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“Een Prokkel iseen prikkelende ontmoeting tussen 

mensen met en zonder verstandelijke beperking” 
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Inleiding 
De Prokkelweek is van iedereen, een ambitieuze doelstelling, die elk jaar meer vorm 

begint te krijgen, zo ook dit jaar. Mensen met een verstandelijke beperking wonen in 

wijken en buurten, daar vindt ook de ontmoeting en integratie plaats en dat is waarvoor 

Prokkelen wordt gebruikt. Gebruikt? Ja gebruikt: door scholen, woningcorporaties, 

gemeenten, zorginstellingen, (sport)verenigingen, bedrijven en door mensen met een 

verstandelijke beperking zelf. Ook dit jaar zijn er dan ook weer meer Prokkels door hen 

georganiseerd. Dat is het mooie van Prokkelen, het is net zo divers en veelkleurig als wij 

mensen zijn. Dat maakt het laagdrempelig en makkelijk op te pakken. En dat gebeurt 

ook in toenemende mate.  

 

In dit jaarbericht laten wij u graag zien wat er afgelopen jaar is gebeurd, hoe de 

Prokkelweek tot stand is gekomen en wat daarvoor is gedaan.  

 

Prokkelen, de prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke 

beperking. Natuurlijk vinden ze het hele jaar door plaats, het zou ook niet goed zijn als 

dat niet het geval zou zijn. Maar één week in het jaar willen wij daar in de Prokkelweek 

heel specifiek aandacht voor vragen, één week als voorbeeld en ter inspiratie voor de 

rest van het jaar. Dat dit zijn uitwerking heeft, blijkt uit de ervaringen van onder meer 

Daan en Peetjie. Beiden hebben dankzij hun Prokkelstage (ander) werk gekregen. In dit 

jaarbericht kunt u meer lezen over hun ervaringen.  

 

Wij hopen dat ook u geïnspireerd raakt en mee blijft doen aan het realiseren van een 

inclusieve samenleving.  

 

Joost Hoffscholte 

voorzitter a.i. Stichting Prokkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan: o.a. Niels Jellema, Irene Damminga voor de foto’s.  
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1. Week vol prikkelende ontmoetingen  
 

Met een slag op de beursgong in Amsterdam en aansluitend een ProkkelSterrenslag in 

Utrecht is op maandag 2 juni de Prokkelweek geopend. Een prachtig begin van de week 

waarin vele honderden prikkelende ontmoetingen mochten plaatsvinden.  

 

Van Texel tot Kerkrade, van Goes tot Ter Apel door het hele land werden activiteiten 

georganiseerd waarbij elkaar ontmoeten centraal stond. Want dat is waar Prokkelen om 

draait: elkaar ontmoeten, iets samen doen, elkaar beter leren kennen en zo elkaars 

mogelijkheden ontdekken en ervaren. Dat ging ook dit jaar weer op vele verschillende 

manieren: samen koken, bloemschikken, muziek maken, wandelen, werken, theater 

maken, praten of discussiëren tijdens een bijeenkomst over mensenrechten. Alles was 

mogelijk. En ook de deelnemers Prokkelactiviteiten waren zeer divers: studenten, 

kinderen, bestuurders, ouders, directeuren, buren, politici, cliënten van instellingen of 

cliënten die zelfstandig wonen. Prokkelen kan overal en alles mag en iedereen mag en 

kan mee doen! Maar het meest in het oog springend is de toenemende actieve 

betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking bij het bedenken én 

organiseren van Prokkels.  

 

Voor veel mensen is werken belangrijk: het geeft zingeving, structuur aan de dag en je 

kunt op die manier een bijdrage leveren, sociaal en/of economisch. Ook voor mensen 

met een verstandelijke beperking geldt dat. Zij willen ook graag arbeidsmatig actief zijn. 

Dit is een van de redenen waarom er binnen de Prokkelweek specifiek aandacht is voor 

werk en is de donderdag uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag.  

 

Nationale Prokkelstagedag  
Donderdag 5 juni snuffelden meer dan duizend Prokkelstagiaires voor één dag aan het 

bedrijfsleven. Ook hierin was een grote diversiteit te zien: stages bij Albert Heijn, de 

lokale bakker, bij treinonderhoud Ned Train, het ziekenhuis, bij een 

woningbouwvereniging of bij de gemeente. Sommige stageplekken zochten de 

Prokkelstagiaires zelf, soms hielpen vrijwilligers of begeleiders bij het vinden van een 

Prokkelstage. Ook waren er bedrijven en overheden (landelijk én lokaal) die zelf 

stageplaatsen aanboden.  

 

De Prokkelstages zijn op verschillende manieren gebruikt en ingezet. Om iemands droom 

te verwezenlijken, maar in veel gevallen ook ter voorbereiding van een reguliere stage of 

werk. Prokkelstages worden steeds vaker ingezet als laagdrempelig instrument om 

(blijvende) verbindingen te maken tussen mensen, bedrijven en organisaties. De 

Prokkelstage is en blijft een stage voor één dag, maar het aantal mensen dat dankzij een 

Prokkelstage doorstroomt naar (vrijwilligers)werk, stage of vrijetijdsbesteding neemt toe. 

En dat is precies wat Prokkelen beoogt: een samenleving waarin iedereen kan meedoen, 

waarin je samen dingen doet. Nier alleen in je vrije tijd, maar ook in het bedrijfsleven. En 

niet alleen in de Prokkelweek, maar altijd! 

 
  

Drie nieuwe vrijwilligers dankzij de Prokkel  
Dankzij de Prokkelactiviteit Minipizza’s bakken en windvliegers maken, hebben de 

bewoners van de Javastraat van Humanitas DMH drie nieuwe vrijwilligers. Milou de 

Vocht organiseerde deze middag: “We hebben op zaterdag met een kunstenaar 

dromenvangers gemaakt en minipizza’s gebakken. Daarvoor hadden we zo’n 500 

uitnodigingen verspreid in de buurt, want we wilden graag nieuwe mensen die ons nog 

niet kenden aantrekken. Uiteindelijk zijn er zo’n 25 buurtbewoners langsgekomen. Een 

aantal daarvan kenden we al, maar er waren ook een paar buurtbewoners die we voor 

het eerst zagen. Drie daarvan willen nu bij ons vrijwilliger worden. Een super resultaat!” 
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Prokkels nader bekeken 
In totaal waren er afgelopen jaar 378 Prokkels. Dat zijn er 48 meer dan in 2013, 

wederom een stijging van ruim 10 procent. In de grafiek hierna is te zien dat het aantal 

Prokkels de afgelopen jaren evenredig toeneemt. Prokkelen verspreidt zich als een 

olievlek over het land. Een week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van 

het jaar. Want dat is waar het om gaat. Het aantal Prokkels neemt toe, maar zeker zo 

interessant is te kijken naar waar ze plaatsvinden, wat ze voor mensen betekenen en of 

ze daadwerkelijk het beoogde effect hebben.  

 

 
 

Kijkend naar de spreiding dan valt het volgende op. Er is dit jaar in 155 verschillende 

gemeenten geprokkeld. Dat wil zeggen dat in meer dan 38% van het totaal aantal 

gemeenten in Nederland Prokkelactivteiten hebben plaatsgevonden. Wanneer er één keer 

in een gemeente een Prokkel heeft plaatsgevonden, dan er wordt er vaak het jaar er op 

weer een Prokkel georganiseerd: vaak op meerdere dagen en/of met verschillende 

activiteiten, soms kleinschaliger of soms juist groter, en meestal worden er meer 

organisaties bij betrokken. Prokkelen werkt aanstekelijk.  

 

In 88 verschillende plaatsen heeft één Prokkel plaatsgevonden en in de overige 290 

plaatsen twee of meer. Ook hieruit blijkt weer dat Prokkelen aanstekelijk werkt, want 

vaak blijft het dus niet bij één activiteit in één plaats.  

 

De steden Utrecht en Groningen staat dit jaar bovenaan met maar liefst 21 Prokkels elk, 

gevolgd door Amsterdam met elf Prokkels. Dat Utrecht en Amsterdam bovenaan zijn 

komen te staan, komt onder andere door het grote aantal teams uit die steden die aan 

de ProkkelSterrenslag hebben meegedaan.  

In de stad Groningen wordt al vanaf 2008 geprokkeld. Prokkelen wordt daar door steeds 

meer mensen én organisaties ingezet om mensen met een verstandelijke beperking te 

betrekken in de samenleving.  

 

Een overzicht van alle Prokkels, ingedeeld naar plaats, is te vinden in bijlage 1 
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Prokkels per provincie 
Er is een flinke groei te zien van het 

aantal Prokkels in de provincie Zuid 

Holland, maar liefst 20 Prokkels meer 

dan in 2013. De provinciale 

startnetwerkbijeenkomst in 

Zoetermeer (januari 2014) was 

daarvan al een voorbode. Daar waren 

meer dan 50 belangstellenden 

aanwezig. Dit heeft mede te maken 

met actieve betrokkenheid van de 

gemeente Zoetermeer, Middin en Ipse 

de Bruggen, die beide ook Full Partner 

zijn geworden. Daarnaast gaan steeds 

meer leerlingen van ROC Mondriaan 

Prokkels organiseren.  

 

Ook in Limburg is het aantal Prokkels 

sterk gestegen. Dat komt onder 

andere door actieve betrokkenheid van 

Full Partner Stichting WonenPlus en 

door het feit dat de Prokkels in 2013 

erg succesvol waren: de organisatoren 

waren erg enthousiast en hebben dat 

via regionale omroep L1 bekend weten 

te maken. Dat heeft in 2014 veel 

nieuwe Prokkelaars opgeleverd.  

 

In Friesland waren er wat minder 

Prokkels, omdat zorginstelling Talant 

wat meer grotere Prokkels heeft 

georganiseerd in plaats van een groot aantal kleinere. Deze verandering is ten dele 

gecompenseerd door actieve betrokkenheid van andere organisaties en instellingen, zoals 

de Friesland Zorgverzekeraar.  

 

De daling van het aantal Prokkels in de provincie Overijssel komt door het wegvallen van 

de Sallandse Fiets Prokkel. Zij hebben in 2013 voor 11 Prokkels gezorgd. Door 

onvoldoende organisatorische capaciteit kon de fietsprokkel dit jaar niet doorgaan. Men 

hoopt volgend jaar weer van de partij te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 

 

2014 

Groningen 10 16 26 35 

 

39 

Friesland 6 7 9 24 

 

18 

Drenthe 9 16 27 20 

 

18 

Overijssel 23 28 21 30 

 

23 

Gelderland 38 40 48 53 

 

52 

Flevoland 4 4 6 4 

 

7 

Utrecht 11 22 20 36 

 

39 

Noord-

Holland 14 18 17 16 

 

28 

Zuid-

Holland 29 27 41 37 

 

57 

Zeeland 11 6 8 12 

 

16 

Noord-

Brabant 14 13 19 28 

 

30 

Limburg 4 4 28 35 

 

50 

Totaal  173 201 270 330 

 

378 

 

Prokkel bij dartvereniging: schot in de roos 
 

In 2013 organiseerden de Trans een Prokkel bij de lokale dartvereniging. Het was zo’n 

succes dat ze besloten om 1 keer per maand samen pijltjes te gooien. Anita Koeling, 

medewerker de Trans is mede oprichter van de dartprokkel: “Het is super leuk dat we daar 

nu maandelijks mogen darten. De cliënten kijken er elke keer weer naar uit. Tijdens deze 

Prokkelweek hebben we de leden van het bestuur van het buurtcentrum en van de 

dartvereniging zelf uitgenodigd om met ons te spelen. Dat was ontzettend leuk, iedereen 

was razend enthousiast. Deze Prokkel was echt een schot in de roos!” 
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Prokkelen en het onderwijs  
Prokkel is uitstekend geschikt als instrument voor scholen die hun leerlingen kennis 

willen laten maken met wat er zoal speelt in de samenleving en wellicht ook als voorbode 

van passend onderwijs. Prokkelen wordt opgepakt door zowel regulier als speciaal 

onderwijs en op lager en hoger niveau: basisscholen, middelbare scholen, MBO én HBO 

scholen. Overal Prokkelen ze mee, ieder op hun eigen manier.  

 

Basisscholen  
Het aantal basisscholen dat actief is tijdens de Prokkelweek neemt toe. Soms gaat het 

initiatief uit van (een groep) ouders, soms van een docent of van een oud-leerling. Het 

blijkt dat ze vaak meer gemeen hebben dan dat ze op het eerste gezicht zichtbaar is. 

Door samen te schilderen, sporten, tuinieren of les te volgen, leren de leerlingen elkaar 

kennen en vallen de verschillen weg. Het soort Prokkels dat er op basisscholen 

plaatsvindt, varieert sterk. Soms komt er iemand (of meerdere) met een verstandelijke 

beperking stage lopen (Houten), soms gaan leerlingen wat samen doen met leerlingen 

van het speciaal onderwijs, en ook zijn er voorbeelden van leerlingen die op bezoek gaan 

bij dagbesteding en daar bijvoorbeeld leren kaarsen maken. Omgekeerd gebeurt het ook 

dat cliënten van dagbesteding zich inzetten voor een basisschool, bijvoorbeeld door het 

musicaldecor te schilderen voor de eindmusical van leerlingen van groep 8 (Alkmaar).  
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Prokkelen door kinderen is belangrijk. Zo leren en ervaren zij dat de samenleving zeer 

divers is.  

 

  

 

“Prokkelen kan overal, thuis en in de buurt,  

op het werk of op school.” 
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Middelbare scholen 
Het meest mooie voorbeeld is de samenwerking tussen het Bataafs lyceum en Aveleijn. 

Leerlingen van vijf VWO (de hoogbegaafden klas) krijgen samen met cliënten van 

Aveleijn scheikundeles. Voor beide groepen elk jaar een groot succes en iets om naar uit 

te kijken. Andere middelbare scholen laten leerlingen in het kader van maatschappelijke 

stage kennis maken met Prokkelen (Houten, Lelystad, Leiden).  

 

MBO scholen  
MBO scholen ervaren steeds meer dat Prokkelen mogelijkheden biedt voor het verbinden 

van theorie met praktijk. In totaal deden afgelopen jaar zeker tien MBO scholen – op een 

gestructureerde manier - mee met de Prokkelweek.  

 Edudelta College: Cliënten Zuidwester maakten samen met de leerlingen een 

heerlijk Prokkelmenu; 

 Deltion College Zwolle: Cliënten van diverse organisaties volgden praktijklessen 

bij het Deltion College. Cliënten van diverse organisaties organiseerden samen 

met leerlingen een “open podium Prokkel”; 

 ROC Landstede: MiXing Koor Harderwijk zongen samen met leerlingen van 

Landstede.  

 ROC Koning Willem I College uit Den Bosch: Theatergroep Spring bestaande uit 

mensen met een verstandelijke beperking, gaven drama les aan leerlingen van 

het Koning Willem I. Leden van Onderling Sterk Vught kregen op hun beurt 

kookles van ROC studenten;  

 ROC Midden Brabant: Leerlingen organiseerden verwenactiviteiten voor cliënten 

van Stichting Prisma;  

 ROC Midden Nederland Utrecht: 25 leerlingen deden mee aan de 

ProkkelSterrenslag met studenten van Parc Spelderholt uit Beekbergen;  

 ROC Mondriaan: 45 3e jaars studenten van de opleiding voor Zorg en Welzijn 

organiseerden in totaal elf Prokkels en deden hiermee examen op een onderdeel.  

 ROC Nijmegen: De leden van Onderling Sterk Nijmegen gaven een gastles over 

Mensenrechten aan de leerlingen van het ROC Nijmegen; 

 ROC Rijn IJssel Arnhem: Leerlingen gingen samen met cliënten van Fatima zorg & 

Schreuderhuizen knutselen en een high tea voorbereiden en opeten;  

 Scalda College Goes: Leerlingen van het 2e jaar van de opleiding Medewerker 

Maatschappelijke Zorg organiseerden hun eigen Prokkel als toetsopdracht.  

 

HBO instellingen 
Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Koninklijk Conservatorium Den Haag, 

Windesheim Flevoland en Christelijke Hogeschool Ede hebben dit jaar mee gedaan met 

het Prokkelen. Studenten van de opleiding Sociale Studies van Christelijke Hogeschool 

Ede bijvoorbeeld, organiseerden een theatervoorstelling waarin mensen met een 

beperking de hoofdrol speelden. De voorstelling bood op speelse maar realistische wijze 

zicht op wat er bij hen leeft. Het stuk is uiteindelijk bedoeld als handreiking voor 

gemeenten, om zo in gesprek te komen met mensen met een beperking. Daarnaast 

hebben twee andere groepen leerlingen Prokkels georganiseerd met Reinaerde in 

Veenendaal en ’s Heeren Loo in Voorst. Docenten van Windesheim Flevoland hebben het 

op een hele andere wijze ingevuld. Zij hebben Prokkelstages aangeboden: zo heeft een 

medewerker van de LFB heeft een gastles verzorgd. Dat leverde over en weer zeer 

interessante inzichten op.  
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Speciaal onderwijs ontdekt Prokkelstages 
Speciaal onderwijs scholen, zowel praktijk- als VSO scholen, maken meer en meer 

gebruik van de Nationale Prokkelstagedag. Op sommige scholen hebben wel 20 tot 50 

leerlingen daaraan mee gedaan. De handreiking die met behulp van financiële 

ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ontwikkeld, 

heeft daarbij een grote rol gespeeld. Het handboek is samen met de flyer en menukaart 

veelvuldig gebruikt. Docenten hebben in de klas leerlingen zelf laten verkennen waar zij 

goed in zijn, waar deze kwaliteiten tot hun recht zouden komen en waar ze een 

Prokkelstage zouden kunnen gaan lopen. Het heeft – weliswaar op bescheiden wijze - 

bijgedragen aan het vergroten van zelfinzicht en eigen regie van de betrokken leerlingen. 

 

Prokkelen biedt mogelijkheden voor tal van organisaties  
Prokkel kan worden ingezet op alle mogelijke manieren en veel verschillende soorten 

organisaties maakten er ook dit jaar weer gebruik van.  

 Woningcorporaties die meer in contact willen komen met hun bewoners (De 

Woonmensen, Ons Huis en de Goede Woning in Apeldoorn, woningstichting 

“Thuis” in Eindhoven, RWS in Goes, Wonen Midden Delfland, Wonen LIMBURG);  

 Belangenverenigingen (openbaar vervoer verkenning door de Haagse stichting 

Voorall, LFB leden Goes, Utrecht en Westerveld organiseren bijeenkomst met 

gemeenteraad, LFB leden gaan op Prokkelstages);  

 Gemeenten die kennis willen maken met doelgroepen waarvoor ze in het kader 

van de WMO meer verantwoordelijk worden (Harderwijk, Barendrecht, Goor, Heel, 

Kerkrade, Heerlen, Leudal, Holtum, Veghel);  

 Welzijnsinstellingen die meer verbindingen in de buurt willen realiseren 

(Hoogeveen, Epe, Veendam, Groningen, Houten, Someren, Geldermalsen, 

Beesd); 

 Zorginstellingen waarvan cliënten meer actieve betrokkenheid in de samenleving 

nastreven (Cordaan, Ipse de Bruggen, Radar, ’s Heeren Loo, de Zuidwester, 

Talant, de Zijlen, Novo, Stichting WonenPlus, Philadelphia, Middin, Driestroom); 

 Vrijetijdsorganisaties die zich open willen stellen voor mensen met een 

(verstandelijke) beperking (voetbaltoernooi in Altena, Beetsterzwaag, Hoogeveen, 

Nordic Walking in Bilthoven, Kerkrade, Oosterhout, Nijmegen) 

 Buurtvoorzieningen die ook van betekenis willen zijn voor mensen met een 

verstandelijke beperking: Resto VanHarte op diverse plaatsen in het land, de 

Eenhoorn in Alkmaar, Emmen, Geertruidenberg, Vivantes Geleen, 

Heerhugowaard, Zierikzee) 

 

Prokkels worden niet alleen voor en met mensen met een verstandelijke beperking zelf 

georganiseerd. Er is een duidelijke toename zichtbaar van Prokkels die georganiseerd 

worden door mensen met een verstandelijke beperking. De LFB (de belangenvereniging 

van en voor mensen met een verstandelijke beperking) en diverse cliëntenraden nemen 

daarin steeds vaker het voortouw. Een belangrijke ontwikkeling, omdat op die manier 

ook meer en meer activiteiten plaatsvinden die mensen zelf van belang vinden.  
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Gemeente wordt uitgedaagd door ervaringsdeskundige 
De medewerkers van de LFB Goes en stichting Zuidwester organiseerde een bijeenkomst 
over mensenrechten voor het B&W van de gemeente Goes. Mirjam Braspenning (foto) 

greep dit moment om de politici uit te dagen om mensen met een beperking aan te 
nemen: “Iemand stelde de vraag wat de gemeente gaat doen voor de groep mensen die 

niet meer bij de sociale werkvoorziening kunnen werken. Een politicus gaf het antwoord 
dat zij in het gewone bedrijfsleven aan de slag moeten gaan. Dus een betaalde baan bij 

een baas. Ik ben hier groot voorstander van, maar weet uit ervaring dat dit niet snel 
gebeurt. Daarom stelde ik de vraag terug en vroeg hoe ze dan denken ervoor te zorgen 

dat bedrijven mensen met een beperking aannemen in tijden als deze: er is toch al 

genoeg werkloosheid?! De politicus was duidelijk verbaasd door mijn alertheid en gaf een 
onbevredigend antwoord. Ik pakte deze kans om aan de politici te vragen hoeveel 

mensen met een beperking er bij de gemeente Goes werken. Het werd stil in de zaal, 
want de gemeente Goes heeft nul mensen met een beperking in dienst. Daarom daagde 

ik de politici uit om binnen een jaar mensen met een beperking aan te nemen binnen de 
gemeente. Want als de gemeente niet eens het goede voorbeeld geeft, waarom zouden 

bedrijven het dan wel doen?! Er staat nu een afspraak gepland met de fractievoorzitter 
van de PvdA Goes. Ik hoop echt dat zij mijn uitdaging aannemen en een werkplek gaan 

realiseren voor iemand met een beperking.” 
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2. Totstandkoming van de Prokkels 
 

Prokkelen is bij uitstek een manier om mensen met een verstandelijke beperking 

“zichtbaar” te maken, hen te betrekken in de samenleving en te laten zien welke rollen 

zij kunnen vervullen. Dat betekent dat de aandacht van de landelijke organisatie er op 

gericht is zoveel mogelijk “nieuwe” mensen te betrekken bij het Prokkelen en bij het 

organiseren van Prokkels. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met bestaande lokale 

Prokkelaars en Prokkelnetwerken.  

 

De start 
Om de Prokkelbeweging te starten wordt er in januari in elke provincie minimaal één 

start- netwerkbijeenkomst georganiseerd. In totaal zijn er 14 bijeenkomsten geweest 

waaraan ruim 450 mensen hebben deelgenomen (448 geregistreerde deelnemers, niet 

iedereen heeft zich laten registreren, waardoor het feitelijke aantal eerder in de buurt 

van de 500 komt). De opzet is vrij eenvoudig: een korte voorstelronde, drie presentaties: 

Prokkelstages, Prokkelen in de samenleving en een Prokkel georganiseerd door mensen 

met een verstandelijke beperking zelf. Daarna was er gelegenheid tot vragen stellen en 

te netwerken. Voor elke deelnemer lag het handboek “Ik wil een Prokkelstage” klaar. Dit 

was voor veel mensen reden om te komen.  

 

Ervaring leert dat de start- netwerkbijeenkomsten vooral interessant zijn voor nieuwe 

(potentiële) Prokkelaars. Reden om de uitnodigingen zo breed mogelijk te verspreiden en 

iedereen de gelegenheid geven zelf de uitnodigingen door te zetten in zijn of haar 

netwerk. Dit gebeurt ook veelvuldig en dat heeft tot interessante en geanimeerde 

bijeenkomsten geleid.  

 

Het streven was de start- netwerkbijeenkomsten in (semi) openbare gebouwen te laten 

plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld gemeente- en provinciehuizen. Zij zijn over het 

algemeen ook bereid de kosten voor catering voor rekening te nemen. Daarnaast 

kondigden ook zij de bijeenkomsten aan in hun eigen publicaties en nodigden zelf 

organisaties en contacten uit hun netwerk uit. Bij zeven van de veertien bijeenkomsten 

heeft de plaatselijke wethouder de bijeenkomst geopend.  
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De start- netwerkbijeenkomsten in cijfers 
  

 

Landelijke beurzen 
Beurzen zijn ook een manier om Prokkelen meer bekendheid te geven. Omdat het 

handboek “Ik wil een Prokkelstage” net gereed was, is er voor gekozen om daarmee de 

publiciteit te zoeken. Dit heeft geleid tot stands bij Hét Congres (november in 

Papendaal), de PrO-dag (december in Nijkerk) en de Kennismarkt Gehandicaptensector.  

 

Regionalisering leidt tot Full Partner structuur 
In 2013 is een start gemaakt met een regionaliseringsproces met als doel de 

Prokkelbeweging meer regionaal te verankeren zodat de landelijke projectorganisatie 

klein kan blijven. De daarmee 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”. Dit heeft meerdere voordelen:  

 de zorginstelling kan Prokkel nog meer inzetten als instrument voor integratie en 

participatie van haar cliënten,  

 ze krijgt de beschikking over een grote netwerk (de landelijke organisatie deelt 

haar netwerk zo veel mogelijk met de verschillende Full Partners),  

 ze wordt opgenomen in de Raad van maatschappelijke partners,  

 ze wordt ondersteund bij het opzetten van een Prokkelambassadeursteam, 

 tips, trucs en suggesties worden actief gedeeld met elkaar (twee keer per jaar 

komt men daarvoor bij elkaaar). 

 

  

 
2012 2013 2014 

Groningen - Haren 

Mytylschool Prins Johan Friso 32 39 23 

Friesland - Leeuwarden 

De Friesland Zorgverzekeraar 23 32 27 

Drenthe - Meppel 

Reestmond 27 24 22 

Overijssel - Goor 

Gemeentehuis 13 43 40 

Gelderland - Arnhem 

Provinciehuis 51 67 43 

Utrecht - Woerden 

De Sluisgroep 48 40 43 

Flevoland - Lelystad 

Provinciehuis 11 12 22 

Noord-Holland (2) – Gemeente Amsterdam Oost 

Gemeentehuis Heerhugowaard 23 13 55 

Zuid-Holland - Zoetermeer 

Het Atrium (via gemeente) 42 14 54 

Zeeland - Middelburg 

Gemeentehuis 17 14 28 

Noord-Brabant (2) Gemeentehuis Oosterhout 

Gemeentehuis Veghel 29 47 52 

Limburg - Maastricht 

Provinciehuis 28 95 39 

Totaal 344 440 448 
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De volgende organisaties zijn voor de Prokkel van 2014 Full Partner geworden:  

 Novo (Groningen) 

 De Zijlen (Groningen) 

 Talant (Friesland) 

 Driestroom (Gelderland) 

 Reinaerde (Utrecht) 

 Ieder(in) (Utrecht) 

 Cordaan (Noord-Holland) 

 Ipse de Bruggen (Zuid-Holland) 

 Middin (Zuid-Holland) 

 Stichting WonenPlus (Limburg) 

 Philadelphia (landelijk) 

 

Onderdeel van het Full Partnerschap is het installeren van een Prokkel 

ambassadeursteam. Dit team bestaat uit ervaringsdeskundigen (soms vindt er overlap 

plaats met cliëntenraad) die aan collega cliënten vertellen over het Prokkelen en wat het 

hen heeft gebracht. Deze Prokkel ambassadeurs zullen in het najaar van 2014 bij elkaar 

komen, hun ervaringen delen en kijken op welke manier zij hun rol nog beter kunnen 

gaan vervullen. Op die manier draagt deze rol ook bij aan het versterken van hun eigen 

empowerment.  

 

Het creëren van een Full Partner structuur sluit naadloos aan bij de redenen waarom 

Prokkelen in 2007 is opgericht. Het bundelen van krachten, met elkaar laten zien waarom 

een inclusieve samenleving van belang is: een week in het jaar, als inspiratie en 

voorbeeld voor de rest van het jaar. Er gebeurt natuurlijk al heel veel op dat terrein, 

maar door daarvoor één week per jaar op een vast moment specifiek aandacht voor te 

vragen, worden al deze activiteiten meer zichtbaar. Door de kosten met elkaar te delen 

voor het in gang zetten en houden van deze landelijke beweging, blijft het voor iedereen 

betaalbaar.  

 

Prokkel Etalage 
Door te Prokkelen komt er veel creativiteit los. Om er voor te zorgen dat mensen van 

elkaar kunnen leren is er een begin gemaakt met een digitale Prokkeletalage. Daarin 

staan voorbeelden van Prokkelactiviteiten die gemakkelijk door anderen kunnen worden 

overgenomen en/of georganiseerd. De Prokkeletalage vervangt – deels – de 

Prokkelmenukaarten. Volgens een helder stramien worden verschillende Prokkels 

toegelicht: wat stond men voor ogen, hoe heeft men het aangepakt, met welke mensen 

en middelen, waar moet je op letten, handige tips en suggesties en variaties. Op deze 

manier hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden.  

 

Raad van Maatschappelijke partners 
Prokkelen is samenwerken en verbinden. Zowel op lokaal als regionaal en landelijk 

niveau. Om landelijk werkende organisatie met elkaar (landelijk) en lokaal te verbinden 

is er de Raad van Maatschappelijke partners opgezet. Hierin zitten vertegenwoordigers 

van bedrijven en organisaties waarmee landelijk wordt samengewerkt, alsmede de 

directeur-bestuurders van de Full Partners.  

 

Op deze manier voeden lokaal, provinciaal en landelijke initiatieven elkaar en wordt 

landelijke betrokkenheid meer geborgd. De Raad komt twee keer per jaar samen en 

bespreekt met elkaar wat er gebeurd en wat zij met elkaar kunnen doen om de 

Prokkelbeweging nog meer impulsen te geven. Afgelopen jaar waren onder andere CMS 

DSB, MVO Nederland, USG Restart en het UWV betrokken bij de Raad van 

Maatschappelijke partners. 
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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 namelijk op een laagdrempelige manier bij te dragen aan het vergroten 

van hun rechten. Deze subsidie is in het voorjaar van 2013 toegekend, net voor de 

Prokkel van 2013. Lokale Prokkelaars zijn geïnformeerd over het verdrag en de 

mogelijkheden ervan. Dit heeft geleid tot meerdere zogenaamde Mensenrechten 

Prokkels. In dit kader zijn praktische en laagdrempelige instrumenten ontwikkeld, die ook 

door anderen en op andere plaatsen in de praktijk toegepast kunnen worden. Zo zijn er 

tijdens de Prokkelweek van 2013 op meerdere plaatsen in het land mensen met een 

verstandelijke beperking in gesprek gegaan met lokale politici en bestuurders en hebben 

ze lessen verzorgd op scholen aan studenten die gaan werken in de zorg. Deze 

voorbeelden zijn in aanloop naar de Prokkelweek 2014 onder de aandacht gebracht, juist 

omdat ze een positieve uitwerking hebben op de eigen regie rol van mensen met een 

verstandelijke beperking. De start- netwerkbijeenkomsten van januari 204 hebben daarin 

een belangrijke rol vervuld. Om ook juist dit soort Prokkels te stimuleren, is er een 

aparte Gouden Mensenrechten Prokkel in het leven geroepen. Op 27 september 2013 

heeft staatssecretaris Van Rijn de Gouden Mensenrechten Prokkel uitgereikt.  
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De Prokkelweek is geopend 
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3. Een week verdient een landelijke opening 
 

Prokkel is sinds de start in 2007 uitgegroeid van een verstandelijke gehandicapten 

tweedaagse naar een hele week vol prikkelende ontmoetingen. Van noord tot zuid, van 

oost tot west, in heel Nederland wordt er geprokkeld. Nu Prokkel een landelijk 

evenement is geworden, hoort daar een landelijke opening bij. In 2014 was die opening 

tweeledig. 

 

Beursgong 
Met een slag op de beursgong opende Cristel Poortenaar, algemeen directeur van USG 

Restart (loopbaanontwikkeling en reintegratie) samen met Perez Dalloe en Mireille Bruer 

(respectievelijk voorzitter en lid van de cliëntenraad van zorginstelling Cordaan) op 

maandag 2 juni de Amsterdamse beurs. Deze gongslag was tevens het startsein voor de 

opening van de Nationale Prokkelweek. Perez en Mireille zijn op de beursvloer gebleven 

en hebben aansluitend daar Prokkelstage gelopen.  

 

ProkkelSterrenslag  
Aansluitend hebben om 13.30 uur Conny Kooiman en Michiel Zeeuw (beiden van de LFB), 

Lenny (van de Voice) en Fred Paling (UWV) in Utrecht de ProkkelSterrenslag geopend, 

een sportieve zeskamp voor gemengde teams (tien personen, waarvan vijf met en vijf 

zonder verstandelijke beperking). Bedrijven was gevraagd mee te doen en de kosten van 

deelname van een volledig team te sponsoren. Met de opbrengsten daarvan zijn de 

kosten van het evenement betaald. Rabobank Utrecht en Fonds Gehandicaptensport 

Nederland hebben de deelnemersbijdragen voor studenten van de Utrechtse Sportraad 

en van het ROC Midden Nederland gesponsord.  

 

De organisatie van de dag lag in handen van Sportservice Nederland. In totaal hebben er 

32 teams meegedaan, bijna allen op volle sterkte. Daarnaast hadden sommige teams 

eigen supporters meegenomen, waardoor er in totaal zo’n 350 mensen aanwezig waren.  

 

Bijzonder is dat deelnemers uit alle delen van het land kwamen, van Groningen tot 

Biezenmortel, van Amsterdam tot Beekbergen; bedrijven, fondsen en maatschappelijke 

organisaties vertegenwoordigd waren; alle leeftijden deelnamen (de jongsten waren 

leerlingen van VSO school de Meerklank uit Zeist, de oudsten cliënten van Cordaan uit 

Amsterdam). 

 

Een volledig overzicht van de deelnemende teams vind je in bijlage 2. 

 

  

Van Prokkelstage naar vrijwilliger 
 

Tijdens een themabijeenkomst van de LFB, de belangenvereniging door en voor mensen met een 

verstandelijke beperking, raakte Marleen bekend met Prokkelen. Haar wens was om een dag stage 

te lopen in de horeca. Via de contacten van de lokale Prokkelorganisatie is zij toen in contact 

gebracht met Resto vanHarte. “Ik mocht meehelpen in de keuken en in de bediening van het 

restaurant. Het was mijn droom om in de horeca te werken en ik vond het ook geweldig leuk! Na 

mijn Prokkelstage werd mij een vrijwilligersbaan aangeboden. Ik mocht elke dinsdag helpen in het 

restaurant. Ik heb dat een maand gedaan, maar helaas was het iets teveel voor mij. Ik werk 

namelijk vier ochtenden per week bij de Albert Heijn en dat is voor mij genoeg. Ik ben wel blij dat ik 

de Prokkelstage heb gedaan, want nu weet ik dat ik het goed kan en heel erg leuk vind. Maar ik 

weet nu ook dat ik niet teveel hooi op mijn vork moet nemen.” Lucas Geluk van Resto vanHarte 

vond het jammer dat Maleen niet kon blijven: “Ze heeft onwijs veel talent en kon erg goed met de 

gasten overweg. We vinden het erg jammer dat het toch teveel voor haar is, maar mocht ze zich in 

de toekomst nog bedenken, dan is ze altijd welkom.”  
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Van onze verslaggever, Astrid 

Op maandag 2 juni verzamelden de medewerkers van Stichting Prokkel en Sport Service 

Nederland zich vroeg in de ochtend op het terrein van Sportcentrum Olympos. De 

ballonnenboog was inmiddels geplaatst door LEF-entertainment, de appeltaarten 

(gebakken door cliënten van ’s Heeren Loo) stonden al in de koeling en de krentenbollen 

en mueslirepen waren geleverd. Op het terrein was men al begonnen met het opbouwen 

van de aanmeldstands, de Prokkelwinkel, het podium en werden de Prokkelvlaggen en 

Prokkelballonnen opgehangen om het sportveld een echt Prokkel-uiterlijk te geven. 

 

Vanaf het middaguur druppelden de deelnemers langzaamaan het terrein op en meldden 

zich aan bij de registratiestand. Daarna namen ze plaats op het terras voor het sportcafé. 

De tafels met koffie, thee en de appeltaarten stonden inmiddels klaar en kon iedereen 

genieten van dit lekkers. 

 

Iets na 13.00 uur was het tijd voor de officiële opening van dit bijzondere evenement. 

Joost Hoffscholte (voorzitter a.i. Stichting Prokkel), Fred Paling (UWV), Conny Kooijman 

(directeur LFB), Michiel Zeeuw (medewerker LFB) en Lenny (bekend van The Voice) 

namen allen kort het woord tijdens de opening. Hierna knipte Michiel, onder toeziend oog 

van alle deelnemers, het lint door en kon de ProkkelSterrenslag daadwerkelijk van start 

gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTV Utrecht was er bij om verslag te doen van de opening en hebben natuurlijk ook een 

aantal deelnemers geïnterviewd. Mooi om te horen hoe medewerkers van CMS en van de 

LFB elkaar die dag hebben gevonden.  

 

Na een gezellige warming-up door Sport Service Nederland kregen de teams te horen bij 

welk onderdeel van de ProkkelSterrenslag ze verwacht werden om de sportieve strijd aan 

te gaan binden met hun tegenstanders. 

 

Sport Service Nederland had juist die spelonderdelen geselecteerd, waarbij er alleen kans 

tot slagen/winnen was als er goed werd samengewerkt. In elk team was iedere speler 

nodig om tot een gezamenlijk resultaat te komen. “Together Everyone Achieves More” 

 

De aanwezige EHBO’ers van het Rode Kruis Afdeling Zeist en de BHV’er/ 

Sportmasseuse hadden, op wat kleine verrekkinkjes na, gelukkig weinig te doen. 

Mede dankzij het fantastische weer, de muzikale omlijsting (waarbij er veel talent kon 

worden ontdekt tijdens de karaoke-momenten), de onderlinge sportiviteit en de goede 
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organisatie, werd gedurende de middag voelbaar wat een geslaagd evenement de 

ProkkelSterrenslag (aan het worden) was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk is meedoen belangrijker dan winnen, maar zoals bij iedere wedstrijd kan er 

maar één de winnaar zijn en ieder team wilde toch wel graag de beker mee naar huis 

nemen. Na zorgvuldige puntentelling bleek die eer toe te komen aan team UWV/Cordaan 

en kregen zij, uit handen van Marian Geling (projectleider), de wisselbeker overhandigd. 

 

Inmiddels waren er borrelhapjes uitgedeeld en namen alle deelnemers weer plaats op het 

terras voor het sportcafé. Iedereen wisselde de laatste muntjes in voor een drankje en 

leverde de resterende muntjes in bij de organisatie. De tafels werden inmiddels weer 

klaargezet met krentenbollen, mueslirepen en appels. Alle aanwezigen konden hier een 

pakketje voor de terugreis afhalen en hier werd gretig gebruik van gemaakt. 

 

Nadat de laatste deelnemers het terrein hadden verlaten, startten de medewerkers van 

Sport Service Nederland en Stichting Prokkel met de opruimwerkzaamheden.  

 

Conclusie 

Tijdens het opruimen kwamen we tot de gezamenlijke conclusie dat de eerste 

ProkkelSterrenslag een geslaagd evenement was en zeker een vervolg verdient. 

Dit jaar is er break-even gedraaid. Het is het streven dat volgend jaar de opbrengsten 

groter zijn dan de kosten en het zo een fondsenwervend evenement wordt. 

 

De ProkkelSterrenslag is een uniek concept waarbij de deelnemers de sterren zijn. De 

ProkkelSterrenslag is voor iedereen! 

 

Persoonlijke noot 

De ProkkelSterrenslag was voor mij de eerste ‘echte’ kennismaking met Prokkel. 

Gedurende deze dag overheerste bij mij het gevoel van trots. Trots om onderdeel te zijn 

van een organisatie als Stichting Prokkel. 
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4. Nationale Prokkelstagedag 
 

“Door te werken laat ik zien wie ik ben” 

Donderdag 4 juni is uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag.  

 

Professionalisering Prokkelstage  
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft subsidie toegekend, waarvan 

het afgelopen jaar het handboek “Ik wil een Prokkelstage” is ontwikkeld. Dit praktische 

handboek biedt handvatten om op een gestructureerde wijze de Prokkelstage te 

organiseren voor groepen. Het bevat verschillende workshops die eventueel gevolgd 

kunnen worden. De workshops beginnen bij het interviewen van elkaar. Op deze manier 

leren de stagiaires doelgericht vragen te stellen, zichzelf te presenteren en wordt 

uitgezocht wat iemand graag wil. Er staat een netwerkspel in, waarbij de leerlingen op 

beeldende wijze zicht krijgen op hun eigen netwerk en hoe zij dat kunnen inzetten. Maar 

ook een belscript, kwaliteitenspel en draaiboek staan erin beschreven.  

 

Als de stagiaires de workshops hebben gevolgd, kunnen zij een persoonlijke flyer maken. 

Hierin komt te staan wie zij zijn, wat zij willen en wat zij goed kunnen. De flyer geeft een 

korte indruk van de stagiaire en kan gebruikt worden om een stageplek te vinden, als 

sollicitatieflyer, maar kan ook gebruikt worden ter introductie: de flyer kan worden 

meegenomen of van te voren worden opgestuurd naar de stageplek zodat de werkgever 

een beeld krijgt van de stagiair.  

 

Het handboek is, samen met de flyer en een menukaart, op grote schaal uitgedeeld. Elke 

bezoeker van de start- netwerkbijeenkomsten heeft een handboek ontvangen, maar ook 

op beurzen is het handboek uitgedeeld. En dat is te merken, veel Prokkelaars hebben 

gebruik gemaakt van het handboek en/of de flyer. Onder andere in Westerveld en 

Houten is de flyer gebruikt en hebben de stagiaires van de Tweede Kamer de flyer 

ingezet en de reacties waren lovend. Bedrijven vonden het erg prettig dat zij meer 

informatie over de stagiair kregen en konden op deze manier ook passend werk 

bedenken en de juiste mensen aan elkaar koppelen. En passend werk, een passende plek 

en een klein beetje achtergrondinformatie draagt weer bij aan een succesvolle 

Prokkelstage. Met wellicht kans op een vervolg.  

 

Het resultaat 
Meer dan duizend Prokkelstagiaires liepen stage bij zo’n 700 bedrijven. Voor sommige 

stagiaires was het de eerste keer dat zij bij een bedrijf gingen kijken, voor sommige was 

het al de vierde keer dat zij mee deden aan de Nationale Prokkelstagedag. De stages 

werden geregeld door de stagiaires zelf, vaak kregen de stagiaires ook hulp van ouders, 

leerkrachten, vrijwilligers of begeleiding bij het vinden van een stageplek. Opvallend is 

dat het afgelopen jaar steeds vaker de wens van de stagiair als uitgangspunt werd 

genomen: 

 In Houten zijn het afgelopen jaar bijna 40 stageplekken geregeld, allemaal 

uitgaande van de vraag van de stagiaires zelf. Hiervoor hadden zij een 

Prokkelstageteam opgezet voor het vinden van passende stageplekken; 

 In Hengelo gingen 10 cliënten van Puur Natuur op stage. Zij mochten ook zelf hun 

wensen aangeven en al die wensen zijn vervuld dankzij de inzet van 1 

enthousiaste begeleider.  

 Ook in Epe konden mensen zelf kenbaar maken waar zij graag Prokkelstage 

wilden gaan lopen. Doordat het in Epe min of meer traditie begint te worden, zijn 

cliënten zelf meer gaan nadenken over hun Prokkelstagedag en koppelen ze er 

soms ook andere behoeften aan: bijvoorbeeld kijken wat dat transportbedrijf waar 

men elke dag langs komt precies doet of een kijkje achter de schermen nemen bij 

de plaatselijke supermarkt. Zo wordt ook aan kennisoverdracht gewerkt;  
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 De medewerkers van LFB afdeling training en scholing (Utrecht) hebben dit jaar in 

kaart gebracht waar zij graag stage zouden willen gaan lopen en vervolgens deze 

stageplaatsen ook zelf gerealiseerd.  

 

Netwerken met Prokkelstages 
Netwerken is het sleutelwoord van de Prokkelstages. Steeds vaker worden de stages niet 

meer gezien als een stage voor één dag, maar als middel om netwerken uit te breiden en 

nieuwe (blijvende) contacten te leggen. 

 VSO Maasland deed afgelopen jaar voor de eerste keer mee aan de Prokkelstage. 

Zij benaderde bedrijven uit de omgeving waarmee zij nog nooit contact hadden 

gehad, met als doel er minimaal één nieuwe stageplaats aan over te houden. Door 

de laagdrempeligheid van de stages (één dag) kwamen leerlingen gemakkelijk 

binnen bij bedrijven.  

 In Barendrecht organiseren Humanitas DMH en stichting Present al vier jaar op 

een rij de Prokkelstages bij een groot aantal bedrijven in Barendrecht. Vorig jaar 

gingen veel cliënten twee keer op stage omdat er zoveel plekken werden 

aangeboden. Dit jaar hebben cliënten van stichting Ijsselmonde-Oost zich 

aangesloten en konden zo op eenvoudige wijze gebruik maken van het netwerk 

dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. 

 

Omgekeerde Prokkelstages 
Dit jaar werden er ook weer omgekeerde Prokkelstages gedaan. Dat wil zeggen dat 

mensen zonder beperking een kijkje nemen bij het werk/dagbesteding van mensen met 

een beperking. 

 Gemeentemedewerkers van Westerveld liepen mee bij Reestmond. 

 Medewerkers van de gemeente Beek (Limburg) hebben worskshops gevolgd bij 

diverse dagbestedingscentra 

 Buurtbewoners uit Amsterdam hebben stage gelopen bij Amsta 

 

Prokkelstages leiden tot ander werk 
Sommige mensen met een verstandelijke beperking gebruiken de Prokkelstage om te 

kijken of zij ergens anders betaald of onbetaald werk kunnen gaan doen.  

 In Son en Breugel ging David op Prokkelstage bij lunchroom de Komeet. Na drie 

uur werken wist hij het: hier wilde hij wel blijven werken. En dat is gelukt. Hij 

werkt hier nu met veel plezier.  

 In Houten heeft Cor een nieuwe dagbesteding dankzij de Prokkel. Hij was erg 

ongelukkig bij zijn oude dagbesteding en daarom zijn ze opzoek gegaan naar een 

stageplek waar hij ook echt zou kunnen werken. Hij kwam terecht bij Studio10 en 

werkt daar nu met veel plezier. 

 Bij de Tweede Kamer werken mensen met een beperking na aanleiding van de 

Prokkelstage.   

 

Prokkelen met speciaal onderwijs 
Praktijk en speciaal onderwijs maken veelvuldig gebruik van de Prokkelstage. Leerlingen 

kunnen op een laagdrempelige manier kennis maken met het bedrijfsleven en bedrijven 

maken kennis met de mogelijkheden van leerlingen. Soms ter voorbereiding op stage, 

maar ook lopen leerlingen stage om hun droombaan voor één dag werkelijkheid te laten 

worden. Het gaat om de ervaring, door samen te werken, elkaar zo beter te leren kennen 

en te begrijpen. 

 Leerlingen van de Cambier van Notenschool uit Tiel liepen stage bij diverse 

winkels in het naastgelegen winkelcentrum: het heeft veel begrip over en weer 

opgeleverd en er wordt veel gegroet.  

 Leerlingen van mytylschool de Schalm uit Breda hebben stage gelopen bij 

verschillende bedrijven als voorbereiding op hun stage volgend schooljaar. De 

leerlingen worden middels een Prokkelleertraject voorbereid op deze dag.  

 Ouders van leerlingen van de Bernardusschool uit Den Haag hebben er voor 

gezorgd dat ook deze school mee kon doen aan de Nationale Prokkelstagedag.  
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 Leerlingen van de Vijverhofschool uit Venray hebben dit jaar voor het eerst kennis 

mogen maken met Prokkelstages en kwamen er zeer enthousiast van terug.  

 Leerlingen van de Van Voorthuysenschool uit Apeldoorn hebben zelf een groot 

aantal stages weten te regelen, tot volle tevredenheid en trots van henzelf, hun 

ouders en de leerkrachten.   

 

 

 

Prokkelstages in Houten groot succes 
De Prokkelstages worden op veel verschillende manieren ingezet. Soms om iemand zijn 

droom te verwezenlijken en soms ter voorbereiding voor stage of werk. Bij van 

Houten&co zijn afgelopen jaar 36 Prokkelstages geregeld bij een even groot aantal 

bedrijven. De stages zijn altijd gezocht vanuit de wens van de cliënt. Mieke Franken is 

een van de organisatoren van de Prokkelstages in Houten: “Wij zien de Prokkelstages 

niet als eenmalige activiteit. We proberen de matches zo te maken, dat er een kans 

bestaat dat er ook na de Prokkelweek nog met elkaar wordt geprokkeld. Dit jaar is dat 

voor tien mensen gelukt, een geweldig aantal! Een iemand liep stage bij de 

hengelsportvereniging, hij wordt nu regelmatig uitgenodigd om mee te vissen. Willeke 

mag vaker komen helpen bij de kleuterklas. Gerrit liep stage bij een schildersclub en is 

ook de rest van het jaar welkom en Jonathan mag mee zingen met het smartlappenkoor. 

 

Maar we gebruiken Prokkelen ook om mensen in het vizier te krijgen. Een jonge dame uit 

Houten voelde zich hier erg eenzaam. Ze had geen vrienden en hobby’s en was altijd 

alleen thuis bij haar ouders. Ze heeft stage gelopen bij het jongerenwerk. Ze vond het 

fantastisch en ze zijn nu in gesprek om te kijken of zij daar vrijwilliger kan worden. En 

ook voor Marco zijn we druk bezig. Hij heeft tijdens de Prokkelafsluiting bij 

woningbouwvereniging Habion geholpen met de catering. De medewerkers van Habion 

waren erg onder de indruk van zijn talanten en nu zijn we aan het kijken of hij vaker 

mag helpen, als betaalde kracht. We zijn ook nog bezig om iemand te plaatsen als 

dagbesteding bij het verzorgingstehuis. Kortom veel vruchtbare Prokkels.” 

 

Dit jaar heeft het Prokkelen veel opgeleverd in Houten. Dit succes heeft verschillende 

oorzaken. Een daarvan is een enthousiast team, met ieder zijn eigen capaciteiten. 

Daarnaast is er persoonlijk contact geweest met alle Prokkelaars. Er is een 

kennismakingsavond georganiseerd voor de mensen die op stage wilden. Dit persoonlijke 

contact is volgens het Prokkelteam uit Houten erg belangrijk. Iedereen kon aangeven wat 

hij graag wilde men kon ook echt doorvragen naar de behoefte. Hierdoor werd snel 

gesignaleerd wat iemand echt nodig heeft.  
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5. Gouden Prokkels 
De Gouden Prokkel prijs is bedoeld om te laten zien hoe inspirerend, divers en leuk 

ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking kunnen zijn. Met 

deze prijs wordt een aantal daarvan in het zonnetje gezet, zodat anderen daaruit 

inspiratie kunnen halen én dat er gedurende de rest van het jaar er meer ook blijvende 

ontmoetingen komen. 

 

In dit verslagjaar zijn er twee momenten geweest waarop Gouden Prokkels zijn 

uitgereikt, in het najaar de Gouden Mensenrechten Prokkel van 2013 en aan het eind van 

het Prokkelseizoen de Gouden Prokkelprijzen van 2014.  

 

Gouden Mensenrechten Prokkel 2013  
Op vrijdag 27 september heeft staatssecretaris Van Rijn de Gouden Mensenrechten 

Prokkel 2013 uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de bijeenkomst VN-verdrag NU samen 

waarmaken van de Coalitie voor Inclusie. Deze bijeenkomst stond geheel in het teken 

van Het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking.  

LFB Zeeland ging naar huis met het felbegeerde Goud. De medewerkers van de LFB 

bedachten en organiseerden niet alleen zelf hun eigen Prokkelstages, maar hebben ook 

als voorbeeld en inspiratie gediend voor anderen in Zeeland. Dankzij LFB Zeeland heeft 

in 2013 een groot aantal Zeeuwse gemeenten en bedrijven meegedaan aan de Nationale 

Prokkelstagedag.  

 

Gouden Prokkels 2014  
 Voor Prokkel 2014 zijn er drie categorieën vastgesteld: 

 Prokkelen in de samenleving (gefinancierd door Coöperatie VGZ) 

 Prokkelstages (gefinancierd door Stichting SPZ) 

 Mensenrechten Prokkel (gefinancierd door het ministerie van VWS) 

 

Bij het aanmelden van een Prokkel werd deze meteen ingedeeld in een van de drie 

categorieën. Alle 378 Prokkels zijn op gecategoriseerd en er per categorie zijn er vijf 

genomineerd voor de Gouden Prokkel.  

 

Prokkelen in de Samenleving 
 ROC Mondriaan Leiden 

 Samenspel in Geertruidenberg 

 Plezierige Poezieworkshop in Amersfoort 

 Prokkelmarkt Veendam 

 Prokkelfeest in Meerssen  

 

Prokkelstage 
 Bernardusschool Den Haag 

 Reestmond in Meppel 

 Prokkelstagedag Epe 

 ZMLK De Keerkring en Albert Heijn Zoetermeer  

 Prokkelstage op de Markt in Schagen 

 

Mensenrechten Prokkel 
 Meedoen in de Samenleving – Arnhem 

 Zuidwester en LFB Goes in gesprek met B&W 

 Mensenrechten Collegetour Nijmegen 

 Mensenrecht Prokkel in Almere 

 Mensenrechten conferentie Leeuwarden  

 

  



29 
 

Op vrijdag 27 juni 2014 heeft juryvoorzitter Gerdi Verbeet deze samen met Boy Sluiter 

(directeur verkoop Coöperatie VGZ), Loes van Amsterdam (bestuurslid Stichting SPZ) en 

Elly van Kooten (directeur maatschappelijke ondersteuning ministerie VWS) uitgereikt. 

Onder grote belangstelling werden in het bedrijfsrestaurant van CMS, PwC en het 

VSBfonds te Utrecht de prijzen overhandigd aan: 

 Stichting Koppel uit Epe, Prokkelstage- wensendag in Epe (Prokkelstage) 

 Onderling Sterk Nijmegen, Mensenrechten College Tour Nijmegen 

(Mensenrechten) 

 ROC Mondriaan Leiden, ROC Mondriaan Leiden op Prokkelpad (Samenleving) 

 

De overige 12 Prokkels hebben het predicaat Zilveren Prokkel gekregen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participeren: Meetellen is meedoen 
Juryvoorzitter Gerdi Verbeet: “Gouden Prokkels zijn bedoeld om te laten zien hoe 

inspirerend, divers en leuk ontmoetingen tussen mensen met en mensen zonder 

beperking kunnen zijn. Met deze prijs wordt dat zichtbaar, en anderen kunnen daar weer 

inspiratie uit halen. Duizenden vrijwilligers organiseren in bedrijven, buurten, op scholen 

en in het verenigingsleven activiteiten die mensen met en zonder verstandelijke 

beperking met elkaar in contact brengen. Deze ontmoetingen dragen op een heel 

persoonlijke manier bij aan het versterken van de positie van mensen met een 

verstandelijke beperking in de samenleving en het vergroten van sociale netwerken. En 

daarin ligt precies de belangrijkste doelstelling van de Prokkelweek. Door de 

ontwikkelingen binnen het sociaal domein (de hervorming van de Langdurige Zorg, de 

Participatiewet en de Wet op de jeugdzorg) wordt dit steeds actueler” 
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Prokkelstage: Stichting Koppel Epe 
Uit het juryrapport 

Al voor het vierde jaar op een rij zetten deze twee zussen zich in voor de Prokkel. Steeds 

meer bedrijven en zorginstellingen sluiten aan bij hun initiatief en de Prokkelstages 

hebben zich als een olievlek verspreid in Epe. Dit jaar zijn er maar liefst 55 stages 

geregeld bij 40 verschillende bedrijven. Er is een grote variatie van aangeboden stages 

en de dames krijgen echt alles voor elkaar. Zelfs Go ahead Eagles en andere plekken 

waar een stageplek regelen niet eenvoudig was vonden ze een stageplaats als een 

stagiair dat wilde. Het is geweldig dat alle stages vraaggericht zijn, dus vanuit de wens 

van de cliënten en dat maakte dat elke stagiair straalde bij de eindbijeenkomst. 

Gefeliciteerd! 

 

Mensenrechtenprokkel: Onderling Sterk Nijmegen 
Uit het juryrapport 

“Het bijzondere aan deze Prokkel is dat hij geheel door mensen met een verstandelijke 

beperking, de leden van Onderling Sterk Nijmegen bedacht en is uitgevoerd. Vorig jaar 

hebben zijn de Gouden Prokkel net niet gewonnen, maar ze zijn gewoon doorgegaan met 

het onderwerp. Het VN verdrag heeft hen duidelijk gegrepen en ze bedenken steeds weer 

nieuwe acties en activiteiten om de mensenrechten onder de aandacht te brengen.  

De leerlingen kregen uitleg van de leden van Onderling Sterk en waren duidelijk onder de 

indruk van hun verhaal. De college was van zo’n uitstekende kwaliteit dat eigenlijk elke 

opleiding deze gastdocenten zouden moeten uitnodigen. Gefeliciteerd!” 

 

Prokkelen in de Samenleving: ROC Mondriaan Leiden  
Uit het juryrapport 

“Het is prachtig om te zien hoe Prokkel is geïntegreerd in het lesprogramma van het 

ROC. De leerlingen organiseren met al hun enthousiasme de meest uiteenlopende 

activiteiten waarbij mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten. Geweldig dat de 

leerlingen op deze leeftijd al leren om verbindingen te leggen, die juist in deze tijden zo 

belangrijk zijn. Het bijzondere van deze Prokkel is dat ook verschillende doelgroepen met 

elkaar in aanraking komen, die anders misschien niet snel samen zouden komen.  

De structurele aanpak van het ROC is een voorbeeld voor anderen. Prokkel is al jaren in 

het opgenomen in het lesprogramma en zelfs als examenonderdeel. Proficiat. “ 
 

De jury van de Gouden Prokkelprijs bestaat uit: 
 Gerdi Verbeet , juryvoorzitter  

 Willem Lageweg. directeur MVO Nederland 

 Michiel Zeeuw  namens de LFB 

 Marjan van Noort, lid van het hoofdbestuur FNV bondgenoten 

 Henny Jacobse, bestuurder 

 Wilna Wind, directeur NPCF 

 Lucas Meijs, hoogleraar filantropie en vrijwilligersmanagement 

 Niek Jan van Kesteren, directeur VNO NCW 
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 Gwen van Roekel, coöperatie VGZ 

  

  

 

Contacten met Nuon Foundation dankzij Prokkelen 
Hans Hendriks, fondsenwerver bij Cordaan, gebruikt Prokkelen om contacten te krijgen met 
bedrijven en organisaties. Nuon deed mee met vier teams tijdens de ProkkelSterrenslag en was 

gekoppeld aan Cordaan. “Prokkelen is interessant, omdat er ook veel bedrijven bij betrokken 
zijn. Dankzij de ProkkelSterrenslag hebben wij nu contacten met de Foundation van Nuon en 

gaan wij met hen maatschappelijk betrokken ondernemen. Je kunt Prokkelen gebruiken om 

contacten te leggen met het bedrijfsleven en doordat het een landelijk project is, zijn bedrijven 
eerder geneigd om mee te werken. Daarnaast heeft de Stichting Prokkel al veel interessante 

contacten waarvan je gebruik kunt maken, denk aan Microsoft, Schiphol, de gemeente 
Amsterdam etc. Prokkelen verspreidt zich als een olievlek en daarvan maak ik graag gebruik.” 
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6. Communicatie 
Communicatie is erg belangrijk voor het Prokkelen. Communicatie over interessante 

Prokkels, over geslaagde communicatie naar potentiële Prokkelaars, naar mogelijke 

samenwerkingspartners, naar financiers, naar het grotere publiek, beleidsmakers, 

beslissers, kortom: Prokkelen valt en staat met communicatie. Daarin is een sleutelrol 

weggelegd voor de website, digitale nieuwsbrieven en social media.  

 

Nieuwe website 
De website is hét visitekaartje van de Prokkelbeweging. Lokale Prokkelaars plaatsen 

daarop hun Prokkelactiviteiten en kunnen op die manier laten zien wat zij organiseren, 

publiek en pers mobiliseren en eventuele successen melden. Daarnaast is de website van 

belang voor het koppelen van vraag en aanbod met betrekking tot de Prokkelstages. 

Regelmatig werd om uitleg over het gebruik van de website gevraagd. Voldoende reden 

om te onderzoeken of de voorkant dusdanig aangepast zou kunnen worden, zonder de 

achterkant (een grote database met zeer veel gegevens) te verliezen. Daarnaast zou de 

website ook meer toegankelijk moeten worden.  

In het najaar heeft een speciale werkgroep zich daarmee bezig gehouden. Wensen en 

behoeften zijn geïnventariseerd en dit heeft uiteindelijk geleid tot een geheel vernieuwde 

website.  

Daarnaast is de website gekeurd door het waarmerk 

drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke 

websites. De website heeft niveau 1 van de 3 behaald. 

 

Logo drempelvrij niveau 1 

 

Prokkel website statistieken  
Via Google zijn diverse statistieken te zien over het bezoeken aan de website. De 

volgende zaken vallen op: 

 De website is tussen 1-1-2014 tot 1-7-2014 vanuit 724 verschillende plaatsen 

bezocht. Je kunt hier duidelijk aan zien dat de olievlek van Prokkel werkt. 

Belangstellenden zitten verspreid van over heel Nederland. Maar ook in het 

buitenland wordt Prokkel opgezocht, zie onderstaande afbeelding. 

 
 Gemiddeld bekijken bezoekers 4 pagina’s per keer. 

 68% van de gebruikers van de website zijn nieuwe bezoekers, 32% van de 

gebruikers komen vaker terug.  

 Vooral voor en tijdens de Prokkelweek komen veel nieuwe bezoekers naar de 

website.  

 Vanaf begin 2014 zijn er totaal 84.109 pagina’s weergegeven.  
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 De website wordt voor 76% weergegeven op een desktop 13 % via een mobiel en 

11% via een tablet.  

 Van alle bezoekers die niet direct naar de website van Prokkel gaan, is het 

interessant om te kijken hoe zij bij de website zijn gekomen: 

 De meeste bezoekers vinden Prokkel via Google (40%), gevolgd door direct 

verkeer naar de website (37%), door andere websites (12 %), door social media 

(10%) en als laatste via email.  

 Andere websites zijn in dit geval van groot naar klein: UWV intranet, VGN, 

intranet (onbekend), info.marketingpenguin.com, MEE, NOVOnet. 

 Bij het verkeer van social media is het opvallend dat Facebook bovenaan staat 

met 54%, gevolgd door Twitter met 43%. Dit is opvallend gezien het aantal 

volgers op Twitter vele male groter is dan het aantal fans op de Facebookpagina.  

 

 
 

 

Digitale nieuwsbrief 
Prokkel nieuwsbrieven worden digitaal verstuurd naar meer dan 4100 contacten. Dat zijn 

er 600 meer dan vorig jaar. In totaal zijn er ook dit jaar weer elf nieuwsbrieven 

verstuurd. De nieuwsbrief verschijnt niet op vaste tijdstippen. Naar mate de Prokkelweek 

nadert en er meer nieuws is, neemt de verschijningsfrequentie toe. De nieuwsbrief is nog 

niet aangepast aan de layout van de nieuwe website. Dit zal komend jaar wel het geval 

zijn.  

 

Social media 
Social media zijn van belang om Prokkel activiteiten onder de aandacht te brengen. Over 

elke Prokkel die wordt aangemeld, wordt een bericht op Twitter gezet. Mede daardoor is 

het aantal volgers op Twitter gestegen van 1.500 naar 2.100. Ook het aantal mensen dat 

de Facebookpagina leuk vindt is gestegen en wel van 310 naar 571.  

 

Lokale Prokkelnetwerken maken zelf een Twitter en/of Facebook account en vragen op 

die manier ook aandacht voor hun activiteiten. Daarnaast is met name Twitter ook 

regelmatig gebruikt voor Prokkelstages. Bedrijven meldden hun aanbod, mensen met 

een verstandelijke beperking hun vraag. Dit heeft in veel gevallen tot succesvolle 

koppelingen geleid.  

 

Bezoekers komen op de website via           

Google

Direct
verkeer
Andere
websites
Social media
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Facebook statistieken 
Op de Facebookpagina zijn diverse statistieken te zien die duidelijk uitwijzen dat het 

bereik van de pagina en de betrokkenheid van de bezoekers is gegroeid het afgelopen 

jaar. Er zijn veel statistieken te vinden op de facebookpagina. De volgende zaken vallen 

op: 

 Vorig jaar lag het bereik van de berichten die werden geplaats op Facebook 

tussen de 100 en 300 weergaven, met af en toe uitschieters. Dit jaar lag het 

bereik tussen de 200 en 500, met uitschieters naar 2000 weergaven.  

 Het bericht over de winnaars van de Gouden Prokkel is het meeste gewaardeerd. 

70 keer geliked, 15 reacties en 20 keer gedeeld, met een totaal bereik van 2000 

mensen (waarvan een groot deel nog geen fan is van de Prokkelweek pagina en 

misschien Prokkel nog helemaal niet kende).  

 Wanneer er een bericht wordt geplaatst, is het duidelijk zichtbaar dat er meer 

traffic op de Facebookpagina komt. Naar de Prokkelweek toe is de pagina ook 

steeds meer bekeken.  

 Tijdens de Prokkelweek is de pagina het meest bezocht. Zie onderstaande grafiek.  

 

 

 

 

 

 

 De meeste fans komen uit Utrecht, gevolgd door Houten en daarna Amsterdam.  

 73% van de Facebookfans is vrouw, 26% is man. Onderstaande tabel geeft in 

donkerblauw de fans van de Prokkelweek pagina weer. In het lichtblauw zijn de 

gemiddelde gebruikers van Facebook weergeven. Opvallend is dat de leeftijd van 

de doelgroep van de Prokkelweek pagina veel hoger ligt dan bij de gemiddelde 

Facebookgebruikers. Prokkel spreekt aan bij een doelgroep tussen de 35 en 54 

jaar.  
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Publiciteit 
Het is van belang dat lokale Prokkelaars hun eigen lokale publiciteit genereren. Daarvoor 

zijn voorbeeld persberichten beschikbaar gesteld. Deze kunnen worden gedownload van 

de website.  

 

De landelijke organisatie stimuleert landelijke en provinciale aandacht voor het 

Prokkelen. Daarvoor zijn Prokkels per provincie gerubriceerd en naar provinciale media 

gestuurd. Daarnaast is de landelijke media veelvuldig benaderd, met algemene 

persberichten maar ook door na te bellen, te mailen en anderszins. Dit is redelijk 

succesvol geweest:  

 Tijdens de Nationale Prokkelstagedag werd Moniek van der Meij voor Radio 1 

geïnterviewd over de Prokkelstages in de Tweede Kamer.  

 RTV Utrecht schonk aandacht aan de opening, de ProkkelSterrenslag.  

 De Telegraaf en RTV Utrecht hebben aandacht geschonken aan de beursgong  

 Tijdens de uitreiking van de Gouden Prokkel was Hart van Nederland aanwezig. 

Zij maakten een item over de Prokkelstage van René Blom. René is al zijn hele 

leven gek op vrachtwagens en zijn grote droom was dan ook om een keer stage 

te lopen met een echte vrachtwagenchauffeur. Hij mocht een dagje meerijden 

met vrachtwagenchauffeur Bert.  

 

Prokkelwinkel - promotiemateriaal 
Het is belangrijk dat Prokkels herkenbaar zijn. Het is om die reden dat elke Prokkel een 

zogenaamd Prokkelpromotiepakket krijgt: een Prokkelvlag en 50 ballonnen. Daarnaast 

kon men ook dit jaar weer t-shirts, buttons en tassen bestellen, alle met het Prokkel 

logo. Het verzamelen, inpakken en versturen van al dit promotiemateriaal is veel werk. 

Tweedehands Kledingwinkel Habbekrats uit Weert, onderdeel van Stichting WonenPlus 

heeft deze werkzaamheden uitgevoerd, tot grote tevredenheid van iedereen.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ervaringsdeskundige geeft input voor debat  
Mireille de Beer, ervaringsdeskundige en medewerker bij de LFB Goes heeft stage 

gelopen bij Linda Voortman van GroenLinks. “Tijdens mijn stage heb ik meegeholpen om 

een debat voor te bereiden over langdurige zorg. Dat was heel erg leuk! Linda luisterde 

echt naar mij en nam mijn tips en adviezen over. Zo gaf ik bijvoorbeeld aan dat ze 

makkelijke woorden moest gebruiken, zodat iedereen het kan begrijpen. Ook hebben we 

het over mijn persoonlijke ervaring gehad. Ze was hier erg van onder de indruk en wilde 

dat ook graag gebruiken tijdens het debat. We hebben toen het debat samen achter de 

computer uitgewerkt. Ik mocht het zeggen en zij typte het uit. Tijdens het 

inspreekmoment van het debat heeft ze het hele stuk voorgelezen, met mijn tips, 
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adviezen en ervaring erin verwerkt. Echt heel tof dat er echt naar mij geluisterd werd en 

dat er ook echt iets mee werd gedaan.” 
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7. 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. 

 

Adresgegevens:  
Stichting Prokkel  

p/a Postbus 413 

3500 AK Utrecht 

T (030) 2739711 

info@prokkel.nl 

www.prokkel.nl 

 

KvK-nummer 30232482 

Bankrekening Stichting Prokkel NL66RABO01366.53.049 

 

De stichting is per 1 januari 2009 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). 
 

Doelstelling Stichting Prokkel 
Het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke 

beperkingDe 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. 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk.  

De bestuursleden ontvangen geen (onkosten)vergoeding voor hun werkzaamheden. 

  

Bestuur 
Het Algemeen bestuur van de Stichting bestaat uit: 

 

 Joost Hoffscholte, lid namens Stichting SPZ, tevens voorzitter a.i. 

 Yvonne Heijnen-Kaales, lid namens VGN, tevens penningmeester 

 Theo van Loon secretaris, lid namens Fonds verstandelijk gehandicapten  

 Lucas Middelhoff, lid namens MEE Nederland 

 Roland Stavorinus, lid namens ’s Heeren Loo 

 Conny Kooijman, lid namens LFB 

 Maarten Haasnoot, lid namens Sien  
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Het bestuur heeft zich dit jaar vooral gefocust op het ontwikkelen van een 

toekomstbestendige strategie voor ten minste drie jaar, waarbij het vergroten van 

draagvlak centraal stond.  

Zij heeft daarvoor onder andere gebruik gemaakt van zes high-potentials van de 

Schipholgroep, die via LaLuz met dit vraagstuk aan de slag zijn gegaan. Het heeft 

uiteindelijk geresulteerd in een meerjarenbeleidsplan 2014-2016.  

 

Uitgangspunt van het beleid is dat de stichting zich blijft focussen op het faciliteren en 

stimuleren van Prokkels in de eerste week van juni, de Prokkelweek, dat Prokkels vooral 

lokaal georganiseerd worden, dat de landelijke organisaties deze beweging aanjaagt en 

dat zij haar kennis, ervaring en haar (landelijke) netwerk daarvoor uitbreidt en 

beschikbaar stelt.  

 

Joost Hoffscholte is waarnemend voorzitter. Het streven is eind 2014 een nieuwe 

voorzitter te benoemen.  

 

Werkorganisatie 
Een kleine, flexibele werkorganisatie met lage overhead blijft het streven. Daarom is er 

geen vast kantoor en worden er geen dienstverbanden met medewerkers afgesloten. 

Voor de uitvoering van werkzaamheden wordt gewerkt met freelancers en tijdelijk 

ingehuurd personeel. Gebruik maken van ervaringsdeskundigheid is ook in dit verband 

essentieel. Marian Geling heeft ook dit boekjaar het projectleiderschap ingevuld, 

gemiddeld voor drie dagen per week. Ook Monique Niezen heeft drie dagen per week 

voor de stichting gewerkt. Vanaf februari heeft de LFB Moniek van der Meij uitgeleend. 

Moniek heeft een arbeidsbeperking. Daarmee implementeert de stichting zelf ook de 

participatiewet. Vanaf 1 maart is Astrid van der Vaart twee dagen per week op het 

secretariaat gaan werken. Vera Geling (werkstudent) ondersteunt de organisatie de 

organisatie in drukke periodes. Incidenteel is werk uitbesteed en heeft voormalig 

stagiaire Robin Damen zo nu en dan nog werkzaamheden voor de stichting uitgevoerd. 

 

Vanaf 1 januari heeft de werkorganisatie (gemiddeld) twee dagen per week gebruik 

gemaakt van kantoorfaciliteiten bij de LFB in Utrecht, zodat er ook regelmatig 

werkoverleg kon plaatsvinden. Daarnaast is er incidenteel gebruik gemaakt van 

werkplekken bij Vilans (Utrecht).  

 

Founding Fathers 
De Founding Fathers blijven dé dragers van de Stichting. Om inhoudelijke ondersteuning 

en afstemming van de projectorganisatie met de werkorganisaties van de Founding 

Fathers te borgen is er vier keer overleg geweest. Voor deze overleggen zijn ook 

medewerkers van de Full Partners uitgenodigd. Dit zorgt voor een betere afstemming en 

voor een betere verankering van de Prokkelbeweging. Deze groep is vier keer bij elkaar 

geweest en wel op 13 september, 21 november, 13 februari en 24 april.  

 

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. 

 

Hefboomwerking 
Ook dit jaar hebben weer veel organisaties bijgedragen aan het realiseren van Prokkels. 

Allereerst natuurlijk op lokaal niveau. Veel gemeenten, lokale ondernemers, instellingen 

en particulieren zorgen ervoor dat er lokaal wordt geprokkeld. Dit kan en wordt ook 

vaker bij de desbetreffende Prokkel vermeld. Daarnaast zijn er bedrijven, organisaties en 

particulieren die ondersteuning bieden op landelijk niveau. Een opsomming daarvan is te 

vinden in onderstaande tabel, waarbij de kanttekening moet worden gemaakt dat lang 

niet alle vrijwillige inzet kan worden opgenomen.  
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Wat te denken bijvoorbeeld van het feit dat er vergaderd mag worden bij MVO 

Nederland, dat de communicatiemedewerkers van NPCF, de Tweede Kamer en Ieder(in) 

meekijken naar de persberichten en hun netwerken beschikbaar stellen.  

 

 

Specificatie bijdrage in natura 
 

Bedrijf / organisatie Omschrijving bedrag 

Transport bedrijf Pluim Opslag Prokkel promotiemateriaal 1.200 

PwC Catering en ureninzet Gouden Prokkel 2.500 

CMS  Geluidsinstallatie Gouden Prokkel 2.500 

Drenthe, Reestmond Meppel Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Flevoland, Provinciehuis  Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst  500 

Friesland, De Friesland Zorgverzekeraar Zaalhuur, catering startnetwerkbijeenkomst 550 

Gelderland, Provinciehuis Zaalhuur, catering startnetwerkbijeenkomst 500 

Groningen, Mytylschool Prins Johan Friso 

Haren Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Limburg, Provinciehuis Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 500 

Noord-Brabant, gemeentehuis Oosterhout Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 450 

Noord-Brabant, gemeentehuis Veghel Zaalhuur, catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Noord-Holland, gemeentehuis 

Heerhugowaard Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Noord-Holland, Stadsdeelkantoor Oost 

Amsterdam Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 450 

Overijssel, gemeentehuis Hof van Twente Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Utrecht, Fermwerk Woerden Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 
750 

  Zeeland, gemeentehuis Middelburg Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 400 

Zuid-Holland, Het Atrium Zoetermeer  Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 450 

Cordaan Acquisitie, organisatie en communicatie 800 

Driestroom Acquisitie, organisatie en communicatie 800 

Ieder(in) Acquisitie, organisatie en communicatie 1.000 

Ipse de Bruggen Acquisitie, organisatie en communicatie 800 

Middin Acquisitie, organisatie en communicatie 800 

NOVO Acquisitie, organisatie en communicatie 800 

Philadelphia Acquisitie, organisatie en communicatie 800 

Reinaerde Acquisitie, organisatie en communicatie 800 

Talant Acquisitie, organisatie en communicatie 800 

Stichting WonenPlus Acquisitie, organisatie en communicatie 800 

De Zijlen Acquisitie, organisatie en communicatie 800 

’s Heeren Loo – Oost-Nederland Acquisitie, organisatie en communicatie 800 

’s Heeren Loo  

Zaalhuur en catering (FP + FF overleggen + 

bestuursoverleg)  1.500 

VGN Zaalhuur en catering bestuursoverleg 1.000 

VGN Financiële administratie 5.000 

LFB Flexplek 2 dagen per week 3.000 

Vilans  Flex werkplek (1,5 dag per week) 2.500 

NPCF Communicatie inzet – Gouden Prokkel 400 

USG Restart 

Communicatie inzet, medewerking Prokkelstages en 

standhuur (congressen) 2.000 

MVO Nederland Vergaderfaciliteit en PR en communicatie 500 

Link Design Amsterdam Advertentie 1.000 

AEX NYSEA Amsterdam PR en communicatie 1.000 

Habbekrats (WonenPlus) 

Ondersteuning inpakken/verzenden 

promotiemateriaal - ureninzet 1.500 
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Olympos Utrecht Korting huur sportveld 250 

’s Heeren Loo  Catering ProkkelSterrenslag 1.500 

Founding Fathers: Fonds verstandelijk 

gehandicapten, Sien, MEE Nederland, 

LFB, Stichting SPZ, ’s Heeren Loo 

Uren inzet diverse medewerkers m.b.t. 

communicatie, bestuur e.d.   10.000 

 Totaal € 53.450 
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8. Beleidsvoornemens 2015 – 2016 
 

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 daar voor te gebruiken, maar ook overheden en bedrijven. Door één week in 

het jaar hiervoor expliciet aandacht te vragen, mensen, bedrijven en organisaties 

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 Prokkel activiteiten, 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 organisatie structuur, met kenmerken van “grassroot” organisatie; 

 Een beperkt jaarbudget; 

 Veel vrijwillige inzet, gebaseerd op ruilen, delen en creëren (nieuwe business 

modellen, 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 en zichtbaar maken van Prokkels in de Week van de Prokkel. 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 Prokkelstage dag 

(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.  

 

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. In 2013 zijn drie zorginstellingen 

Full Partner geworden, te weten Driestroom, Talant en Philadelphia. Zij blijven dit 

ook. Een zelfde verzoek is nu neergelegd bij vijf andere organisaties. Het streven 

is in elke provincie minimaal één Full Partner te hebben. Zij zijn vooral aanjager in 

hun werkgebied en organisatie (incl. Prokkelambassadeursteam). 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 

communicatie medewerkers 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 € 170.000 (maximaal). Dit wordt ingezet als hefboom 

voor het realiseren van vrijwillige inzet, bijdragen in natura (landelijk én lokaal) en 

financiële betrokkenheid voor lokale Prokkelactiviteiten.  

Founding Fathers 15% in geld en voor het overige in natura 

Partners uit de zorg

  

25% (jaarbijdrage van € 3.750 per instelling, 12 tot 15 partners) 

 

3 Gouden Prokkels 25% (meerjarige verbintenissen, per Gouden Prokkel € 10.000. 

Stichting SPZ en Coöperatie VGZ beide voor 2013-2015 € 10.000 

per jaar 

 

Fondsenwerving 35% waarvan deels bestaande, deels nieuwe financiers, zowel 

particuliere als via bedrijfsfoundations en zorgverzekeraars.  

Eigen fondswervende capaciteiten ontwikkelen, bijvoorbeeld via 

crowdfunding en activiteiten zoals ProkkelSterrenslag.  
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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 ook zo inzichtelijk gemaakt worden en zal zowel 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. Het 

is dan ook heel wel denkbaar dat het instrument Prokkel en dus de Week van het 

Prokkelen, vanaf 2017 overgedragen wordt aan de samenwerkingsstructuur van Full 

Partners. Of er dan nog een aparte landelijke werkorganisatie en/of aparte stichting 

nodig is, dat zal de toekomst uitwijzen.  
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Abbenbroek 
Woonboerderij Westenrijck op Prokkelstage in 
Abbenbroek  
 
Alkmaar 
Prokkelen bij buurtrestaurant in Alkmaar  
Decor schilderen musical groep 7/8 basisschool de 
Bello in Alkmaar  
Prokkelstages Atelier de Voordam in Alkmaar  
Weven bij Wijkcentrum De Eenhoorn in Alkmaar  
 
Almere  
Mensenrecht Prokkel in Almere 
Praktijkonderwijs Almere gaat op Prokkelstage  
Prokkeklstages Windesheim Flevoland  
USG Restart – ProkkelSterrenslag  
 
Alphen aan den Rijn  
Rare vogels Alphen aan den Rijn  
 
Altena  
Voetbaltoernooi in Altena  
 
Amersfoort 
Plezierige poeziëworkshop in Amersfoort  
Prokkelstage bij Paresto - Ministerie van Defensie  
Prokkelen bij Resto VanHarte in Amersfoort  
Porsches Prokkel in Amersfoort  
Prokkelstages in Amersfoort  
 
Amsterdam  
Buurtmaaltijd in Amsterdam  
Prokkelstage kennislunch Gemeente Amsterdam - 
Stadsdeel Oost  
Themacafé op Prokkelstage in Amsterdam  
Prokkelstages bij Microsoft Nederland in 
Amsterdam  
Prokkelen bij Resto vanHarte Amsterdam  
Opening buurtbank en buurtmarkt in Amsterdam  
Omgekeerde Prokkelstage in Amsterdam  
Prokkelstage AEX Beurs in Amsterdam   
Nuon Foundation – ProkkelSterrenslag   
ProkkelSterrenslag Fonds NutsOhra-LFB  
UWV – ProkkelSterrenslag  
 

Angerlo  
Philadelphia – ProkkelSterrenslag  
 
Apeldoorn 
Prokkelstage bij De Woonmensen, Ons Huis en De 
Goede Woning in Apeldoorn  
Samen bowlen Apeldoorn  
Prokkelstages 2014 Apeldoorn  
Van Voorthuysenschool Apeldoorn op Prokkelstage  
 
Appelscha 
Koeien schilderen in Appelscha  
Zwerfvuilruimen op de natte neuzenroute 
Appelscha  
Kleding pimpen in Appelscha  
Observatiehut maken in Appelscha  
 
Arnhem 
Prokkelstage bij Insula Dei in Arnhem  
Prokkelstages bij Hotel Haarhuis in Arnhem  
Samen koken voor gasten van Resto VanHarte in 
Arnhem  
Open dagen De Buitenplaats in Arnhem  

Samen breien in Arnhem  
Creatief koken in Arnhem  
Voetbalwedstrijd in Arnhem  
Meedoen in de samenleving in Arnhem  
VGZ – ProkkelSterrenslag  
Driestroom en HAN – ProkkelSterrenslag  
 
Barendrecht  
Clienten Stichting Ijsselmonde-Oost op 
Prokkelstage in Barendrecht  
Ontmoetingsmiddag met Defensie en de brandweer 
in Barendrecht  
Prokkel Borrel in Barendrecht  
Cliënten Humanitas DMH gaan op Prokkelstage in 
Barendrecht 
 
Bedum  
't Praathuis voor een praatje en patatje... in Bedum  
 
Beek  
Creatieve workshop in dagcentrum de Dagbeeker 
voor gemeentemedewerkers in Beek  
Creatieve workshop in Ut Atteljee voor 
gemeentemedewerkers in Beek  
 
Beekbergen 
Klussen met Waterschap Vallei Veluwe in 
Beekbergen  
ProkkelSterrenslag met ROC Midden Nederland en 
Parc Spelderholt  
 
Beetsterzwaag   
Cliënten de Wissel gaan op Prokkelstages in 
Oudega (small) en Beetsterzwaag  
Wandeling en barbecue op de Wissel in 
Beetsterzwaag  
Kunst Prokkel in Beetsterzwaag   
 
Bemmel 
Picknick onder de kastanjeboom in Bemmel  
 
Bergen op Zoom 
S&L Zorg op Prokkelstage in  Bergen op Zoom  
 
Beverwijk 

Meelopen bij Radio Beverwijk  
 
Biezenmortel  
Biezenmortel op Prokkelstage  
Sporten en biologische maaltijd bereiden in 
Biezenmortel 
Afscheid nemen van .......... in Biezenmortel  
Verwen activiteit in Biezenmortel  
 
Bleiswijk 
Rottemeren wandeling Bleiswijk  
 
Born 
Oud Hollandse spellendag in Born  
 
Breda 
MEE West-Brabant Prokkelstages in Breda  
Motortoer in Breda  
Binnen eigen netwerk Prokkelstages Liduinaschool 
Breda  
Mytylschool de Schalm gaat op Snuffelprokkel in 
Breda  
 

 

Bijlage 1: Overzicht alle Prokkels 
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Brielle 
VSO Maarland op Prokkelstage in Brielle  
Castricum 
Prokkelstages Castricum  
 
Clinge 
Ballonvaren in Clinge en omstreken  
Verwendag in Clinge (door leerlingen Scalda)  
 
Culemborg 
Hobby maatjes in Culemborg  
 
Dalfsen  
Leerwerkcentrum Vechtdal gaat op Prokkelstage  
 
De Glind 
LEF Kinder Festival 2014 De Glind  
 
Delden   
Prokkelstage bij Golfbaan de Lage Mors  
 
Den Bosch 
Prokkelen bij Resto VanHarte Den Bosch  
Drama les in Den Bosch  
Minipizza's bakken en windvangers maken in Den 
Bosch  
 
Den Burg  
Prokkelstages op Texel  
 
Den Dolder 

Nordic Walking Prokkel Den Dolder  
 
Den Haag 
Prokkelstage bij Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu in Den Haag  
Tweede Kamer Ambtelijke Dienst – 
ProkkelSterrenslag  
Prokkelstage bij Werkgeversorganisatie AWVN in 
Den Haag  
BeleidsProkkel Ministerie van Sociale Zaken en 
werkgelegenheid Den Haag  
Maak je eigen muziekinstrument of pizza in Den 
Haag  
TestTeam voor een dag in Den Haag  
Prokkelen bij ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag  
Stagedag leerlingen VSO Bernardusschool Den 
Haag  
Prokkelstage Eerste en Tweede Kamer 2014  
 
Deventer  
's Heeren Loo regio Oost-Nederland – 
ProkkelSterrenslag  
 
Didam 
Cliënten Zozijn gaan op Prokkelstage in Didam  
 
Diever 
Prokkelstages bij gemeente Westerveld en 
ondernemingen in Diever  
 
Doesburg 
Bouwen insectenhotel Doesburg  
 
Donderen 
Spelen en knuffelen met paarden Donderen  
 
Dordrecht 
3 gangen Prokkeldiner in Dordrecht  
 
Drachten 
Prikkelde Prokkel wandeling in Drachten  

 
 
 
Ede 
Theatervoorstelling 'De kaarten worden geschud' in 
Ede  
 
Eijsden  
BS Tangram meets Pieterke in Eijsden  
 
Eindhoven 
Prokkelstage bij woonstichting 'thuis in Eindhoven  
Ontmoeting toekomstige bewoners met buurt 
bewoners Eindhoven  
Op reis met de Loveboat Eindhoven  
 
Elst 
Diverse activiteiten in Elst  
 
Emmen   
De Driehoek op Prokkel in Emmen  
Spreekuur in de wijk in Emmen  
 
Epe 
Prokkelstagedag in Epe  
 
Ermelo  
Omgekeerde kunstenaars stage in Ermelo  
 
Geertruidenberg 
Bergse Sport & Spelmiddag in Geertruidenberg  

 
Geldermalsen 
Hobby Maatjes in Geldermalsen  
 
Geleen 
Prokkelstages bij Vivantes in Geleen  
Ontmoet elkaar in wijkcentra Vivantes in Geleen  
Prokkelstage "verkeerd" in Geleen  
 
Goes 
Prokkelstage bij woningcorporatie RWS Goes  
Bewonersraad Zuidwester en LFB Goes bezoeken 
B&W Goes  
Prokkelmiddag brede school in Goes  
Er was eens ... in Goes (Scalda)  
LFB Goes gaat op Prokkelstage  
Prokkelstages Regio Oosterschelde  
 
Goor 
Verzoekplaatjes draaien door en voor mensen met 
een beperking in Goor  
Prokkelfrutsel maken in Goor  
Creatieve middag op de kinderboerderij in Goor  
Afsluitende bijeenkomst Prokkelaars Gemeente Hof 
van Twente  
 
Gorinchem 
Kookworkshop in Gorinchem  
 
Groningen 
Braziliaans eindfeest Groningen  
Levend Beeldentheater in Groningen  
Live muziek door de Prokkelband in Groningen  
Heen-en Weer stages in Groningen  
Braziliaanse Bingo Prokkel in Groningen  
High tea en theater in Groningen  
Nagel- stylingstudio en spelletjes in Groningen  
Prokkeleindfeest in Vinkhuizen in Groningen  
Nationale Prokkelstagedag Groningen  
Activiteitenplein in Groningen  
Eindfeest Prokkel/Opening plein Oost: Allerlei 
activiteiten  



49 
 

Voetbaltoernooi in Groningen  
Tai Chi in Groningen  
Wandelen met muziek in Groningen  
Chinees koken in Groningen  
Djembé workshop in Groningen  
De Zijlen gaat op Prokkelstage in Groningen  
Prokkelaria in Groningen  
Eindfeest Bewegen in Beijum in Groningen  
Prokkel opening nieuwe locatie Zonnelaan in 
Groningen  
Gezellig samen bewegen in Vinkhuizen  
 
‘t Harde 
Fietstocht in ’t Harde  
 
Harderwijk 
Ontbijten met kinderen van school en bewoners 
van De Rotonde in Harderwijk 
Avond vierdaagse in Harderwijk  
Sportdag KinderProkkel Harderwijk  
Prokkelstage bij de gemeente Harderwijk  
Beleid en StageProkkel gemeente Harderwijk  
MiXsing koor in Harderwijk  
 
Haren 
Kinderprokkel in Haren  
 
Hasselt  
Creatieve workshops in Hasselt  
 
Havelte 

Fietsexcursie voormalig vliegveld Havelte  
 
Heel 
Creatieve workshop voor gemeentemedewerkers in 
Heel  
Leerlingen VSO De Maaskei gaan op Prokkelstage 
in Heel  
 
Heerhugowaard 
Prokkelmiddag in Heerhugowaard  
Nationale Prokkeldag in Heerhugowaard  
Meelopen bij de brandweer in Heerhugowaard  
 
Heerlen  
Workshop Mindfullness in Heerlen  
Spellenavond in Heerlen  
Wethouders Prokkel bij gemeente Kerkrade en 
Heerlen  
Ontmoeting Meander en Radar in Heerlen  
 
Hellevoetsluis 
Beautydag in Hellevoetsluis  
 
Hengelo (Gld) 
Cliënten Puur Natuur uit Hengelo gaan op 
Prokkelstage  
Zendoodle tekenen in Hengelo  
Medewerkers Bakkerij Hengelo op Prokkelstage  
 
Hengelo (Ov)  
De Hengelose Revue DVD avond  
Percussie workshop in Hengelo  
Prokkelstage bij bio-kwekerij SWB Groentuin in 
Hengelo  
Prokkel Open huis in Hengelo  
Kook of bakactiviteit in Hengelo  
Bingo met Aveleijn en woon- zorgcentrum 
Backenhagen in Hengelo  
Prokkelstage/les bij Bataafs Lyceum in Hengelo  
 
Heythuysen 
Meedraaien bij radiostudio 3ML Heythuysen  

Prokkelstages gemeente Leudal  
 
Hillegom 
Wandeltocht door Hillegom  
Prokkelmenu en darttoernooi bij Eetcafé Zomerzorg 
in Hillegom  
Happy Hour in Hillegom  
 
Hilversum 
LFB Themacafé "Blind of slechtziend" in Hilversum  
 
Holtum  
Creatieve workshop voor gemeentemedewerkers in 
Holtum  
 
Honselersdijk 
Oudhollandse spelletjesmiddag in Honselersdijk  
 
Hoogeveen 
Darten met Dartvereniging Westerslsuis in 
Hoogeveen  
Stage lopen bij Gemeenteraadsleden in Hoogeveen  
Het Snikke team in Hoogeveen  
Prokkelstages De Trans Hoogeveen  
 
Hoogkerk 
Gezellige en creatieve ontmoeting tussen NOVO en 
de Anne Frankschool in Hoogkerk  
 
Houten  
Afsluitende bijeenkomst Prokkelstages Houten  

Prokkelstages op Openbare Daltonbasisschool De 
Plantage in Houten  
Kijk in mijn wereld, kijk in jouw wereld bij Het 
Atelier in Houten  
Kijk in mijn wereld, kijk in jouw wereld met de 
Berg en Boschschool in Houten  
Handbalclinic in Houten  
Prokkelstages in Houten  
 
Huis ter Heide 
Clienten Abrona Huis ter Heide op Prokkelstage  
Prokkelstage bedrijfsafdelingen Abrona in Huis ter 
Heide  
 
IJmuiden 
Varen en kijken bij loodswezen IJmuiden  
 
IJsselstein 
Markt in IJsselstein  
 
Katwijk  
De Schatkist Prokkel in Katwijk  
 
Kerkrade 
Prokkelen op het doek in Kerkrade  
Op de weekmarkt in Kerkrade  
Samen schilderen in Kerkrade  
Schoolbezoek / voorlichting basisscholen in 
provincie Limburg  
 
Koudekerke 
Middeleeuwse dag in Koudekerke (door leerlingen 
Scalda)  
 
Landgraaf 
Fototentoonstelling met koffie-uurtje en fotoshoot 
in Landgraaf  
 
Leek 
Clienten De Zijlen op Prokkelstage in Leek  
Rariteitenspeurtocht in Leek  
Country dansen in Leek  
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Leeuwarden 
Optreden koorfestival Lokaal Vocaal in Leeuwarden  
Prokkel Bingo in Leeuwarden  
Prokkelstages DFZ Leeuwarden 2014  
DFZ Prokkelnetwerkbijeenkomst Leeuwarden  
Prokkelen bij Resto VanHarte Leeuwarden 2014  
Middelsehiem gaat op Prokkelstage in Leeuwarden  
Prokkelconferentie "Laat je horen!" in Leeuwarden  
Zomerbraderie in Leeuwarden  
Leeuwarder stadstocht met een gids  
 
Leiden 
High tea... in een rijtuigie... in Leiden  
Historische wandeling door Leiden  
Leerlingen De Korte Vlietschool op Prokkelstage in 
Leiden  
Koek en ei Prokkel in Leiden  
De Thermiek op Prokkelstage in Leiden  
Sportdag leerlingen ZMLK school en VMBO in 
Leiden  
ROC Mondriaan Leiden op Prokkelpad  
 
Lelystad 
Prokkellunch bij het Groenhorstcollege in Lelystad  
Gerbera Bruidsmodeshow in Lelystad  
 
Lichtenvoorde  
Prokkelcafé in Lichtenvoorde  
 
Limbricht 

Leerlingen Parkschool gaan op Prokkelstage in 
Limbricht  
  
Maasland 
Prokkelstages Wonen Midden-Delfland  
 
Maastricht 
Nationale Prokkelstagedag Maastricht 2014  
Prokkelstagedag binnen Brusselse Poort Maastricht  
Prokkelstages Provincie Limburg en MEE Zuid 
LImburg Maastricht 2014  
 
Meerssen 
Woonvorm Creftenstraat doet mee aan Het Grote 
Prokkel Muziekfeest in Meerssen  
Woonvorm Bunderstraat doet mee aan Het Grote 
Prokkel Muziekfeest in Meerssen  
Woonvorm Meerssen doet mee aan Het Grote 
Prokkel Muziekfeest in Meerssen  
Woonvorm Dominicus Hexstraat doet mee aan Het 
Grote Prokkel Muziekfeest in Meerssen  
Het Grote Prokkel Muziekfeest in Meerssen  
 
Meppel  
Sportieve Stuif es In in Meppel  
Stuif es In Reestoord in Meppel  
Prokkelstages bij Reestmond in Meppel  
 
Middelburg 
Meehelpen bij Resto VanHarte Middelburg  
Tante Amalia gaat op Prokkelstage Middelburg  
Prokkelstages Regio Walcheren  
 
Middelharnis 
Clienten en leerlingen gaan samen koken en 
serveren in Middelharnis  
 
Monster 
Boottocht Westland – Monster  
 
Muntendam 
Prokkelstagedag Muntendam  

 
Nieuwegein  
Bezoek aan lunchcafé Nieuwegein  
Waardering voor onze vrijwilligers in Nieuwegein  
 
 
Nijmegen 
Theatervoorstelling in Nijmegen  
Mensenrechten College Tour Nijmegen  
Prokkelstage Nijmegen  
Muziek maken op Kinderboerderij de Goffert  
 
Noordwijk 
Prokkelmiddag bij VSO Het Duin in Noordwijk  
Miss Bouquet Prokkel in Noordwijk  
Tuinmaatjes in Noordwijk  
 
Noordwijkerhout 
Oranje Boven in  Noordwijkerhout  
 
Norg 
Muziek- zang- dansprokkel bij molen De Hoop in 
Norg  
 
Oestgeest 
It's all in the game Oegstgeest  
 
Oldenzaal 
24 cliënten ab hulp Twente op Prokkelstage in 
Oldenzaal  
 

Oostburg 
Dolle Lolle Spelletjesdag in Oostburg 
 
Oosterhout 
Prokkelstage bij Catering WI B.V.in Oosterhout  
Prokkel Fris en Fruitig in Oosterhout  
 
Panningen 
Prokkelstage "verkeerd" in Panningen  
 
Pijnacker 
Medewerkers Rondom Wonen koken op de 
woongroep in Pijnacker  
Nationale Prokkelstagedag  in Pijnacker  
Samen handballen in Pijnacker  
 
Poeldijk  
De Ontmoeting puzzel in Poeldijk  
De Ontmoeting bloemschikken in Poeldijk  
Buitengewoon speelt op theaterfestival 'Onder de 
Hoge Bomen' in Westland 
 
Ridderkerk 
Spelletjes middag in Ridderkerk  
 
Roden 
Prokkel-fair in Roden  
Kookclub kookt voor Prokkelteam in Roden  
Prokkel nabespreking en vooruitblik in Roden  
 
Roermond 
Prokkelstage bij Wonen Zuid in Heerlen en 
Roermond  
Prokkelstages bij Wonen Limburg in Roermond  
 
Roosendaal 
S&L Zorg Roosendaal op Prokkelstage 
 
Rotterdam 
Koken en serveren bij Resto VanHarte in 
Rotterdam  
Cliënten Middin gaan op Prokkelstage in Rotterdam  
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Ruinen 
Spelletjesmiddag in Ruinen  
 
Sappemeer 
Prokkelstages in Sappemeer  
 
Schagen 
Prokkelstage op de markt in Schagen  
Cliënten van de Waerden gaan op Prokkelstage in 
Schagen  
 
Sint Pancras 
Eetcafé op de Twuyverhoek in Sint Pancras  
 
Sittard 
Samenspelen en begeleiden in Speeltuin de Roetsj 
in Sittard  
Cliënten Stichting WonenPlus op Prokkelstagepad 
in Sittard  
Fortuna Prokkel-Doe-Dag in Sittard 
Prokkel museumbezoek in Sittard  
Prokkelstages 2014 gemeente Sittard-Geleen   
Brouwerij bezoek in Limburg  
 
Slootdorp  
Kijken, genieten, fotootje schieten in Slootdorp  
 
Someren 
Spelmiddag in Someren  
De waanzinnige flow ochtend in Someren  

Prokkelstage in Someren  
DINER MET EEN VERHAAL in Someren  
ONT MOETEN OCHTEND in Someren  
 
Son 
Muziekmiddag in Son  
 
Spijkenisse 
Muziekdag in Spijkenisse  
 
Stadskanaal 
Woensdagavondvierdaagse in Stadskanaal 
 
Stiens 
Prokkel-tuinfeest in Stiens  
 
Ter Apel  
Prokkel logeerweekend in Ter Apel  
 
Terneuzen 
Prokkelstages Regio Zeeuws-Vlaanderen  
 
Tiel 
Leerlingen Cambier van Nootenschool gaan op 
Prokkelstage in Tiel  
Hobby maatjes in Tiel en omstreken  
 
Tilburg 
Mix integratie voetbaltoernooi in Tilburg  
 
Tolbert 
De Sintmaheerdt Prokkel ontmoeting in Tolbert  
NOVO – ProkkelSterrenslag  
 
Uden 
Wandeling naar de buurttuin in Uden  
 
Uithuizen  
Dienstencentrum Molenerf gaat op Prokkelstage 
Uithuizen  
 
Urk 

Proef en beleef de bakkerij in Urk  
 
Utrecht  
Prokkelweek van Conny Kooijman LFB 
Diverse Prokkelstages landelijke LFB  
Pannenkoeken bakken, versieren en opeten in 
Utrecht  
Landelijke ProkkelSterrenslag Utrecht  
VGN – ProkkelSterrenslag  
Vilans – ProkkelSterrenslag  
Ieder(in) – ProkkelSterrenslag  
Dennie & de Oranje Man razende reporters 
ProkkelSterrenslag Utrecht  
CMS - Prokkel Sterrenslag  
Pretprokkel: lachworkshop in Utrecht  
Eetcafé de Lekkere Trek in Utrecht  
Directie en receptiestage bij MEE Nederland in 
Utrecht  
Nationale Prokkelstagedag Utrecht 2014  
Prokkeldiner bij Resto VanHarte in Utrecht  
Korianderstraat gaat op Prokkelstage in Utrecht  
LFB Landelijk Bureau Utrecht gaat op Prokkelstage 
Prokkelen en het VSBfonds in Utrecht  
LFB Scholing en Training (Utrecht) op Prokkelstage  
Workshop werken met pictogrammen in Utrecht  
De Oranje Man - Liedjes van Toen ... en Nu! in 
Utrecht  
Lekker brullen met Clown Snorre in Utrecht  
 
Vaassen 
Mooi-maak-middag in Vaassen  

Deventerstraat op Prokkelstage in Vaassen  
 
Veendam 
Prokkelstages Margaretha Hardenbergschool 
Veendam  
Infomarkt en sportclinics in Veendam  
Golf- en tennisclinic in Veendam  
Prokkelstage bij de bibliotheek en op de 
kinderboerderij Veendam  
 
Veenendaal 
Cliëntenraden Arbeidscentrum Veenendaal en 
Bombardon vergaderen met WMO-raad Veenendaal  
Onze Nieuwe Weg op Prokkelstage in Veenendaal  
Actieve ontmoeting  in Veenendaal  
 
Veghel 
WMO-raad Prokkel in Veghel  
 
Velp 
Breicafé in Velp  
 
Venlo 
Horeca activiteiten in Venlo  
Franciscanenstraat op Prokkelstage in Venlo  
 
Venray 
Appeltaarten maken in Venray 
Vijverhof school en Synthese op Prokkelstage, 
Venray  
 
Voerendaal  
Prokkelstage bij Gemeente Voerendaal  
 
Voorst 
Prokkelen met de buurt in Voorst  
 
Vught 
Op de koffie bij de buren in Vught  
 
Waalre 
Directie Prokkel bij MEE Zuidoostbrabant in Waalre  
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Weert 
Prokkelstages Weert 2014  
Burenhulp glas en plastic ophalen en speeltuin 
schoonhouden in Weert  
 
Wessem 
Koffie uurtje met muzikale omlijsting in Wessem  
  
Wijhe 
Prokkelstage bij MaatwerQ 2.0 in Wijhe  
 
Wijk aan Zee 
Samen lunchen en nabespreken Zeester 
Zorgvakanties in Wijk aan Zee  
 
Winschoten 
De Meentschool gaat op Prokkelstage Winschoten  
 
Woudenberg  
Gymles in Woudenberg  
  
Zaltbommel 
Hobby maatjes in Zaltbommel  
 
Zevenaar  
Stadswandeling door Zevenaar  
Prokkelstages bij Baston wonen in Zevenaar  
 
Zierikzee  
Prokkelknutsel middag bij de Punt in Zierikzee  

Leerlingen de Beatrixschool uit Zierikzee gaan op 
Prokkelstage  
 
Zoetermeer 
Kookles in Zoetermeer  
Zumbalessen geschikt voor iedereen in Zoetermeer  
Samen koken, samen eten in Zoetermeer  
Haak- en breiles in Zoetermeer  
Bewoners/wijk etentje in Zoetermeer  
Leerlingen ZML De Keerkring op Prokkelstage bij 
Albert Heijn in Zoetermeer  
Sport en creatief in Zoetermeer  
 
Zutphen 
Hapjes maken en uitdelen in Zutphen  
 
Zwolle 
Prokkel bij ABN AMRO toren in Zwolle  
Oud Hollandse spelen in Zwolle  
Peuter Yoga in Zwolle  
Prokkelstage bij Deltion College in Zwolle  
Deltion Prokkel Open podium in Zwolle  
Koninklijk plaatje in Holtenbroek  
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Bijlage 2: Teamoverzicht ProkkelSterrenslag 
 

 Organisatie (zonder VG) Organisatie (met VG) 

1 CMS LFB, landelijk bureau, Utrecht 

2 Cohesie, Voorthuizen Reinaerde, Utrecht 

3 FondsNutsOhra, Amsterdam LFB, afdeling Training en scholing 

4 ’s HeerenLoo Oost Nederland, 

Deventer 

’s HeerenLoo Oost Nederland, 

Deventer 

5 Hogeschool Arnhem Nijmegen 

(HAN) Studenten 

Driestroom, Elst 

6 Ieder(in), Utrecht Mozarthof, Hilversum 

7 Het LSR, Utrecht Parc Spelderholt, Beekbergen 

8 Novo, Groningen en studenten ROC Novo, Groningen 

9 NSGK 1, Amsterdam NSGK  

10 NSGK 2, Amsterdam Leerlingen Meerklank Zeist en 

anderen 

11 Nuon team 1 Amsterdam Cordaan, Amsterdam 

12 Nuon team 2 Amsterdam Cordaan, Amsterdam 

13 Nuon team 3 Amsterdam Cordaan, Amsterdam 

14 Parc Spelderholt, Beekbergen Parc Spelderholt, Beekbergen 

15 Philadelphia / Graafschapcollege, 

Doetinchem 

Philadelphia, Angerlo e.o.  

16 ROC Midden Nederland team 1 uit 

Amersfoort en Utrecht 

Via leerlingen van school 

17 ROC Midden Nederland team 2 uit 

Amersfoort en Utrecht 

Parc Spelderholt, Beekbergen 

18 ROC Midden Nederland team 3 uit 

Amersfoort en Utrecht 

Parc Spelderholt, Beekbergen 

19 ROC Midden Nederland team 4 uit 

Amersfoort en Utrecht 

IJsselmonde Oost 

20 ROC Midden Nederland team 5 uit 

Amersfoort en Utrecht 

Prisma, Biezenmortel 

21 Studentensportraad Utrecht team 1 Parc Spelderholt, Beekbergen 

22 Studentensportraad Utrecht team 2 Parc Spelderholt, Beekbergen 

23 TenEvents (Vleuten) en 

BrotherEvents (Bunnik) 

Reinaerde, Utrecht 

24 Tweede Kamer, ambtelijke 

organisatie, Den Haag 

Tweede Kamer, ambtelijke 

organisatie en Ipse de Bruggen 

25 USG Restart, Almere IJsselmonde Oost en eigen 

medewerkers USG Restart 

26 UWV team 1 Amsterdam Cordaan, Amsterdam 

27 UWV team 2 Amsterdam Cordaan, Amsterdam 

28 UWV team 3 Amsterdam Cordaan, Amsterdam 

29 VGN, Utrecht Reinaerde, Utrecht 

30 Coöperatie VGZ, Arnhem Schreuderhuizen, Schaarsbergen 

31 Vilans De Loever - Abrona, Wijk bij 

Duurstede 

32 VSBfonds VSO school Meerklank, Zeist 

 


