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Beleidsvoornemens Stichting Prokkel  
2014 – 2016 

 
 
Inleiding 
Prokkelen, de prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking; 

Prokkelen, in 2007 geïnitieerd door acht organisaties uit de (zorg)sector; 

Prokkelen, een gezamenlijk initiatief om meer aandacht te vragen voor belang van integratie en 

participatie van mensen met een verstandelijke beperking;  

Prokkelen, het motto van de Week van het Prokkelen, een week als voorbeeld en aanjager van inclusie; 

Prokkelen, door mensen te stimuleren samen iets te doen, ze laten ervaren wat iemands mogelijkheden 

zijn;  

Prokkelen, van 40 Prokkels in 2008 naar 330 in 2013 waaraan duizenden en duizenden mensen hebben 

meegedaan en –vaak voor het eerst – kennis met elkaar hebben gemaakt;  

Prokkelen, uitgegroeid tot een laagdrempelig instrument voor integratie in wijk en buurt, op de werkvloer, 

in het verenigingsleven, op school;  

Prokkelen, door samen te sporten, te eten, te koken, te werken, een les te volgen, theater te maken, te 

discussiëren, elkaar leren kennen en ervaren wat er kan;  

Prokkelen, van organiseren voor, via organiseren met, naar organiseren samen met mensen met een 

verstandelijke beperking;  

Prokkelen, voor ondernemers, scholieren, professionals uit zorg en welzijn, sport, theater, kunst en 

cultuur, voor jong en oud, op het werk en in de vrije tijd; 

Prokkelen, ik Prokkel, jij Prokkelt, wij Prokkelen. 

 
 
Het hoe en waarom  
Het Prokkelen is – mede op initiatief van het Fonds verstandelijk gehandicapten – in 2007 opgezet door 
acht organisaties uit de zorg, waaronder VGN, ’s Heeren Loo, LFB en MEE Nederland. Door krachten te 

bundelen, laten zien wat het belang is van integratie en participatie van mensen met een verstandelijke 
beperking; dat was de inzet. Als middel is gekozen voor een 2daagse, de Verstandelijk gehandicapten 

2daagse. Om de bedoelingen ervan beter voor het voetlicht te brengen is een nieuw woord 
geïntroduceerd: Prokkel, een prikkelende ontmoeting.  
 
Gebaseerd op het idee “door samen iets doen, elkaar beter leren kennen” zijn op lokaal niveau mensen 

met elkaar in contact gebracht en is hen gevraagd een Prokkel te organiseren. Met eenvoudige, 
aansprekende instrumenten zoals een Prokkel DoeBoek, een website en regionale 
brainstormbijeenkomsten zijn duizenden mensen in beweging gebracht. Ondernemers, docenten, 
scholieren, professionals uit zorg en welzijn, maar ook uit de cultuursector, sport en beweging, 
woningcorporaties, WMO raden, ouders, mensen met een verstandelijke beperking zelf, zijn met elkaar 
aan de slag gegaan om op lokaal niveau Prokkels te organiseren. Met lokale mensen, lokale middelen en 
heel veel vrijwillige inzet. Daartoe gestimuleerd en gefaciliteerd vanuit een landelijke organisatie. 

 
Door het organiseren van Gouden Prokkel (voor de Prokkel die het meest effectief is op het terrein van 
beeldvorming en bestendigen van het contact) worden goede voorbeelden verder verspreid. Een voorbeeld 
daarvan is de Prokkelstages. In 2009 bedacht door een ondernemersnetwerk in Nijmegen, in 2010 
gekopieerd op 12 andere plaatsen en in 2011 op initiatief van de landelijke organisatie omgezet naar de 
Nationale Prokkelstagedag en is de 2daagse is uitgebreid met een extra dag. Een groot succes, waaraan 

zowel op lokaal als nationaal niveau ook bestuurlijk Nederland heeft meegedaan. Van B&W in Harderwijk 

en Barendrecht tot de Tweede Kamer in Den Haag.  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Prokkels 40 108 173 201 270 330 

Stages  1 gemeente 
50 stagiairs  
35 bedrijven 

12 gemeenten 
150 stagiairs  
50 bedrijven 

42 gemeenten 
400 stagiairs 
175 bedrijven 

50 gemeente 
700 stagiairs 
300 bedrijven 

65 gemeenten 
1.000 stagiairs 
500 bedrijven 

Externe 
partners 

10 20 20 30 40 45 

Exploitatie 178.098 184.113 214.503 189.092 177.454 155.340 
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De manier waarop: delen, ruilen, creëren 
Voor het organiseren van de eerste verstandelijke gehandicapten 2daagse (2007) hebben de acht 

initiatiefnemers samen € 50.000 gestort en een zelfstandig ondernemer gevraagd het initiatief vorm te 
geven. Door een collectief van andere zelfstandig ondernemers te vragen belangeloos mee te werken (en 
zelf ook deels) is in korte tijd de eerste 2daagse neergezet. Deze manier van werken (het basisbedrag 
gebruiken als hefboom voor het stimuleren en faciliteren van inzet van anderen) vormt nog steeds het 
uitgangspunt voor het organisatorisch model van de organisatie. Om dit alles goed te kunnen laten 
functioneren is eind 2007 de stichting Prokkel in het leven geroepen. Met een jaarlijks budget van  

€ 175.000 tot € 200.000 – voor 1/3 deel gefourneerd door de initiatiefnemers en de rest door fondsen – is 
het Prokkelen uitgegroeid tot wat het nu is. Een beweging die –al pionierend - tienduizenden mensen met 
en zonder verstandelijke beperking met elkaar heeft laten kennis maken.  
 
Terugblikken om vooruit te kijken 
De inzet van Prokkelen is door middel van lokale ontmoetingen, integratie en participatie tot stand te 
brengen. Maar wat werkt er precies en hoe lang moet je dat vanuit een centraal coördinatiepunt 

stimuleren en faciliteren? Vragen die regelmatig terugkeerden. Reden voor het bestuur om in 2011 
kennisinstituten Vilans en Movisie te vragen het Prokkelen te evalueren. De belangrijkste conclusies zijn 
dat Prokkelen er voor zorgt dat mensen met een verstandelijke beperking “een naam krijgen”, gezien en 
gewaardeerd worden en dat het daadwerkelijk bijdraagt aan hun integratie. Door het nieuwe contact 
worden er vaak mogelijkheden gecreëerd voor meer of een andersoortige samenwerking. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit het feit dat mensen met een verstandelijke beperking meer en meer betrokken worden bij 
het bedenken en organiseren van de activiteiten. Prokkelen fungeert als een uitgestoken hand naar 

mensen met een verstandelijke beperking en de daarbij behorende zorgorganisaties, het maakt zichtbaar 
wat er gebeurt en wat er mogelijk is. 
 
Daarnaast constateert Movisie/Vilans dat de huidige manier van werken weliswaar goede resultaten 
oplevert, maar ook kwetsbaar is, met name door de afhankelijkheid van slechts enkele sleutelfiguren. 
Reden voor de organisatie te kijken welke vernieuwingsslagen nodig zijn en hoe Prokkelen organisatorisch 

versterkt, geborgd en verbreed kan worden.  
 
Dit heeft voor de Prokkel van 2013 tot de volgende veranderingen geleid: 
- Uitbreiden naar een volle week: de Week van het Prokkelen (vast moment: eerste week van juni);  
- Om organisatorische borging te vergroten proces van regionalisering in gang gezet: in vijf provincies is 

samenwerking aangegaan met (zorg)instellingen. Zij hebben zowel personele als financiële inzet 
beschikbaar gesteld (1 á 2 uur per week een medewerker en € 3.750); 

- Om lokale verankering te vergroten is voor een aantal provinciale start-netwerkbijeenkomsten 
samengewerkt met lokale en provinciale overheden (Zwolle, Den Bosch, Goes, Venlo, provincies 
Limburg en Gelderland);  

- Om het belang van empowerment van mensen met een verstandelijke beperking meer zichtbaar te 
maken en te versterken is samenwerking aangegaan met de Coalitie voor Inclusie (provinciale 
initiatieven rondom project “VN Verdrag om de hoek”, Prokkelmenukaart over Mensenrechten Prokkels 
en de Gouden mensenrechten Prokkel uitgereikt door staatssecretaris Van Rijn); 

- Om landelijke verankering te vergroten is Raad van Maatschappelijke partners opgezet. Daarin zitten 
vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties waarmee landelijk wordt samengewerkt 
(betrokkenheid van landelijke werkende organisaties en bedrijven worden zo meer geborgd en voeden 
tegelijkertijd provinciale en lokale initiatieven);  

- Met behulp van een eenmalige subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is – 
samen met USG Restart - een methodiek ontwikkeld voor Prokkelstages (handboek en flyer voor VSO 

scholen, voor cliënten dagbesteding en medewerkers sociale werkvoorzieningen en materiaal voor 
bedrijven en organisaties). In 2013 in acht pilots uitgetest, in het najaar geëvalueerd en in 2014 zal 

deze breed verspreid worden. Uitgangspunt is dat mensen er zelf mee kunnen werken en 
Prokkelstages kunnen entameren.   

 
In haar vergadering van oktober 2013 heeft het bestuur de in gang gezette ontwikkelingen geëvalueerd en 
besloten de komende jaren door te gaan met Prokkelen en in elk geval tot en met 2016 jaarlijks een Week 

van het Prokkelen te organiseren. Het streven is het aantal Prokkels jaarlijks met minimaal 10% te laten 
groeien. 
 
De daarvoor beschikbare middelen en instrumenten zijn:  
- Een goed bezochte website, die eind 2013 in een nieuw jasje zal zijn gestoken (betere uitstraling,  

drempelvrij en meer interactief);  
- Toenemend gebruik van Twitter, Facebook en LinkedIn;  
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- Een online database met 6.000 (gesegmenteerde) relaties, waaronder de contactgegevens van lokale 
Prokkelorganisatoren en DoeBoek houders;  

- 4.500 abonnees op de digitale nieuwsbrief (6 tot 8 keer per jaar); 
- Voorbeeldmaterialen (Prokkel DoeBoeken met Prokkelmenukaarten, voorbeeld persberichten, 

draaiboeken, handboek Prokkelstages en bijbehorend werkpakket e.d.); 
- Financiële en inhoudelijk betrokkenheid van founding fathers voor dekking van deel jaarlijkse 

exploitatie;  
- Start van partnership structuur voor organisatorische én financiële borging en verankering;  

- Raad van maatschappelijke organisaties;  
- Een eenmalige subsidie (voor 2013 en 2014) van het ministerie van VWS voor organiseren 

Mensenrechten Prokkel activiteiten.  

 
 

Beleidsvoornemens voor de komende drie jaar (2014-2016) 
 

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  
o het inrichten van een zogenaamde “etalage” op de website waarin de best practices zichtbaar zijn 

(inclusief hun “werkende” elementen en contactgegevens van organisatoren);  
o het via de website en social media faciliteren en versterken van lokale belangstelling (lokale 

netwerken meer zichtbaar maken, interactie faciliteren); 
o het opzetten van een netwerk van Prokkelambassadeursteams, bestaande uit 

ervaringsdeskundigen (mensen met een verstandelijke beperking), aangehaakt bij een 
(zorg)instelling (minimaal alle full partners) of belangenorganisatie;  

- Het stimuleren van en zichtbaar maken van Prokkels in de 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).  

- Open staan voor het overdragen of anders organiseren van succesvolle activiteiten, zoals bijvoorbeeld 
de Prokkelstages.  
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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 uitbreiden van het Prokkelteam met een ervaringsdeskundige, waarvoor wordt samengewerkt met 
een organisatie zoals de LFB;  

- 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;  
 

Tijdschema 

  

Prokkel 

2014       

Prokkel 

2015       

Prokkel 

2016         

  
najaar 
2014 

voorjaar 
2014 

2-7 
juni  

zomer 
2014 

najaar 
2014 

voorjaar 
2015 

1-6 
juni  

zomer 
2015 

najaar 
2015 

voorjaar 
2016 

6-11 
juni  

zomer 
2016 

najaar 
2016 

evaluatie afgelopen 
Prokkel, 

fondsenwerving en 

voorbereiding volgende 

Prokkelweek                           

startnetwerkbijeenkom-

sten                           

stimuleren en 

ondersteunen (bellen, 

mailen, publiciteit)                           

Prokkels bezoeken 

(incl. Genomineerden 

voor Gouden Prokkels), 

Etalage bijwerken                           

Gouden Prokkel 

prijsuitreiking                           

 
 
Financieel 
Een jaarbudget van € 150.000 tot € 175.000 (maximaal). Dit wordt ingezet als hefboom voor het 
realiseren van vrijwillige inzet, bijdragen in natura (landelijk 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 Prokkel6kamp en Sterrenslag.  

 
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).  
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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.  
 
Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Stichting Prokkel 

d.d. 22 januari 2014 
 


