PROKKEL6KAMP
Haarlem

DE ORGANISATIE

DE ACTIVITEIT
Wie zijn jullie, en wat hebben jullie georganiseerd?
Wij zijn Sportservice Nederland BV, een organisatieen managementbureau op het gebied van sport
en bewegen. Het afgelopen jaar hebben we de
‘Prokkel6Kamp’ geïntegreerd in het aanbod van de
UWV Sportdag.
Wat was het doel/uitgangspunt van de Prokkel?
Allereerst was het doel om de Prokkel stagiaires
een fantastische dag bezorgen en daarnaast om
te laten zien dat mensen met een verstandelijke
beperking een goede bijdrage kunnen leveren aan
een sportprogramma.

Wat was de inspiratie voor jullie Prokkel?
We kregen een tip van de Raad van Bestuur van UWV
en waren direct enthousiast.
Hebben jullie nog samen gewerkt met anderen?
Zo ja, hoe kwam dit contact tot stand en wat hield
de samenwerking in?
We hebben samengewerkt met de woongroepen van
Petra, Bianca en Henk om alle praktische zaken af te
stemmen. Ook hebben we hun inzet op de dag vooraf
goed doorgenomen.

Wie was de doelgroep?
Medewerkers van alle landelijke vestigingen van de
UWV.

DE TOEKOMST
Wat waren de reacties op de Prokkel van
deelnemers, geïnteresseerden, omstanders, etc.?
Zeer positief, er is zelfs een interviewer vanuit
het UWV langsgekomen bij de activiteit voor het
UWV intranetverslag. De interviewer heeft de
volgende citaat van een deelnemer kunnen noteren:
“Ik vind het goed dat wij hieraan meedoen. Er is
steeds minder geld om leuke (bedrijfs-)uitjes te
organiseren, ook voor mensen met een beperking.
Door dit initiatief kunnen zij én wij een leuke dag
beleven en wat nieuws ervaren. Daarom is het goed
dat dit kan, het heeft zeker een meerwaarde”.

JULLIE GOUDEN TIP
Iedereen kan een bijdrage leveren die goud waard is.

Wat heeft jullie Prokkel op de lange termijn
opgeleverd?
We waren zo overdonderd van het succes dat we
direct de Prokkel6Kamp als structureel aanbod voor
klanten wilden ontwikkelen. Door een perfecte
samenwerking met Prokkel zijn we daar nu uit en
kunnen we het hele jaar rond deze maatschappelijke
personeelsactiviteit aanbieden. Meer info daarover
op www.6kamp.org.
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