PROKKELSTAGES
Barendrecht

DE ORGANISATIE

DE ACTIVITEIT
Wie zijn jullie, en wat hebben jullie georganiseerd?
Wij zijn Humanitas DMH en bieden zorg en ondersteuning
aan mensen met een beperking waarbij wij streven
naar een volwaardige plek voor onze cliënten in de
samenleving. Stichting Present Barendrecht is actief als
makelaar in vrijwilligerswerk en wil een brug slaan tussen
diverse groepen in de samenleving. Humanitas DMH en
Present hebben elkaar inmiddels alweer 4 jaar achter
elkaar gevonden in het organiseren van Prokkelstages.
Daaraan hebben het afgelopen jaar maar liefst 40 cliënten
deelgenomen.
Wat was het doel/uitgangspunt van de Prokkel?
Er zijn veel verschillende uitgangspunten waarom we deze
Prokkelstages doen. In de eerste plaats vinden de cliënten
het super leuk om te doen en hebben zo een kijkje in het
bedrijfsleven. De samenwerking tussen Humanitas DMH
en Present is heel waardevol en daarnaast de contacten
die er voor ons uit voortvloeien met het bedrijfsleven,
de gemeente en andere organisaties. Het is goed om
bedrijven te laten zien wat mensen met een beperking
kunnen en dat dat meer is dan men vaak van te voren
verwacht. Via de prokkelstages hebben we inmiddels ook
al langdurige werkplekken gevonden voor onze cliënten.

Wat was de inspiratie voor jullie Prokkel?
Tijdens een bezoek aan een informatiebijeenkomst
enkele jaren geleden werden wij aangestoken door het
enthousiasme van de mensen van de Prokkelorganisatie.
Omdat wij graag iets wilden organiseren dat niet alleen
mensen met elkaar verbond, maar ook effecten op langere
termijn zou kunnen hebben, zijn wij ons gaan richten op
de organisatie van de stages.
Hebben jullie nog samen gewerkt met anderen? Zo ja, hoe
kwam dit contact tot stand en wat hield de samenwerking
in?
De Prokkelstages in Barendrecht zijn tot stand gekomen
tussen Humanitas DMH en Present. Door de netwerken van
Humanitas en van Present in te zetten, komen wij jaarlijks
uit op meer stageplaatsen! En wij merken dat de goodwill
en het enthousiasme van lokale ondernemers om ook mee
te doen nog steeds groeit.

Wie was de doelgroep?
Mensen met een beperking, cliënten van Humanitas DMH.

DE TOEKOMST

JULLIE GOUDEN TIP

Wat waren de reacties op de Prokkel van deelnemers,
geïnteresseerden, omstanders, etc.?
Altijd heel erg positief! We hebben inmiddels de
burgemeester en wethouders als vaste Prokkel-begeleiders
en zij doen elk jaar weer graag mee. Zo zijn er nog meer
personen/ bedrijven die zich ook elk jaar gelijk weer
opgeven. Ook de cliënten komen iedere keer weer vol
enthousiaste verhalen terug van hun stage; het maakt
vaak veel indruk en zowel de bedrijven als de cliënten
leren veel van elkaar.

Denk groot; blijf de prokkels enthousiast
“verkopen” en houd vol! Dan krijg je mensen op
een gegeven moment “mee”! De eerste stap is voor
ondernemingen soms spannend, maar als ze eenmaal
binnenboord zijn… is er geen houden meer aan!

Wat heeft jullie Prokkel op de lange termijn opgeleverd?
Een goede samenwerking tussen Humanitas DMH en
Present. Veel contacten met bedrijven waar we in
sommige gevallen langdurige samenwerkingen mee
aangegaan zijn. En cliënten die zichzelf op een positieve
manier kunnen laten zien in de maatschappij.
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