Flexplek 2 dagen per week, aug-dec

1.000

Vastgoed bedrijf (n.n.)

Huur ruimte Zonnebaan jan-juli

1.400

’s Heeren Loo

Vergaderfaciliteit en PR en
MVO Nederland

communicatie

500

Interchange – Den Haag

Ondersteuning bij SharePoint
(workshop)

750

AEX NYSEA Amsterdam

PR en communicatie

1.000

Habbekrats (WonenPlus)

Ondersteuning inpakken/verzenden
promotiemateriaal - ureninzet

1.500

Olympos Utrecht

Korting huur sportvelden

250

’s Heeren Loo

Catering ProkkelSterrenslag

1.500

Founding Fathers: Fonds verstandelijk
gehandicapten, Sien, MEE Nederland,
LFB, Stichting SPZ, ’s Heeren Loo
Totaal

Uren inzet diverse medewerkers m.b.t.
communicatie, bestuur e.d.
10.000
45.950
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