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Voorwoord
Al weer mijn tweede jaar als voorzitter van Stichting Prokkel.
Ik wist dat het inspirerend en interessant zou worden, maar deze Prokkelweek
heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Waarom? Omdat het mooi is te zien
hoe creatief en inventief iedereen de Prokkelweek gebruikt. Jong, oud, met een
lichte of een meervoudige beperking, bestuurders, ambtenaren, docenten, iedereen
kan en doet wat in de Prokkelweek. Met elkaar in gesprek, bij elkaar op bezoek,
samen sporten, schoonmaken, eten, koken, wandelen, muziek maken, op stap
gaan. En allemaal met de intentie om de samenleving meer toegankelijk te maken.
Zodat iedereen mee kan doen, met al zijn talenten en mogelijkheden die hij of zij
heeft.
Het is ook mooi te realiseren dat een beweging die in 2007 heel klein begon, met
een paar organisaties en mensen, bijna niet meer weg te denken is. Een beweging
waarbij steeds meer particulieren, zorgaanbieders, bedrijven en overheden zich
aansluiten, of beter gezegd: zij zijn de Prokkelbeweging. Want de werkorganisatie
zelf is nog steeds heel erg klein, eigenlijk niet groter dan in de beginjaren: een paar
mensen die zich met hart en ziel inzetten en vooral faciliterend, stimulerend en
verbindend bezig zijn.
Wat daar allemaal uit voort is gekomen is te lezen in dit jaarbericht van de
Prokkelweek 2016. We hopen dat dit ook inspireert om – samen met ons – invulling
te geven aan de Prokkelweek van 2017: het tienjarig jubileum. We nodigen
iedereen uit daaraan mee te doen.
Veel Prokkelleesplezier!
Dolf Segaar
Voorzitter

Foto’s met dank aan: Angela Jutte, Hans Niezen, Mia Peters, Niek Voort en iedereen
die foto’s heeft gestuurd, of heeft geplaatst op sociale media
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Inleiding
In 2007 heeft het Fonds Verstandelijk gehandicapten het initiatief genomen voor
de Prokkelweek. Samen met zeven andere organisaties uit de zorg en de
belangenvereniging LFB zag men dat veel mensen en organisaties zich
bezighielden met “meedoen”. Maar men constateerde ook dat dit relatief
onzichtbaar bleef. En dat heel veel mensen vooral keken naar de beperkingen en
niet naar de mogelijkheden. Met de introductie van het nieuwe woord Prokkel, een
prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking, is
geprobeerd een omslag te maken en de aandacht te verleggen naar bijdrage van
mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. En welke sociaal
gewaardeerde rollen zij daarin vervullen. Dit door het organiseren van een
zogenaamde Prokkelweek.
De Prokkelweek is één week en dient als voorbeeld en inspiratie voor de rest van
het jaar. Daar gaat het om. Mensen met een verstandelijke beperking wonen
lokaal, in wijken en buurten, werken daar, doen daar mee aan vrijetijdsactiviteiten,
dus daar moet het ook gebeuren. En daar gebeurt het ook. Het initiatief een
Prokkel te organiseren kan door iedereen worden genomen. En in de praktijk blijkt
ook dat het heel verschillende mensen en organisaties zijn die het oppakken. En
ook de activiteiten die ze organiseren zijn zeer divers. En spelen zich af op alle
levensterreinen: wonen, werken, leren en vrije tijd.
De landelijke stichting stimuleert en faciliteert de Prokkelbeweging en brengt
mensen bij elkaar. Onder het motto “ons netwerk is jouw netwerk” worden tal van
verbindingen gelegd die vaak voor zeer verrassende resultaten zorgen. Alle
Prokkelactiviteiten kunnen in aanmerking komen voor een Gouden Prokkel. Een
van de criteria voor het winnen van de Gouden Prokkel is of het ook overdraagbaar
is. Ook dit heeft tot verrassende resultaten geleid. In 2009 heeft Juniorkamer JCI
Mariken uit Nijmegen met haar Prokkelstages een Gouden Prokkel gewonnen.
Velen hebben dit overgenomen en het heeft uiteindelijk geleid tot het uitroepen
van een Nationale Prokkelstagedag.
Vier jaar geleden hebben UWV en Sportservice Nederland een Zeskamp
georganiseerd waaraan ook mensen met een verstandelijke beperking hebben
meegedaan. Dit heeft aan de wieg gestaan van de ProkkelSterrenslag, die dit jaar
voor de derde keer heeft plaatsgevonden.
In 2013 ging de Gouden Prokkel naar een Mensenrechten Prokkel van de LFB. Een
Prokkel waarbij mensen met een verstandelijke beperking in gesprek gaan met
beleidsmakers en –beslissers. Dit heeft geleid tot tal van BeleidsProkkels, zowel op
lokaal als regionaal en landelijk niveau. En in 2014 was het bordspel “Doe je mee”
genomineerd voor de Gouden Prokkel. Deelnemers aan dit spel waren zo
enthousiast dat er samen met de LFB spelleiders zijn opgeleid die het spel op tal
van plaatsen spelen met mensen met en zonder beperking.
Prominenter in 2016 is de Full Partner structuur. Steeds meer organisaties
gebruiken de Prokkelweek op een strategische manier om mensen met een
beperking steeds beter hun plek te laten vinden in de hedendaagse samenleving.
In dit jaarbericht zullen we laten zien op welke manieren deze Full Partners dat dit
jaar hebben gedaan. Full Partners hebben bijvoorbeeld voor de ProkkelSterrenslag
samenwerking gezocht met bedrijven. Daarnaast hebben vele cliënten meegedaan
aan BeleidsProkkels bij Rijksoverheid.
De strategie van het verspreiden van goede voorbeelden blijkt goed te werken. In
het eerste deel van dit jaarbericht zal de focus vooral liggen op de activiteiten die
in de Prokkelweek hebben plaatsgevonden. In het tweede deel van het jaarbericht
wordt meer ingegaan op de organisatie zelf. Ook dit jaar is het verslag weer
voorzien van veel beeldmateriaal. Want dat zegt vaak veel meer dan woorden.
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Landelijke opening Prokkelweek
2016
Sinds de start in 2007 is Prokkel van een tweedaagse uitgegroeid tot een gehele
week vol met prikkelende ontmoetingen door het land. Bij zo’n groot landelijk
evenement hoort natuurlijk ook een landelijke opening. Dit jaar werd de opening
verricht via de ProkkelSterrenslag, op maandagmiddag 6 juni.

ProkkelSterrenslag

Voor de derde keer vond de ProkkelSterrenslag plaats, een sportieve zeskamp voor
mensen met en zonder verstandelijke beperking. De ProkkelSterrenslag werd
geopend door Wilfred Genee (sportpresentator), Kees Diepeveen (wethouder
Utrecht) en Lisa Scheltens (ervaringsdeskundige). In totaal deden er dit jaar bijna
80 teams mee (20 meer dan in 2015). Deze teams bestonden uit vijf mensen met
en vijf mensen zonder beperking en werden gesponsord door bedrijven. Op die
manier zijn ook de kosten voor het evenement betaald.
Bijzonder was dat sommige bedrijven met meerdere teams meededen: Nuon
bracht samen met andere organisaties 10 teams op de been. Coöperatie DELA was
zelfs met 24 teams aanwezig. Mede hierdoor waren er meer teams dan vorig jaar.
Omdat sommige teams ook nog supporters meegenomen hadden, waren er dit jaar
in totaal zo’n 1.000 mensen aanwezig.
Onder begeleiding van SportService Nederland deden de teams dit jaar tien
verschillende activiteiten, zoals korfbal, zumba, frisbee en gatenvoetbal. Het
sleutelwoord bij al deze activiteiten was samenwerking.
Nieuw was dit jaar dat bedrijven zich spontaan aanmeldden. Zo gebruikte het VSO
Maarland de ProkkelSterrenslag om haar netwerk uit te breiden, Sodexo om hun
personeel met een beperking beter te leren kennen en de gemeente Stichtse Vecht
om de doelgroep beter te leren kennen, aangezien ze daar beleid voor maken.
De samenstelling van de teams was zeer gemêleerd: bedrijven, scholen, fondsen,
gemeenten en maatschappelijke organisaties waren vertegenwoordigd. De
deelnemers kwamen uit het hele land, van Goes tot Veendam en van Roermond tot
Anna Paulowna.
Een volledig overzicht van de deelnemende teams is te vinden in bijlage 2
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Nationale Prokkelstagedag
De Nationale Prokkelstagedag vond dit jaar plaats op donderdag 9 juni.

Beursgong

Met een slag op de beursgong hebben Johanneke Behrend (Aegon) en Cahaya
(leerlinge Bernardusschool Den Haag) om 9 uur ‘s ochtends de Amsterdamse
beurs geopend. Deze gongslag was niet alleen de start van de beurs, maar ook
die van de Nationale Prokkelstagedag.
Het aantal stages is ook dit jaar weer gegroeid, er gaan zelfs hele scholen op
stage. In totaal snuffelden ruim 2000 stagiairs door het hele land aan het
bedrijfsleven. De stages waren niet alleen door het hele land, ze waren ook
allemaal heel verschillend. Zo waren er stages bij winkels, gemeenten,
ministeries, maar ook bij het Korps Mariniers, de brandweer en een boswachter.
Dit jaar viel vooral het grote aantal stages bij (rijks)overheid op.
Het vinden van de stages gebeurde ook op alle mogelijke manieren. Soms bood
een bedrijf of overheidsinstantie het zelf aan, soms hielpen vrijwilligers of
begeleiders, maar stagiairs vonden ook vaak zelf een stageplaats. Het is niet
meer zozeer dat er wordt gezocht vóór een stagiair, maar juist eerder samen mét
de stagiair.
De Prokkelstages zijn opgezet met verschillende doelen. Zo gebruiken
zorgaanbieders Prokkelstages vaak voor ervarend leren van hun cliënten. Bij
sommige stages werd de levenslange droom van de stagiair vervuld. Andere
stages waren het voorportaal van een vaste baan. Dat is ook het doel van de
Prokkel: op een laagdrempelige manier toch (blijvende) verbindingen maken
tussen mensen, bedrijven en organisaties. Vaak is een stage van één dag
namelijk toch eenvoudiger te regelen dan een baantje, terwijl datzelfde baantje
weer makkelijker te regelen is als je ergens al eens stage hebt gelopen! Steeds
vaker leiden stages tot permanente stages of permanente werkplekken en dat is
heel mooi om te zien!
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BeleidsProkkels
Dit jaar waren er ook weer BeleidsProkkels. Het doel van dit soort
Prokkelactiviteiten is om in gesprek te gaan met ambtenaren/beleidsmakers over
het maken van beleid. Het speerpunt ligt hierbij op de inbreng van
ervaringsdeskundigheid. De kloof tussen de vaak hoogopgeleide ambtenaren en
mensen met een beperking is vaak groot. Er wordt wel vaak óver mensen met een
(licht) verstandelijke beperking gesproken, maar hun ervaringen en meningen
worden niet vaak gehoord. Dit terwijl juist zij het best kunnen zeggen wat wel en
niet goed gaat en wat er misschien veranderd moet worden. Juist tijdens deze
ontmoetingen wordt deze kloof verkleind.
Waar het bij BeleidsProkkels veel over gaat is dat mensen met een beperking
dezelfde rechten verdienen als anderen. Daarom is het goed nieuws dat dit jaar het
VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking is geratificeerd door
de Eerste en Tweede Kamer. Met het VN-verdrag is Nederland verplicht zich in te
zetten voor een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking hun
eigen keuzes kunnen maken. Een belangrijke ontwikkeling. BeleidsProkkels kunnen
hierbij helpen.
Dit jaar deden nog meer ministeries mee met BeleidsProkkels dan voorgaande
jaren. Vorig jaar deden er vier mee, dit jaar acht:
Ministerie van Algemene Zaken
De Prokkelstagiair kreeg een rondleiding op het ministerie en kreeg ook de
gelegenheid in gesprek te gaan met minister-president Mark Rutte.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bij het ministerie van BZK zijn ze zeer actief bezig met inclusie. Een van de
afdelingen van het ministerie is Team Inclusief. Zij zijn verantwoordelijk voor de
instroom van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Zo hebben zij
bijvoorbeeld Moniek van der Meij aangenomen.
Ministerie van Economische Zaken
Leerlingen van Accent praktijkonderwijs Capelle zijn komen praten over het thema
voedselverspilling.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Cliënten van Abrona zijn in gesprek gegaan over het thema openbaar vervoer.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Een van de beleidsonderwerpen van dit ministerie is levenslang leren. Daarover is
men bij deze BeleidsProkkel in gesprek gegaan.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bij deze BeleidsProkkel was arbeidsparticipatie het centrale thema. De
ervaringsdeskunidgen zijn in gesprek gegaan met een aantal ambtenaren en ook
met staatssecretaris Klijnsma.
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Ministerie van Veiligheid en Justitie
Er is gesproken over hoe er voorkomen kan worden dat mensen met een licht
verstandelijke beperking in aanraking komen met justitie. En als het dan toch
gebeurt, hoe zorg je ervoor dat het goed met ze gaat? Waarmee moet je rekening
houden? Over dit onderwerp zijn tevens BeleidsProkkels georganiseerd bij de
Penitentiaire Inrichtingen van Dordrecht en Leeuwarden. Het is mooi om te zien
wat uit deze Prokkels is ontstaan. Zo gaan ervaringsdeskundigen nu gastlessen en
workshops geven aan gevangenisbewaarders om meer bewustwording te creëren
over het fenomeen LVB (licht verstandelijke beperking) en de aanpak en
benadering van gedetineerden met een beperking.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ervaringsdeskundigen zijn komen praten over weerbaarheid. Hoe word je
weerbaar, wat is het en hoe kan beleid weerbaarheid beïnvloeden?
Overige BeleidsProkkels
Naast deze ministeries werd er ook geprokkeld bij de Nationale Ombudsman en
Raad van State. Daarnaast waren er nog meer Prokkels waarbij mensenrechten
aan de orde kwamen:









Doe je mee? Cliëntenraden en Wmo forum Veenendaal in gesprek
Gemeentehuisbezoek in Ede
Gesprek met vrijwilligersorganisatie in Nijkerk
In gesprek met wethouder in Bunschoten
Lunch met burgemeester in Hilversum
Praten over Mensenrechten met wethouder Amsterdam
Prokkelen bij COC Limburg in Maastricht
Raadsvergadering Gouda
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Full Partners en de Prokkelweek
Sinds 2014 werkt Prokkel samen met zogeheten Full Partners. Full Partners zijn
(zorg)instellingen die het Prokkelen een warm hart toedragen en financieel
ondersteunen. Zij doen dit omdat zij de Prokkelweek gebruiken als laagdrempelig
instrument voor het realiseren van een (meer) inclusieve samenleving. De Full
Partners leveren zowel een personele als financiële bijdrage, zodat de Prokkelweek
als voorbeeld en inspiratie kan dienen voor vele anderen in de samenleving.
Samen met de Prokkelpartners uit het bedrijfsleven, zoals CMS, MVO Nederland en
USG Restart, vormen zij de Raad van maatschappelijke partners van de stichting.
Hieronder volgt een overzicht van de Full Partners van 2016 en een greep uit hun
Prokkelactiviteiten:
Abrona

Cliënten hebben met CMS, Nuon en het VSBfonds teams gevormd op de
ProkkelSterrenslag

Cliënten zijn op Prokkelstage naar de Tweede Kamer geweest

Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij het ministerie van Infrastructuur en
Milieu geweest

In Utrecht en in Zeist is het Doe je mee? spel gespeeld

In Zeist is meegedaan aan de Nationale Buitenspeeldag

Studenten van het ROC MN hebben Prokkelstages georganiseerd voor cliënten
Amerpoort

Cursisten van LeOn (Leren & Ontwikkelen Amerpoort) hebben een lunch
verzorgd, waarbij onder andere de burgemeester aanwezig was

Studenten van MBO Utrecht Zorg en Welzijn zijn gekoppeld aan cliënten van
Amerpoort met als doel Prokkels te organiseren

Cliënten speelden directeur voor één dag in Amersfoort

Aveleijn

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

In Delden is er samen gegolfd op de golfbaan

In Hengelo hebben cliënten bingo gespeeld met bewoners van een
verzorgingshuis
Baalderborg Groep

Cliënten zijn op Prokkelstage naar de Tweede Kamer geweest
Cordaan

Met maar liefst elf teams is meegedaan aan de ProkkelSterrenslag. Er zijn
teams gevormd met studenten van het ROC MN, en met medewerkers van
MEE, UWV, Nuon en P-Direkt

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Cliënten en begeleiders zijn met medewerkers van Nuon naar Artis geweest

Cliënten en begeleiders zijn met medewerkers van Nuon naar windmolenpark
Alexia geweest
De Hartekamp Groep

Cliënten hebben met medewerkers van Nuon twee teams gevormd op de
ProkkelSterrenslag

Cliënten zijn op Prokkelstage naar de Tweede Kamer geweest

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Cliënten hebben gebowld met medewerkers van Nuon
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De Zijlen

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij de PI in Leeuwarden geweest

In Leek is een playbackshow georganiseerd

Studenten van Rode Kruis Studentendesk hebben een maatjesproject opgezet
met cliënten van de Zijlen

Cliënten hebben in Groningen een Prokkelkerkdienst voorbereid
Elver

Cliënten hebben met medewerkers van Coöperatie DELA een team gevormd op
de ProkkelSterrenslag

Wellnessdag in Nieuw-Wehl door Löwenthalpedicure

Een leuke dag met studenten van de Christelijke Hogeschool Ede

Cliënten hebben een Prokkelstage gedaan bij het ministerie van VWS
Estinea

Cliënten hebben met medewerkers van Nuon twee teams gevormd op de
ProkkelSterrenslag

Cliënten zijn op Prokkelstage naar de Tweede Kamer geweest

Cliënten hebben stagegelopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

In Megchelen en Hengelo (Ov) is samen met de buren gekookt en gegeten

In Aalten is een grote sportdag georganiseerd

Bewoners van de Kalter en de Rabobank Haaksbergen hebben elkaar rondgeleid

Er is een pilotproject ‘Pitchen’ georganiseerd

En nog veel meer!
’s Heeren Loo

Cliënten van de Schopenhauerstraat in Apeldoorn hebben een team gevormd op
de ProkkelSterrenslag met medewerkers van Coöperatie DELA

Cliënten in Vaassen hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Cliënten hebben in Ede een bezoek aan het college van bestuur gebracht

Cliënten in Apeldoorn hebben met medewerkers van Coöperatie DELA de tuin
zomerklaar gemaakt
Humanitas-DMH

Er is met een aantal organisaties maar liefst zes teams gevormd op de
ProkkelSterrenslag

Cliënten zijn op Prokkelstage naar de Tweede Kamer geweest

Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij de PI in Dordrecht geweest

Cliënten in Amersfoort en Barendrecht hebben meegedaan aan de Nationale
Prokkelstagedag

Cliënten hebben ondersteund bij de organisatie van de zang en samenspel
Prokkel in Ter Apel

NOVO/Promens Care (Cosis)

Met maar liefst vier teams uit Veendam is meegedaan aan de ProkkelSterrenslag

Cliënten hebben in ‘t Vinkhuys samen met buurtbewoners muziek gemaakt

Cliënten hebben ondersteund bij de organisatie van de zang en samenspel
Prokkel in Ter Apel

Cliënten hebben in Groningen een Prokkelkerkdienst voorbereid
ORO

Cliënten hebben een team gevormd op de ProkkelSterrenslag met medewerkers
van Coöperatie DELA

Cliënten zijn op Prokkelstage naar de Tweede Kamer geweest
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Pameijer

Cliënten hebben met twee teams meegedaan de ProkkelSterrenslag, samen
met Coöperatie DELA en P-Direkt

Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels en Prokkelstages bij diverse
ministeries
Philadelphia

Cliënten van Puur Natuur hebben twee teams gevormd met Coöperatie DELA
op de ProkkelSterrenslag, cliënten van de Schelpenhof vormden teams met
medewerkers van de Rabobank uit Den Haag en cliënten van Gelrepoort
vormden een team met Coöperatie DELA

Cliënten hebben stagegelopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

In Doesburg en Wapenveld is samen met de buurt gekookt en gegeten

Radar

Cliënten hebben met medewerkers van Coöperatie DELA het Doe je mee? spel
gespeeld

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag
Reinaerde

Medewerkers van Dagcentrum De Werkspecht vormden bij de
ProkkelSterrenslag teams met medewerkers van gemeente Stichtse Vecht,
UWV en Coöperatie DELA, medewerkers van lunchcafé Zizo vormden teams
met medewerkers van Sodexo en Vilans, en er was een team van de
Korianderstraat met medewerkers van Coöperatie DELA. In totaal 7 teams

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels en Prokkelstages bij diverse
ministeries

Siza




Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij het ministerie van Sociale Zaken
geweest
Cliënten zijn op Prokkelstage naar de Tweede Kamer en het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geweest
Bij Siza zijn Prokkelstages georganiseerd op verschillende locaties

Stichting SWZ

Cliënten hebben twee teams gevormd met medewerkers van Coöperatie DELA
op de ProkkelSterrenslag

Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels en Prokkelstages bij diverse
ministeries

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Cliënten hebben met medewerkers van Coöperatie DELA samen verschillende
schoonmaakwerkzaamheden verricht
Talant

Een team bestaande uit directie en cliënten van Talant heeft meegedaan aan
de ProkkelSterrenslag

Cliënten zijn op Prokkelstage naar de Tweede Kamer geweest

Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels en Prokkelstages bij diverse
ministeries

In Burgum gingen cliënten met begrijpelijke taal aan de slag
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Prokkelspel: Doe je mee?
Het Doe je mee? spel is een coproductie van Zorgbelang Gelderland en Identity
Games. Het spel was de winnaar van de Zilveren Prokkel 2014.
Het spel zelf bestaat uit negen speelborden, ieder met een eigen thema, zoals
relatie, gezondheid en wensen. Er zitten verschillende vragen en opdrachten in het
spel, zoals vragen, stellingen, keuzevragen en tekenen/uitbeelden. Het thema van
deze vragen en opdrachten wordt bepaald door het speelbord. Door deze vragen en
opdrachten worden dingen bespreekbaar gemaakt, waar mensen het normaal niet
over hebben. Dankzij de stellingen en de opzet van het spel is het mogelijk om te
discussiëren over meedoen in de samenleving en wat dat voor iedereen betekent.
Het mooie aan dit spel is dat je het op meerdere manieren kan spelen, waardoor je
het altijd kan gebruiken. Het spel kan namelijk worden ingezet tijdens
groepsgesprekken, om ervaringen en inzichten uit te wisselen. Het kan echter ook
als gezelschapsspel worden gespeeld, waarbij het meer om competitie en
gezelligheid draait. Het kan zelfs individueel worden gebruikt, voor persoonlijke
bewustwording.
Het spel is ontwikkeld door Ellen Spanjers van Zorgbelang Gelderland. “Het is
fantastisch om de mensen zo enthousiast aan de slag te zien met het spel. Je
merkt dat het spel ervoor zorgt dat het gesprek op gang komt en mensen elkaar
beter leren kennen. Het spel werkt echt, dat is geweldig!”
Voor het tweede jaar op rij is het spel gebruikt in de Prokkelweek. Net als in 2015
zijn er voorafgaand aan de Prokkelweek spelleiderstrainingen georganiseerd om
mensen met en zonder verstandelijke beperking op te leiden tot ‘Doe je mee?’
spelleider. Er werden drie trainingen gegeven: in Zuidwolde (noord), Utrecht
(midden) en Valkenburg (zuid). De spelleiders werken altijd in een duo; iemand
met én iemand zonder een verstandelijke beperking.
Het spel is tijdens de Prokkelweek gespeeld op achttien plaatsen: Dokkum,
Menterwolde, Sappemeer, Eijsden, Geleen, Houthem, Valkenburg (2x), Den Bosch,
Eindhoven, Tilburg, Vught, Utrecht (3x), Zeist, Goes en Zoetermeer.
Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. In totaal hebben meer dan 250 mensen met en
zonder een verstandelijke beperking elkaar beter leren kennen door het spel te
spelen. De deelnemers aan de spelbijeenkomsten worden na deze eerste
kennismaking uitgenodigd vaker wat met elkaar te gaan doen, met het doel meer
duurzaam contact tot stand te brengen tussen de deelnemers met en zonder een
verstandelijke beperking.
Behalve het bordspel kan sinds de Prokkelweek het spel ook online worden
gespeeld. In de Prokkelweek is namelijk de ‘Doe je mee’ app gelanceerd. Daardoor
kan het spel nóg meer gespeeld worden. De app bevat alle spelkaarten van het
bordspel, inclusief alle 26 uitbreidingssets. Via de app kun je alle kaarten bekijken
en hierover met elkaar in gesprek gaan.
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Prokkels nader bekeken
In 2016 waren er 403 Prokkels. Dit zijn er 24 meer dan vorig jaar, een stijging
van ongeveer 6%. Na de stabilisering vorig jaar is er nu dus weer een licht
stijgende lijn. Daarnaast wordt er ook steeds meer buiten de Prokkelweek om
geprokkeld, met dank aan de contacten die tijdens de Prokkelweek zijn
opgedaan! Veel mensen zijn dus ook op een meer structurele manier bezig met
prikkelende ontmoetingen, een grote vooruitgang dus. Eén week in het jaar als
voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.
Een overzicht van alle 403 activiteiten is opgenomen in bijlage 1.

Prokkels per provincie (2010 – 2016)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Drenthe

9

16

27

20

18

15

11

Flevoland

4

4

6

4

7

6

5

Friesland

6

7

9

24

18

18

19

Gelderland

38

40

48

53

52

40

45

Groningen

10

16

26

35

39

42

31

4

4

28

35

50

32

25

Noord-Brabant

14

13

19

28

30

40

59

Noord-Holland

14

18

17

16

28

23

36

Overijssel

23

28

21

30

23

18

26

Utrecht

11

22

20

36

39

71

47

Zeeland

11

6

8

12

16

23

12

Zuid-Holland

29

27

41

37

57

51

87

173

201

270

330

377

Limburg

Totaal

379 403

Prokkels per provincie

Er is nog nooit zo veel geprokkeld in één provincie als in Zuid-Holland dit jaar.
Maar liefst 87 Prokkels vonden daar plaats. Dit komt door het toenemende aantal
Prokkels bij Rijksoverheid (hierdoor is Den Haag dit jaar de plaats met de meeste
Prokkels), maar ook door enkele enthousiaste scholen. Zo gingen er bijvoorbeeld
vele leerlingen van scholen uit Den Haag, Nootdorp en Zoetermeer op
Prokkelstage en werden er door studenten van de opleiding Maatschappelijke
Zorg van ROC Mondriaan Delft in totaal 15 Prokkels georganiseerd.
De opvallende stijgingen in Noord-Brabant en Noord-Holland lijken onder andere
te kunnen worden toegeschreven aan enkele enthousiaste organisaties. Zij
hebben namelijk Prokkels georganiseerd op vele verschillende plaatsen in
respectievelijk Tilburg en Amsterdam. Steeds weer andere mensen kwamen op
die manier in aanraking met Prokkel.

25

26

In sommige provincies zien we een behoorlijke afname in Prokkels. Bij Utrecht kan
dit mogelijk worden verklaard doordat vorig jaar meer ‘ProkkelSterrenslagProkkels’ bij Utrecht werden meegeteld. Dit jaar zijn deze geteld bij de plaats waar
de desbetreffende organisatie vandaan komt. Desondanks is er dan nog steeds een
afname zichtbaar, maar gezien de grote opkomst op de Netwerkbijeenkomst (geen
enkele provincie had zo veel deelnemers als Utrecht) is er geen reden tot zorg (en
2015 kan een uitschieter zijn geweest). Ook in Zeeland is het aantal Prokkels
behoorlijk afgenomen (met bijna de helft). Dit kan komen doordat een aantal
zorgaanbieders zijn samengegaan, wat de nodige consequenties met zich
meebrengt, waardoor het Prokkelen even op het tweede plan kwam.
Het zal geen verrassing zijn dat in grote steden het meest geprokkeld wordt. Dit is
al jaren het geval. Wel is opvallend dat er dit jaar enkele grote steden zijn met
weinig Prokkelactiviteit. Zo is er dit jaar nauwelijks geprokkeld in Rotterdam, de
tweede stad van Nederland. Ook in middelgrote steden als Almere, Breda,
Nijmegen en Enschede waren er weinig activiteiten, niet alleen in vergelijking met
andere steden, maar ook in vergelijking met andere jaren.
Wat verder nog opvallend is, is dat het afgelopen jaar in ruim 12% meer plaatsen
is geprokkeld dan in 2015. In totaal werden er in 154 verschillende plaatsen in het
land Prokkels georganiseerd, tegenover 137 vorig jaar.
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Waar Prokkelen toe kan leiden
Mijn Verhaal: Prokkel middag in Hillegom
Van een gezellige middag in de Prokkelweek naar een
maandelijkse activiteitenmiddag. Dat is wat er in Hillegom is gebeurd.
Welzijn Hillegom heeft in juni 2015 kennisgemaakt met het Prokkelen. Op
zondagmiddag (aan het eind van de Prokkelweek) is er door een aantal stichtingen
en organisaties in samenwerking met buurtsportcoaches een
zondagmiddagbesteding voor mensen met en zonder beperking georganiseerd in
Jongerencentrum Solution in Hillegom, waarbij er spelletjes gedaan konden
worden.
Dit is dusdanig goed bevallen, dat besloten is hier een vervolg aan te geven. Er
blijkt behoefte te zijn structureel iets met elkaar te doen. Daarom wordt er nu eens
per maand op de zondagmiddag een vrijetijdsbesteding georganiseerd. Er is een
werkgroepje gevormd, waarbij mensen met
een beperking actief zijn betrokken. Er
wordt bekeken wat iedereen leuk vindt en
welke activiteiten daar het beste bij passen.
Zo wordt er dus samen een leuke middag
samengesteld. In september was de eerste
maandelijkse Prokkel middag. En ook de
tweede is net achter de rug. Want vanaf nu
komen de mensen elke eerste zondag van
de maand bij elkaar.
Richard (initiatiefnemer): “Door het steeds bekender worden van de activiteit
komen er ook steeds meer mensen op af en sluiten zich steeds meer stichtingen en
organisaties aan bij onze vrijetijdsbesteding. Afgelopen zondag waren er zo’n dertig
bezoekers van drie verschillende stichtingen, plus nog wat anderen. We
hebben twee grote zalen waar in totaal wel 400 mensen in kunnen. Er is dus nog
ruimte voor veel meer mensen. Het is voor iedereen toegankelijk.
We brengen de Prokkel middag goed onder de aandacht. Deelnemers verspreiden
zelf posters en flyers, omdat zij het leuk vinden mee te werken aan de middag.Ook
ben ik als initiatiefnemer geïnterviewd door de regionale radio. Spontaan hebben
zich ook vrijwilligers aangemeld om met andere zaken te helpen, zoals de bar en
de muziek. De bezoekers vermaken zich met spellen als poolbiljarten en tafeltennis
of genieten van een drankje. Niets moet op deze middag en alles mag. Wij kijken
en luisteren en verwerken de ideeën van de deelnemers in een volgende activiteit.
De volgende Prokkel middag is op 6 november (2015, red.). Er zal dan een
goochelshow zijn van een van de bezoekers. Genoeg reden om een bezoekje te
brengen, toch?”
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Waar Prokkelen toe kan leiden
Mijn Verhaal: Prokkel kunstwerken sieren wijkcentra Lelystad
Medewerkers van de Werfsjob (een leer-werkbedrijf in Lelystad), waar mensen
werken die door een verstandelijke, psychiatrische of sociale beperking
ondersteuning nodig hebben bij het werk) hebben in de Prokkelweek van 2015 een
ontmoeting gehad met leerlingen van het Groenhorst (agrarisch opleidingscentrum)
uit Lelystad. Onder begeleiding van graffitiartiest Remon Koreman hebben zij vier
kunstwerken gemaakt. Afgelopen december zijn deze vier kunstwerken
opgehangen in vier multifunctionele wijkcentra in Lelystad. Deze locaties worden
door veel mensen bezocht, waardoor resultaten van de Prokkelweek beter zichtbaar
worden.
Tiny Kroon (Werfsjob): “Op 4 juni, tijdens de Prokkelweek, zijn vier kunstwerken
gemaakt en in de maand december zijn deze kunstwerken vervolgens opgehangen
en onthuld in de wijkcentra van Lelystad. Dit had een officieel tintje, door de
aanwezigheid van wethouder Janneke Sparreboom van Zorg en Welzijn. Daarnaast
droeg stadsdichter Gerard Beense een speciaal gedicht voor. Dit gedicht was ook al
in de Prokkelweek voorgelezen. En ook toen was de wethouder aanwezig. Zij liet
weten onder de indruk te zijn van zoveel gezamenlijke creativiteit.”
Naast het maken van kunstwerken vonden er meerdere ontmoetingen plaats in de
Prokkelweek, mede dankzij Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad (GOL). Zo
was er een Prokkellunch samen met de wethouder, maar ook een Prokkelstage voor
medewerkers van de Werfsjob bij Scholen Gemeenschap Lelystad (SGL).
Tiny: “Ook dit jaar doen we weer mee aan de Prokkelweek, voor de zesde keer al.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Prokkeldag en de Prokkelstage van start
gegaan. We hebben er al veel zin in, juist omdat het leidt tot duurzame contacten.”
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Waar Prokkelen toe kan leiden
Mijn Verhaal: Permanente stage op de vuilniswagen
Sinds enkele jaren doet S&L Zorg uit Roosendaal mee met de Prokkelweek. S&L
Zorg biedt zorg en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking in
West-Brabant. De cliënten gaan op Prokkelstage bij een bedrijf in de omgeving. In
het eerste jaar begon het met zes cliënten die een Prokkelstage deden. Het
volgende jaar mochten 25 cliënten ergens een dagje meelopen. In 2015 heeft S&L
Zorg vooraf geen aantal vastgesteld. Cliënten mochten zich inschrijven en deden
dit dan ook massaal! Maar liefst 75 cliënten meldden zich aan en hebben
meegedaan.
Een van deze stages heeft inmiddels geleid tot een permanente stage voor
meerdere cliënten van S&L Zorg:

“In 2014 heeft er een cliënt meegereden vanuit MEE West-Brabant op een
vuilniswagen van Saver. Dat beviel het bedrijf zo goed dat zij aanboden dit ook
buiten de Prokkelweek te initiëren. Toen vorig jaar weer twee cliënten meereden, is
het plan ook daadwerkelijk opgepakt. Nu rijden cliënten Lars en Jacky vast met de
vuilniswagen mee. De ene cliënt de ene week, en de andere cliënt de andere week
(als het weer goed is). Vanaf maart zijn weer twee andere cliënten aan de beurt.
Wel zo eerlijk!”
De stagiairs kijken er iedere keer met veel plezier naar uit. Waar een Prokkelstage
wel niet toe kan leiden!
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Waar Prokkelen toe kan leiden
Mijn Verhaal: Van netwerken naar samenwerken
Waar netwerken wel niet toe kan leiden!
Afgelopen januari was Rode Kruis Studentendesk Groningen aanwezig op de
Prokkel netwerkbijeenkomst. Hier hebben ze tijdens het netwerken verschillende
contacten gelegd en daar is een leuke samenwerking uit ontstaan! Een
‘Maatjesproject’, waarbij studenten een tijd lang worden gekoppeld aan cliënten.
Ook tijdens de Prokkelweek!
Els Dudink, voorzitter Rode Kruis Studentendesk Groningen:
“Naar aanleiding van de netwerkbijeenkomst zijn we bij ’t Roer terechtgekomen,
een woonvorm van De Zijlen, waar mensen met een verstandelijke beperking
verblijven. Via ’t Roer zijn we weer in contact gekomen met het project ‘Bewegen
en Meedoen’. Uit dit contact is het volgende gekomen: een Maatjesproject.”
“Via het Maatjesproject worden studenten aan iemand met een verstandelijke,
lichamelijke of psychische beperking gekoppeld. Samen met de cliënt gaat de
student kijken naar een doel dat de cliënt wil behalen. Dit kan van alles zijn! In tien
weken tijd probeert de student de cliënt hierin te begeleiden, zodat deze het doel
ook kan behalen. In totaal worden er negen studenten gekoppeld en dit zal tot en
met juni duren. Mooi dat dit vanuit de Prokkel is ontstaan!”
Rode Kruis Studentendesk Groningen is een organisatie die als doel heeft om
studenten enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Ze hebben 10 commissies,
meerdere projecten en eenmalige activiteiten. Verschillende doelgroepen worden
hierbij in het zonnetje gezet. Zie hieronder bijvoorbeeld een foto van de activiteit
van de NOVO-commissie, die maandelijks iets voor cliënten van NOVO organiseert.
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Prokkelambassadeurs
In 2014 heeft de LFB Scholing en Training tijdens twee bijeenkomsten 19
Prokkelambassadeurs opgeleid, die mensen enthousiast kunnen maken over het
Prokkelen. De meeste van die ambassadeurs zijn LFB-medewerkers.
Deze Prokkelambassadeurs gebruiken de Prokkelweek om zichzelf verder te
ontwikkelen. Zij fungeren hierbij als een sociaal rolmodel voor anderen met een
verstandelijke beperking. Er is sprake van echte empowerment: jezelf versterken,
laten zien wat je kunt, eigen regie voeren.
Een gevolg hiervan is dat de Prokkelambassadeurs van de LFB nu ook zelf
Prokkelactiviteiten beginnen te organiseren, stages regelen, BeleidsProkkels
regelen en het Doe je mee? spel leren spelen. Zij dienen daarmee als voorbeeld
voor anderen. En dat is precies wat de rol is van Prokkelambassadeurs. Zij zijn
daar uitstekend in geslaagd en dat is mede de reden dat de LFB dit jaar de Gouden
Ere Prokkel heeft gewonnen.
Ook bij Talant, een van de Full Partners van Prokkel, zijn Prokkelambassadeurs
actief, maar dan op een andere manier dan bij de LFB: de Prokkelambassadeurs bij
Talant zetten zich in voor begrijpelijke informatie voor mensen met een beperking.
Dit hebben ze bijvoorbeeld gedaan via een Prokkelbijlage in de Weetkrant (een
gratis krant van Talant voor cliënten en locaties van Talant).
Al die Prokkelambassadeurs zorgen er samen voor dat er steeds meer mensen
enthousiast worden gemaakt voor het Prokkelen. Mooi om te zien!
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DELA Doegoedweek en de
Prokkelweek
Sinds enkele jaren organiseert het DELA Goededoelenfonds de DELA Doegoedweek.
Tijdens de Doegoedweek slaan de medewerkers van Coöperatie DELA de handen
ineen om met elkaar een bijzonder project de helpende band te bieden. Dit jaar
was dat de Prokkelweek. Coöperatie DELA hoopt dat de ontmoetingen in de
Prokkelweek tot mooie goede doelenactiviteiten leiden.
Dit hebben zij op verschillende manieren gedaan. Zo heeft Coöperatie DELA met
maar liefst 24 teams meegedaan aan de ProkkelSterrenslag. Zij hebben teams
gevormd met mensen met een beperking. Ook hebben zij mensen gesponsord om
met de ProkkelSterrenslag mee te kunnen doen. Zij moesten dan een
uitvaartverzekering bij Coöperatie DELA hebben en werden dan voor € 100
gesponsord.
Naast de ProkkelSterrenslag hebben medewerkers van Coöperatie DELA het Doe je
mee? spel gespeeld samen met mensen met een verstandelijke beperking en zijn
medewerkers met cliënten op pad geweest om samen klusjes te doen.
Tot slot heeft Coöperatie DELA meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag op
donderdag 9 juni. Mensen met een verstandelijke beperking kregen de gelegenheid
een dagje mee te lopen bij een medewerker. Ook was er de mogelijkheid dat de
medewerkers ze begeleidden bij een andere Prokkelstage.
Het is iedereen zeer goed bevallen. De samenwerking tussen Coöperatie DELA en
Prokkel zal zeker niet bij deze ene week blijven! Mede door de financiële bijdrage
van het DELA goededoelenfonds hebben veel mensen met een verstandelijke
beperking laten zien wat voor sociaal gewaardeerde rollen zij (kunnen) vervullen in
de samenleving. Daaraan is een flinke impuls gegeven in de Prokkelweek.
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Gouden Prokkel
Alle aangemelde Prokkels komen in aanmerking voor de Gouden Prokkel. Een
onafhankelijke commissie heeft een eerste selectie gemaakt. In totaal zijn er
veertien Prokkels uitgekozen, verdeeld over drie categorieën:

Prokkelen in de Samenleving

Prokkelstages

Mensenrechten Prokkel
Deze 14 genomineerde Prokkels zijn bezocht. De bezoeker heeft van zijn
bevindingen een verslag gemaakt, welke zijn besproken door de jury. En die heeft
uiteindelijk besloten wie in 2016 de Gouden Prokkels krijgen. De jury van de
Gouden Prokkel 2016 bestaat uit:

Lucas Meijs, hoogleraar filantropie en vrijwilligersmanagement

Martine Schuijer, namens VNO-NCW

Wilna Wind, namens cliëntenorganisaties

Ellis Jongerius, namens de LFB

Marjan van Noort, lid van het hoofdbestuur FNV Bondgenoten

Gwen van Roekel, namens coöperatie VGZ

Joost van Alkemade, namens NOV
De Gouden Prokkel prijzen
De Gouden Prokkel prijzen zijn ook bedoeld als inspiratie voor anderen. Belangrijk
daarbij is op welke manier mensen met een verstandelijke beperking zelf betrokken
zijn bij het bedenken én het organiseren van Prokkels.
De jury heeft gekeken naar

Participatie van de doelgroep: maken mensen met een beperking deel uit van
de organisatie?

Voorbeeldfunctie: kunnen anderen dit voorbeeld volgen?

Continuïteit van het contact: komen er vervolgactiviteiten in de toekomst en/of
blijven mensen elkaar na de Prokkelweek ook ontmoeten?

Intensiteit van de ontmoeting: hebben mensen goed de mogelijkheid gehad
om elkaar te ontmoeten en te leren kennen?
Uit het juryoverleg
De jury is onder de indruk van de kwaliteit van de Prokkels. Elk jaar neemt deze
toe. Het is dan ook niet eenvoudig om uit al die sterke Prokkels drie winnaars te
kiezen. De jury had het elke genomineerde graag gegund, maar is er desondanks
in geslaagd een gedegen oordeel te vellen in elke categorie en drie winnaars aan te
wijzen.
Bij meerdere Prokkels leveren mensen met een beperking zichtbaar een bijdrage
aan de organisatie. Dat vindt de jury bemoedigend om te zien. Daarnaast wordt
regelmatig een groot deel van de gemeenschap betrokken bij het laten slagen van
een Prokkel. Of het nu 400 mensen zijn die meedoen bij een Prokkelconcert, of dat
mensen samen hun netwerken inzetten om zoveel mogelijk cliënten een dag stage
te kunnen laten lopen bij het bedrijf van hun dromen. Goed dat enthousiasme
wordt overgedragen aan vele anderen!
Ook constateert de jury dat een aantal Prokkelinitatieven zijn uitgegroeid tot iets
structureels en het ziet daarvoor ook bij andere Prokkels veel potentie. Het zou
mooi zijn als alle plannen en goede ideeën tot uitvoering worden gebracht, al moet
er vaak dan nog wel het een en ander gebeuren.
Wat betreft de stages valt op dat stagiairs steeds vaker actief worden betrokken bij
het zoeken van een stage. Het is niet meer zozeer dat er wordt gezocht vóór een
stagiair, maar juist eerder samen mét de stagiair. En het aantal stages is ook dit
jaar weer gegroeid. Er gaan zelfs hele scholen op stage.
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Bij de Mensenrechten Prokkels viel het de jury op dat er enkele nieuwe,
‘onbekende’ onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. Maatschappelijke
thema’s die ons raken, taboeonderwerpen als homoseksualiteit en detentie. Het is
interessant wat er gebeurt als je mensen met een beperking kennis laat maken
met een andere context waarin ze terecht kunnen komen (gevangenis) of die ze
zelf kunnen hebben (een andere geaardheid). En die daarbij zich vervolgens gaan
afvragen wat dat dan voor hun mensenrechten zou betekenen. Waarom worden
mensen buitengesloten om wat ze zijn, waarom krijgen mensen te maken met
sociale onrechtvaardigheid en hoe kaart je dat aan?
Ook de LFB was genomineerd voor deze categorie, maar de jury heeft besloten hen
een andere, bijzondere prijs toe te kennen. Een zogenaamde Ere Prokkel. Dit
omdat zij de Prokkelweek gebruiken om zichzelf te blijven ontwikkelen, zich te
laten zien in de samenleving en een voorbeeld te zijn voor anderen. Je zou kunnen
stellen dat de medewerkers van de LFB fungeren als sociale rolmodellen en
daarmee een voorbeeld en inspiratie zijn voor anderen. Elk jaar komen er nieuwe
mensen bij en die laten zich inspireren door andere LFB’ers.
Tegen de genomineerden die het nét niet geworden zijn, maar ook tegen alle
anderen die een Prokkel hebben georganiseerd, zou de jury willen zeggen dat ze
zeker door moeten gaan op de ingeslagen weg. Een keer Prokkelen is pas echt
mooi als je het daarna vaker gaat doen. En de jury raakt pas echt overtuigd als ze
zien dat de Prokkel een vervolg krijgt!
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Prokkelen in de samenleving
Winnaar Gouden Prokkel: Nuon en de Prokkelweek
Medewerkers van Nuon laten zich inspireren door de Prokkelweek en hebben de
verbinding gezocht met mensen met een beperking. Ze begonnen twee jaar
geleden klein met deelname aan de ProkkelSterrenslag, maar hebben hun
activiteiten inmiddels flink uitgebreid. Zo hebben ze Prokkels gedaan samen met
cliënten Cordaan, boden ze Prokkelstages aan en deden ze dit jaar met maar liefst
tien teams mee aan de ProkkelSterrenslag.
Uit het juryoverleg: Nuon is ooit met één activiteit begonnen en stukje bij beetje
breiden ze het steeds uit. Nuon organiseert inmiddels een breed scala aan
activiteiten en betrekt daar meer dan honderd medewerkers bij! Daarbij is er veel
wederkerigheid. Daarnaast bieden ze werkervaringsplekken aan cliënten van
Cordaan aan en laten daardoor mensen met een beperking ook daadwerkelijk
werken. Nuon is hiermee een voorbeeld voor elk ander bedrijf.
Zilveren Prokkel: Buitenspeeldag in Terheijden
Leerlingen van obs De Windhoek, vrijwilligers en leerkrachten, begeleiders en
cliënten Sovak hebben samen een buitenspeeldag georganiseerd voor
basisschooljeugd in Terheijden. Cliënten hebben geholpen met het spelcircuit,
samen met leerkrachten en vrijwilligers. Leerlingen van de basisschool hebben
samen met de schoolgaande jeugd van Sovak diverse activiteiten en spellen
gedaan.
Uit het juryoverleg: De participatie van mensen met een beperking bij het
organiseren en uitvoeren van deze Prokkel is heel goed. Er is daarin echt een mix
van mensen met en zonder beperking. Goed ook om te zien dat De Windhoek en
Sovak ook buiten de Prokkelweek al veel met elkaar samendoen. Er is ook
betrokkenheid van gemeente en wethouder, die duidelijk stimuleren. De wethouder
heeft zelfs al voorgesteld om volgend jaar een Prokkelstagiair te mogen ontvangen!
Zilveren Prokkel: Feestweek leerwerkcentrum Dalfsen
Leerwerkcentrum Dalfsen Prokkelde op maandag, woensdag en vrijdag. Op
maandag werd de Prokkelweek op een sportieve manier geopend met een
sportclinic in het stadion van PEC Zwolle. Op woensdag was er een kinderworkshop
onder begeleiding van cliënten. Kinderen uit het dorp werden uitgenodigd om de
workshop te volgen. Op vrijdag bezochten cliënten twee bedrijven om een indruk te
krijgen van het werken in de zorg.
Uit het juryoverleg: Goed om te zien dat er met verschillende partijen
samenwerking is gezocht. Met het bedrijfsleven, maar ook met de sportsector. Al
een paar jaar organiseert het Leerwerkcentrum Prokkel(stage)s en het wordt
steeds iets uitgebreider. Het zou mooi zijn als de ontmoetingen het hele jaar blijven
doorgaan, dat het structureel wordt, het geworteld raakt in de samenleving. De
eerste stappen daarvoor zijn absoluut gezet.
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Zilveren Prokkel: Prokkelconcert in Dokkum
Opus 3 heeft een koor en twee ensembles, bestaande uit mensen met een
verstandelijke beperking. Deze groepen hebben samen met mensen zonder een
verstandelijke beperking een Prokkelconcert verzorgd. Ook trad er een popgroep
op, die bestaat uit drie mensen met een verstandelijke beperking en twee
zogenaamde maatjes (mensen zonder verstandelijke beperking). De groep is
ontstaan uit een maatjesproject.
Uit het juryoverleg: Een Prokkelconcert voor iedereen! Er waren honderden
mensen aanwezig, die allen konden meezingen. Hartstikke mooi dat de hele
gemeenschap erbij betrokken wordt en dat het zo’n geïntegreerde gebeurtenis is.
Daarmee heeft het echt een voorbeeldfunctie. Er wordt al lang van tevoren met
elkaar naar toegewerkt, onder andere door middel van gezamenlijke repetities, en
ze blijven met elkaar ook daarmee aan de slag. De popgroep die is ontstaan uit
een maatjesproject kan bovendien inspirerend werken.

Zilveren Prokkel: Samen bakken in Tholen
De mensen van de dagbesteding van Sjaloom Zorg hebben de leerlingen van juf
Mirjam van de basisschool “School met de Bijbel” te Sint-Annaland ontmoet. De
cliënten lieten “hun” werkplek zien aan de kinderen en zijn samen met ze aan de
slag gegaan. Er zijn cakes gebakken en taartdozen gekleurd en versierd die de
kinderen mee mochten nemen naar huis.
Uit het juryoverleg: Een inspirerende ontmoeting. Met een kringgesprek na afloop
met de beide doelgroepen! Mooi dat de rondleiding in de Eterij werd uitgevoerd
door de cliënten zelf. Deze Prokkel heeft het in zich uit te groeien tot iets
structureels. Er is voor volgend jaar al een vervolg afgesproken met een sportdag
op de school, waar de cliënten voor zijn uitgenodigd. Wat nog mooier zou zijn is
als de ontmoetingen door het hele jaar heen zullen blijven doorgaan. Alle
ingrediënten daarvoor zijn aanwezig. Heel goed.
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Prokkelstages
Gouden Prokkel: Prokkelstages Houten
Van Houten&co heeft ook dit jaar weer Prokkelstages georganiseerd in Houten.
Allemaal aangepast op de wensen van de stagiair(e)s. Maar liefst 57 cliënten van
allerlei verschillende organisaties zijn gekoppeld aan een stagebedrijf.
Uit het juryoverleg: Van Houten&co verdient de complimenten voor hoe ze elk jaar
vol passie weer vele Prokkelstages regelen. Dit doen ze met een groep vrijwilligers.
Deze organiseren stages voor mensen van verschillende zorginstellingen. Ze
benaderen bedrijven in heel Houten. Zelfs de minder bereidwilligen worden aan het
jasje getrokken en overtuigd. De stages zijn intussen echt ingebed in het lokale
netwerk. Heel Houten doet mee. Ze plegen hierbij nazorg en maken
vervolgafspraken. Ze stimuleren dat mensen echt aan het werk komen bij lokale
bedrijven, of regelen stageplekken voor later in het jaar. Er is een grote
integraliteit ontstaan en elk jaar is er een groei in het aantal stages: niet vóór de
mensen met een beperking, maar mét. Deze hebben bovendien zelf de afsluitende
borrel georganiseerd
Zilveren Prokkel: Diverse Prokkelstages bij Sodexo
Sodexo heeft in het hele land Prokkelstages aangeboden. Van Den Haag tot
Enschede. Zo werden er bijvoorbeeld Prokkelstages aangeboden op verschillende
cateringafdelingen, maar ook werden veel schoonmaakstages aangeboden.
Daarnaast waren er ook stages bij onder andere recepties en in de beveiliging.
Uit het juryoverleg: Sodexo biedt Prokkelstages aan in het bedrijfsleven. Dit geeft
een goede uitstraling. Ze willen mensen met een beperking of achterstand tot de
arbeidsmarkt in hun teams opnemen en door deze stages te organiseren nemen ze
drempels weg. Van een stage naar een volgende stap of zelfs een betaalde baan,
dat is hoe gedacht wordt en wat sterk is aan deze Prokkel. Doordat ze het op grote
schaal doen, ervaren de collega’s écht wat het is. En Sodexo denkt vooruit: zo zijn
er werkplekken aangeboden voor cliënten van ZiZo (Reinaerde), wiens werkplek
twee maanden dicht gaat. Het zou mooi zijn als dit allemaal groeit: dat als mensen
in de toekomst bijvoorbeeld in kantines komen, ze gaan beseffen hoe normaal het
eigenlijk is dat daar ook mensen met een beperking werken. Sodexo is goed bezig
en we zijn benieuwd hoe het er over een jaar mee staat, tot hoeveel vaste plekken
het dan heeft geleid.
Zilveren Prokkel: Hartekamp Groep op Prokkelpad - Haarlem
Cliënten van de Hartekamp Groep zijn op Prokkelstage gegaan. De cliënten
stuurden heel veel Prokkelwensen in: van een bezoek aan de Tweede Kamer of
brandweer tot het samen met een banketbakker bakken van een taart. Er is een
werkgroep gevormd die met deze wensen aan de slag is gegaan. Daarnaast hebben
een aantal cliënten hun Prokkelstage gedaan in de Tweede Kamer.
Uit het juryoverleg: Een werkgroep is zeer actief aan de slag gegaan met de
wensen van de cliënten. De cliënten werden er op die manier heel actief bij
betrokken. Het resulteerde in maar liefst 77 stages, op zeer diverse plekken! Het
was pas de eerste keer dat er Prokkelstages werden georganiseerd en meteen al
zoveel! Dat laat zien hoeveel enthousiasme er is en dat ze aan het begin kunnen
staan van een hele mooie groei.
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Zilveren Prokkel: 25 leerlingen de Parkschool Limbricht op Prokkelstage
Zo’n 25 leerlingen van de Parkschool gingen op Prokkelstage in Sittard en
omgeving. Alle stageplekken waren in de provincie Limburg. Diverse bedrijven en
organisaties deden mee! De stageplekken zijn gezocht in samenwerking met
ouders. Het is al het vierde jaar dat de Parkschool meedeed aan de Prokkelstages.
Zowel voor als na de stage kwamen de leerlingen samen op hun school. In de
navolgende dagen werd de leerlingen nog gevraagd een bedankbrief te schrijven
aan hun organisatie.
Uit het juryoverleg: Mooi om te zien hoe enthousiast alle partijen waren. De
mensen van de school kregen meerdere leerlingen mee. En ouders hielpen mee
met het inzetten van hun netwerken. Wat ook goed is aan deze Prokkel is de
continuïteit. Ook voor volgend jaar liggen de plannen al weer klaar!
Zilveren Prokkel: 100 leerlingen de Keerkring Zoetermeer op Prokkelstage
100 leerlingen van ZML-school De Keerkring zijn op Prokkelstage gegaan. Winkels/
bedrijven uit heel Zoetermeer deden mee! Op deze manier kunnen de leerlingen
ervaren wat het betekent om te werken en collega’s te hebben en maken op een
laagdrempelige manier kennis met het arbeidsleven. Al sinds 2014 doet de
Keerkring mee met het Prokkelen. Ze begonnen met dertig stages in vijf Albert
Heijn filialen in Zoetermeer.
Uit het juryoverleg: Slim hoe ze hun hele bestaande netwerk van stages gebruiken
voor de Prokkelstages. Er is een breed draagvlak door zowel school, omgeving en
bedrijven. Het is positief dat ze al afspraken hebben gemaakt om ook buiten de
Prokkelweek om Prokkelstages te doen. Er was veel enthousiasme bij de mensen.
De Prokkelstagiair(e)s straalden helemaal. Mensen die niet zo goed mee durfden
gingen toch mee en overwonnen hun angsten.
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Mensenrechten Prokkel
Gouden Prokkel: BeleidsProkkel PI Dordrecht
Bij de Penitentiaire Inrichting (PI) in Dordrecht wilden ze graag in gesprek met
ervaringsdeskundigen. Hoe kun je ervoor zorgen dat er minder mensen met een
(licht) verstandelijke beperking in de gevangenis komen. En wat als ze er toch in
komen. Wat kun je dan doen om te zorgen dat het goed met ze gaat. Dat is een
van de vragen die de PI zich heeft gesteld. Er heeft onder meer een gesprek
plaatsgevonden met bewakers en een gedetineerde.
Uit het juryoverleg: Een maatschappelijk vraagstuk, waar meer over gesproken zou
moeten worden, dat verdient om een platform te krijgen. Want zo’n 30% van de
gedetineerden in Nederland heeft een (licht) verstandelijke beperking. Hoe moet je
als gevangenis daar mee omgaan? Daarom is het goed dat jongeren de gevangenis
hebben bezocht. Hier is heel veel uitgekomen. Het heeft bijvoorbeeld geleid tot het
maken van afspraken voor gastlessen door ervaringsdeskundigen bij de gevangenis
(aan gevangenisbewaarders) en workshops. Heel goed dat op deze manier mensen
met een beperking zelf actief betrokken worden bij deze problematiek. TOP.
Zilveren Prokkel: Lunch met burgemeester in Hilversum
De cursisten van LeOn (Leren & Ontwikkelen Amerpoort) verzorgden tijdens de
Prokkelweek een lunch. Deze lunch werd gehouden in wijkcentrum De Geus, voor
speciale gasten. Zo was bijvoorbeeld de burgemeester van Hilversum, Pieter
Broertjes, uitgenodigd en aanwezig! Ook het bestuur van het buurthuis, de
wethouder die over WMO gaat en een bestuurder van Amerpoort lunchten mee.
Uit het juryoverleg: Een mooi voorbeeld van wijkgerichte ondersteuning met een
‘ontwikkelbrug’ tussen school en eerste baan. Veel organisaties zijn betrokken. Er
worden groeimogelijkheden gecreëerd en betere kansen voor de doelgroep. Een
mooi voorbeeld van samenwerking en maatwerk! Het is daarnaast heel goed dat
mensen met een beperking zelf contact hebben gezocht met de politiek en dat zij
met raadsleden in gesprek gaan.
Zilveren Prokkel: Prokkelen bij COC Limburg in Maastricht
COC Limburg is de belangenorganisatie voor lesbiennes, homoseksuelen,
biseksuelen en transgenders (lhbt) in Limburg. COC Limburg is de allereerste lhbt
organisatie die een Prokkel ontmoetingsstage aan heeft geboden. Twee
Prokkelstagiaires kwamen op Prokkelstage. Zij hebben roze koeken gebakken,
regenboogvlaggen opgevouwen, administratieve taakjes gedaan en lhbt’s ontmoet.
Om zo te ontdekken dat personen die op hetzelfde geslacht vallen helemaal niet zo
gek zijn.
Uit het juryoverleg: Heel veel waardering voor het onderwerp, het initiatief. Een
nieuw thema binnen de Prokkelweek, met een wellicht ingewikkelde doelgroep. Het
is soms nog een taboeonderwerp. De emancipatie van deze doelgroep is belangrijk
en goed dat men dit ook via de Prokkelweek probeert te bereiken. Een mooi
voorbeeld wat betreft bewustwording en de rechten en gelijke kansen van de
doelgroep in de context van de mensenrechten van een andere doelgroep. Dit is
nou echte participatie door de doelgroep in onze brede samenleving.
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Ere Prokkel
Ere Prokkel: LFB en de Prokkelweek - landelijk
Ervaringsdeskundigen van de LFB hebben de Prokkelweek en Prokkelstages gebruikt om zichzelf te ontwikkelen. Zo regelden ze bijvoorbeeld hun eigen Prokkelstage, gaven ze gastlessen, leidden ze het Doe je mee? spel. En nog veel meer.
Door te ervaren ontwikkelen ze zichzelf in de Prokkelweek.
Uit het juryoverleg: De mensen van LFB doen al vele jaren mee met de Prokkelweek en de manier waarop zij steeds opnieuw de Prokkelweek gebruiken om zichzelf te ontwikkelen is onovertroffen. We zouden de LFB tekort doen om ze binnen
één categorie te plaatsen. Ze doen namelijk zoveel meer. Daarom is besloten de
LFB te waarderen met een soort oeuvreprijs: de Gouden Ere Prokkel.
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Communicatie
Communicatie is erg belangrijk voor het Prokkelen. Er wordt vooral
gecommuniceerd over interessante Prokkels naar mensen en organisaties die reeds
betrokken zijn bij de Prokkelweek, maar ook naar mogelijke
samenwerkingspartners, financiers, het grotere publiek, beleidsmakers en
belangstellenden.
Website
Ook dit jaar was de Prokkel website hét visitekaartje van de Prokkelbeweging. Op
de website worden alle Prokkelactiviteiten geplaatst. Ook de vraag en aanbod van
Prokkelstages gaat via de website. Een ander belangrijk onderdeel van de website
is het nieuws. Voorbeelden van nieuwsberichten: Prokkels in de spotlight, op weg
naar de Gouden Prokkel, Mijn Verhaal, bekendmaking nieuwe Full Partner, oproep
om Prokkel aan te melden, overzicht aangeboden Prokkelstages, oproep voor
teams of teamgenoten voor ProkkelSterrenslag, gratis meedoen aan
ProkkelSterrenslag als lid van Coöperatie DELA, oproep voor Doe je mee? spelleiders en een vooruitblik/terugblik op de netwerkbijeenkomsten).
Mijn verhaal
Veel Prokkelactviteiten leiden tot meer duurzame verbindingen. Zo kan een
Prokkelstage leiden tot een vaste arbeidsplaats. Of deelname aan de
ProkkelSterrenslag tot een meer permanente samenwerking tussen bedrijf en
mensen met een verstandelijke beperking. In de nieuwsbrief is een aparte rubriek
gemaakt waarin Prokkelaars dit soort verhalen kunnen vertellen. Het zet hen zelf in
het zonnetje en het laat anderen zien dat Prokkelactiviteiten niet alleen bij
eenmalige ontmoetingen hoeven te blijven.
Nieuwsbrief
Een aantal keren per jaar brengt Prokkel een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief
bestaat uit een selectie van nieuwsberichten die recent op de site zijn gepubliceerd.
Daarnaast bevat de nieuwsbrief regelmatig een oproep voor mensen om een
Prokkel aan te melden of om zich aan te melden voor een netwerkbijeenkomst.
Het afgelopen jaar zijn er zeven nieuwsbrieven gemaakt. Het streven is om in het
nieuwe jaar maandelijks een nieuwsbrief uit de deur te doen. Op dit moment zijn er
3.729 abonnees voor de nieuwsbrief.
Social media: Twitter
Prokkel maakt gebruik van twee soorten social media om de activiteiten onder de
aandacht te brengen. Op Twitter werden dit jaar Prokkelactiviteiten vermeld
wanneer deze werden aangemeld. Dit is vooral ter inspiratie. Tevens werden foto’s
van Prokkels geretweet tijdens de Prokkelweek, zodat deze zichtbaar werden
gemaakt. Daarnaast werd er getweet over nieuwsberichten die geplaatst waren
(bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe Full Partner zich bij Prokkel aansloot) en
werden er oproepen geplaatst (bijvoorbeeld voor stages). Het aantal volgers op
Twitter is dit jaar gestegen van 2625 naar 3000.
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Social media: Facebook
Dit jaar werd de Facebookpagina van Prokkel weer veelvuldig gebruikt om Prokkel
te promoten. Op Facebook werd naar nieuwsberichten op de Prokkelsite gelinkt, er
werden Prokkelervaringen gedeeld en oproepen geplaatst (bijvoorbeeld voor
stages). Hierbij werden betrokken organisaties ‘getagd’: zij krijgen dan een
melding dat ze genoemd zijn, zodat zij zelf ook het bericht kunnen liken en delen.
Ook zijn op de Facebookpagina evenementen aangemaakt: de
netwerkbijeenkomsten per provincie, de ProkkelSterrenslag en de Nationale
Prokkelstagedag. Doel was om een extra platform te creëren waar mensen zich
konden aanmelden (naast de website).
Facebook is – zoals gezegd – gebruikt voor het delen van Prokkelervaringen. Het is
erg geschikt om foto’s en video’s te delen die Prokkelaars maken. Dit is dan ook
gedaan, zodat de Prokkelactiviteiten nog zichtbaarder gemaakt kunnen worden. Er
is ook naar gestreefd bij elk Facebookbericht een foto te zetten, wat het
aantrekkelijker maakt om te lezen. Uit de paginastatistieken blijkt immers dat
video’s en foto’s het hoogste bereik genereren.
Tijdens en na de Prokkelweek is er geprobeerd om zo veel mogelijk te delen,
omdat in deze periode de meeste bezoekers werden verwacht, zo bleek uit
voorgaande jaren.
Uit de statistieken is gebleken dat het bericht over de Prokkelstage bij SodexoDAF, geplaatst op de dag vóór de Gouden Prokkel uitreiking, het populairste was.
Dit bericht werd 37x geliked, 35x gedeeld en bereikte ruim 4200 mensen.
Het totale aantal likes van de pagina is in een jaar tijd gestegen van 750 naar
1070. Tot aan maart zijn er amper nieuwe likes bijgekomen. Daarna zijn er zijn
enkele pieken zichtbaar van nieuwe likes: rond 23 maart (toen er een filmpje uit
de oude doos werd gepost), 6 juni (start Prokkelweek) en 1 juli (Gouden Prokkel
uitreiking). Daarna stokt de teller weer.
Het aantal paginaweergaven is vanzelfsprekend het hoogst rondom de
Prokkelweek. Om de bezoekers ook na de Prokkelweek naar de pagina te laten
komen (om ze te behouden en zodat ze op de hoogte blijven van het wel en wee
van Prokkel), blijven er berichten geplaatst worden. Het lijkt er echter op dat de
pagina in deze ‘rustige’ periode nauwelijks bekeken wordt: hooguit vijf weergaven
per dag.
Nog wat overige cijfers:

In 2015 lag het bereik van de berichten op Facebook tussen de 400 en 1.000,
met tijdens de Prokkelweek een uitschieter naar 6.500. In 2016 is dat
ongeveer vergelijkbaar. Er zijn enkele uitschieters tussen de 2.000 en 6.000.
Een verschil met 2015 is dat er nu ook een uitschieter was rondom de Gouden
Prokkel uitreiking

Het is duidelijk te zien, dat zodra de Prokkelweek start, meer mensen de
Facebookpagina liken en het bereik groter wordt

Op dit moment bestaat het aantal likes op onze pagina voor 75% uit vrouwen
en voor 25% uit mannen. Andere jaren was het percentage vrouwen nog
70%. Dit is dus gegroeid. De grootste doelgroep is vrouwen van 45-54 jaar
(22%)

De meeste likes komen uit Utrecht (44), gevolgd door Amsterdam (38),
Houten (36), Leeuwarden (25) en Den Haag (24)

Het grootste aantal bereikte mensen (degenen waaraan je berichten zijn
getoond) komt uit Amsterdam (452), gevolgd door Utrecht (285), Rotterdam
(221), Eindhoven (214) en Houten (204). Deze cijfers hebben betrekking op
juli 2016

Het grootste aantal betrokken mensen (degenen die je berichten liken of
delen, of die reacties plaatsen) komt uit Amsterdam (25), gevolgd door
Bergschenhoek (17), Zoetermeer (17), Den Haag (13) en Leeuwarden (12).
59
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Netwerkbijeenkomsten
De focus van de Stichting ligt op de Prokkelweek, één week in het jaar als
voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. Om organisaties, bedrijven en
particulieren te enthousiasmeren én om ze met elkaar in contact te brengen
organiseert de stichting in januari zogenaamde provinciale netwerkbijeenkomsten,
in elke provincie één. Het merendeel van deze bijeenkomsten wordt gehuisvest
door provincies en/of gemeenten of bedrijven. Zij kunnen op deze manier op een
low profile maar wel zeer effectieve manier bijdragen.
Op deze bijeenkomsten komen veelal mensen die nog niet eerder van de
Prokkelweek hebben gehoord. Aan de hand van presentaties van ervaren
Prokkelaars (waaronder altijd mensen met een verstandelijke beperking) maken zij
kennis met de vele mogelijkheden die de Prokkelweek hen kan bieden. Door starten netwerkbijeenkomsten in samenwerking met bestaande Prokkelaars en
Prokkelnetwerken worden nieuwe Prokkelaars bereikt en nieuwe Prokkels bedacht.
In totaal hebben dit jaar ruim 400 mensen deze bijeenkomsten bezocht.
Nieuw was dit jaar het Creatiespel. Het Creatiespel is een netwerkspel waarbij de
mensen rondlopen in de zaal en met andere mensen in gesprek gaan, met als doel
dat er genetwerkt wordt. Dit kunnen mensen zijn uit de eigen sector, maar ook uit
een ander werkveld. Iedere deelnemer heeft een vel met vijf adresstickers van
zichzelf, gaat met een ander in gesprek en wisselt zijn adressticker met die van de
ander. Uiteindelijk verzamelt iedereen vijf adresstickers van mensen om later weer
contact mee te kunnen leggen. Het spel bleek aan te slaan en krijgt in het nieuwe
jaar zeker een vervolg.

Deelnemers netwerkbijeenkomsten (2012 - 2016)
2012

2013

2014

2015

2016

Groningen

32

39

23

28

34

Friesland

23

32

27

38

25

Drenthe

27

24

22

24

18

Overijssel

13

43

40

21

37

Gelderland

51

67

43

32

55

Flevoland

11

12

22

14

13

Utrecht

48

40

43

28

61

Noord-Holland

23

13

55

14

39

Zuid-Holland

42

14

54

27

19

Zeeland

17

14

28

14

24

Noord-Brabant

29

47

52

35

28

Limburg

28

95

39

38

51

TOTAAL

344

440

448

313

404
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Organisatie
De Stichting Prokkel is op 29 november 2007 opgericht op initiatief van de volgende
organisaties:

Stichting Fonds verstandelijk gehandicapten

Gehandicaptensport Nederland, voorheen NebasNsg

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

LFB, voorheen Vereniging Landelijke Federatie van Belangenvereniging
Onderling Sterk

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

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

De Nederlandse Stichting voor Sociaal-Pedagogische Zorg

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Deze instellingen vormen samen de Founding Fathers van de Stichting Prokkel.
Adresgegevens
Stichting Prokkel p/a Postbus 413 Zonnebaan 39 www.prokkel.nl 3500 AK Utrecht
3542 EB Utrecht info@prokkel.nl
T (030) 2739711 030-2363761 06-24677785
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
De Stichting heeft ten doel:
Het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke
beperking
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
a) Het jaarlijks organiseren van een Verstandelijk gehandicapten 2daagse
b) Het stimuleren van Prokkels, zijnde prikkelende ontmoetingen tussen mensen
met
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:

Dolf Segaar onafhankelijk voorzitter

Yvonne den Exter namens VGN, tevens penningmeester

Joost Hoffscholte, lid namens Stichting SPZ

Yvonne Heijnen-Kaales namens Cordaan als vertegenwoordiger van de Full
Partners

Theo van Loon, secretaris 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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In 2015 zijn beleidsvoornemens geformuleerd voor de Prokkelweek van 2016 en
die van 2017. Het bestuur heeft zich vooral gefocust op de uitvoering en
monitoring hiervan en dan in het bijzonder de Prokkelweek van 2016. Dat betekent
blijven concentreren op de Prokkelweek zelf: één week in het jaar als voorbeeld en
inspiratie voor de rest van het jaar. Dat betekent vooral verbinden, stimuleren en
faciliteren. Dat betekent zelf beperkt werkzaamheden oppakken en vooral mensen
en organisaties in beweging zetten, zodat de samenleving meer inclusief wordt
voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. En dat betekent ook
het handhaven van een kleine werkorganisatie, werken met veel vrijwillige inzet,
stimuleren van ruilen, delen en creëren (nieuwe businessmodellen) en werken met
een beperkt financieel budget.
Cruciaal blijft daarbij de – lokaal en landelijk - in gang gezette beweging door laten
rollen, zonder veel extra organisatiekracht vanuit de landelijke organisatie. Het
bestuur heeft zich daarbij laten leiden door te kijken naar:

Kwaliteit en kwantiteit

Verbinden van landelijk netwerk met lokale initiateven

Het uitbouwen van het aantal full partners (zorgaanbieders) en samenwerking
met (landelijke) bedrijven

Het leggen van een steviger financieel fundament onder de organisatie door
meer aandacht voor meerjarige samenwerking met en financiële
ondersteuning van derden (zorgaanbieders, bedrijven, fondsen, eigen
fondswervende activiteiten)
Werkorganisatie
Een kleine, flexibele werkorganisatie met lage overhead blijft het uitgangspunt. De
stichting gaat geen meerjarige verbintenissen aan; heeft geen eigen kantoor en er
worden geen vaste dienstverbanden met medewerkers afgesloten. Medewerkers
die werkzaamheden verrichten voor stichting Prokkel kunnen gebruik maken van
een aantal werkplekken bij het kantoor van de LFB aan de Zonnebaan in Utrecht.
Voor de uitvoering van werkzaamheden wordt gewerkt met freelancers en tijdelijk
ingehuurd personeel.






Marian Geling; contract van 780 uur per jaar; zelfstandig ondernemer;
projectleider
Moniek Niezen; gemiddeld 20 uur per week; pay roll contract en zzp;
medewerker
Robin Damen; gemiddeld 10 uur per week; pay roll contract; communicatie
Moniek van der Meij; 12 uur per week; gedetacheerd door Ministerie van BZK
Mara Over; 24 uur per week; stagiaire MBO Zadkine (september-maart)

Incidenteel is gebruik gemaakt van werkstudenten waaronder Lisa Wopereis en
andere vrijwilligers.
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Verankering en Borging: Founding Fathers, Full Partners en bedrijven
De Founding fathers hebben in 2007 de Prokkelbeweging opgericht. Zij zijn
vertegenwoordigd in het bestuur en dragen – in beperkte mate - financieel bij. In
2013 is gestart met het op landelijk niveau betrekken van zorgaanbieders bij de
Prokkelweek, met als doel de Prokkelbeweging meer regionaal te verankeren en
lokaal verbindingen tot stand te kunnen brengen tussen landelijke werkende
partners van de Stichting (UWV, Nuon, Coöperatie DELA, Coöperatie VGZ, USG
Restart, Sodexo, diverse Ministeries, CHE, diverse ROC’s). De opgedane ervaringen
hebben in 2014 geleid tot het ontwikkelen van een zogenaamde Full Partner
structuur. Zorginstellingen kunnen Full Partner worden en worden op deze manier
“preferred supplier”. Voor de Prokkelweek 2015 waren zeven zorginstellingen full
partner. Voor de Prokkelweek 2016 is dit aantal gestegen naar 20. Het gaat om de
volgende organisaties:

Abrona (Utrecht)

Amerpoort (Utrecht)

Aveleijn (Overijssel)

Baalderborg Groep (Overijssel)

Cordaan (Noord-Holland)

De Hartekamp Groep (Noord-Holland)

De Zijlen (Groningen)

Elver (Gelderland)

Estinea (Gelderland en Overijssel)

‘s Heeren Loo (landelijk)

Humanitas DMH (landelijk)

NOVO + Promens Care (Cosis) (Groningen en Drenthe)

ORO (Noord-Brabant)

Pameijer (Zuid-Holland)

Philadelphia (landelijk)

Radar (Limburg)

Reinaerde (Utrecht)

Siza (Gelderland)

Stichting SWZ (Noord-Brabant)

Talant (Friesland)
Een keer per jaar komen vertegenwoordigers van Founding Fathers, Full Partners
én bedrijven bij elkaar, onder de noemer Raad van Maatschappelijke partners. In
dit boekjaar was deze bijeenkomst – waarbij ook staatssecretaris Klijnsma
aanwezig was - op 25 november in Den Haag.
Administratie
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het betalingsverkeer is ook bij VGN
ondergebracht waarbij met een autorisatieprocedure wordt gewerkt met
functiescheiding en meerdere controlemomenten in het betaalproces.
Financiën
In het boekjaar 2015/2016 is door de Founding Fathers een totaalbedrag van
€ 35.750 bijgedragen ter dekking van de exploitatiekosten. Daarnaast is van
allerlei andere bedrijven en organisaties in totaal € 155.000 ontvangen.
Er is er € 159.401 uitgegeven, zodat het voordelig exploitatiesaldo € 30.091
bedraagt. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve exploitatie ter
dekking van eventuele tekorten in de komende jaren.
Bijdragen in natura:
Naast de Founding Fathers hebben ook derden bijdragen in natura geleverd. Voor
een specificatie hiervan wordt verwezen naar bladzijde 86.
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2017— tien jaar Prokkelweek
Vrijdag 8 juni 2007: de startbijeenkomst van de Verstandelijk gehandicapten
2daagse. Onder het bijzijn van zo’n 100 gasten is bij restaurant Abrona in Oudewater
het startsein gegeven voor Prokkelen: de prikkelende ontmoetingen tussen mensen
met en zonder verstandelijke beperking.
Wat begonnen is als een kleinschalig, landelijk initiatief met veel enthousiasme en
vrijwillige inzet, is uitgegroeid tot een volle week, een week met honderden
bruisende, inspirerende en prikkelende activiteiten, op meer dan duizend locaties in
het land, op de werkvloer, in het onderwijs, in wijken en buurten, met overheden,
bedrijfsleven met maatschappelijke organisaties met duizenden deelnemers, met nog
steeds heel veel enthousiasme en even zoveel vrijwillige inzet.
Het uitgangspunt is, was en blijft: door samen iets te doen, elkaar beter leren
kennen, elkaars mogelijkheden ontdekken en ervaren waarmee rekening te houden.
Eén week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.
Het uitgangspunt is, was en blijft: geen staande organisatie bouwen, klein blijven en
vooral faciliteren, stimuleren, enthousiasmeren en bovenal verbinden en zichtbaar
maken.
“Een Prokkel is niet een cadeau voor een ander. Een Prokkel geef je jezelf. Al
prokkelend treed je buiten gebaande paden. Prokkels brengen nieuwe inzichten. Ze
kunnen confronterend, ontroerend, bijzonder hilarisch of verbijsterend gezellig zijn.
Prokkels zijn soms kleine gebeurtenissen met een groot effect. Zodra je beseft dat
Prokkels altijd en op elk moment mogelijk zijn, zie je Prokkelkansen overal” Judith
Wermenbol, juni 2007.
Jubileum
In 2017 bestaat de Prokkelweek tien jaar en is ze van maandag 12 tot en met
zaterdag 17 juni. De woorden van Judith van tien jaar terug zijn nog steeds van
toepassing. Een Prokkel is een cadeau aan jezelf.
Voor de jubileumweek van 2017 willen we je graag een aantal cadeautips meegeven.
Cadeautips voor lokale Prokkels, voor landelijke activiteiten, voor jezelf. Cadeaus die
bijdragen aan vernieuwing en verduurzaming.
Cadeaus in de vorm van munten, middelen en menskracht. Cadeaus die passen bij
jouw wensen en mogelijkheden.
De ProkkelSterrenslag
Maandag 12 juni 2017 (Utrecht)
Een zeskamp 100 teams bestaande uit vijf mensen
met en vijf mensen zonder verstandelijke beperking.

Deelnemen als team voor € 500,- per team.
Bijdrage in natura zoals catering, organisatiekracht,
personele inzet op de dag zelf.
De Nationale Prokkelstagedag
Donderdag 15 juni 2017
Een snuffelstage van 1 dag: ervarend leren voor zowel
deelnemer en bedrijf. Deelnemen als bedrijf of organisatie
Cadeautips

Gouden Prokkel prijsuitreiking voor stages

Website voor bij elkaar brengen van vraag en aanbod

Jubileumuitgave met ervaringsverhalen, tips en suggesties
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BeleidsProkkels
Donderdag 15 juni 2017
Mensen met een verstandelijke beperking mee laten
denken over beleid.
Cadeautips

Deelnemen als overheid (lokaal, landelijk)

Gouden Prokkel prijsuitreiking
Doe je mee?
Woensdag 14 juni en zaterdag 17 juni 2017
Een (bord)spel waarmee mensen met en zonder een
beperking op een eenvoudige en leuke manier met
elkaar in gesprek kunnen gaan over meedoen in de
samenleving.
Cadeautips

Spelleiderstraining volgen

Spelleidersduo’s ondersteunen
Andere leuke cadeaus

Boek met verhalen van 10 jaar Prokkelweek, resultaten, aanpak en inspiratie

Jubileumwebsite met foto’s en verhalen

Spelpakketten voor duo’s financieren

Poloshirt voor spelleidersduo financieren
Landelijke inspiratiebijeenkomst Raad van maatschappelijke partners
Laat je inspireren op woensdag 16 november 2016! Voor directeur-bestuurders
van zorgaanbieders, voor bedrijven, voor overheden.
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Beleidsvoornemens voor de
komende twee jaar
(Prokkel 2017—Prokkel 2018)
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.
Bovengenoemde tekst stond in het jaarbericht van 2015. Vanuit deze visie is de
Prokkelweek 2016 vormgegeven en vanuit deze visie worden ook Prokkelweek 2017
– het 10-jarig jubileum – en Prokkelweek 2018 gerealiseerd.

Randvoorwaarden

Een lichte organisatie structuur, met kenmerken van “grassroot” organisatie

Een beperkt jaarbudget

Veel vrijwillige inzet, gebaseerd op ruilen, delen en creëren (nieuwe
businessmodellen, zie ook prof.dr. Jan Jonker, Radboud Universiteit Nijmegen)

Verbinden en faciliteren van verbindingen op alle niveaus: tussen mensen,
tussen organisaties, tussen bedrijven en (zorg)organisaties, tussen middelen,
organisaties en bedrijven. Verbinden is het sleutelwoord
Inhoudelijk

De voorbereidingen voor de Prokkelweek beginnen met
ontmoetingsbijeenkomsten op provinciaal niveau, voor nieuwe én bestaande
belangstellenden. Ook hier staat verbinden centraal: het programma moet
daartoe uitnodigen en realiseren. Het in 2016 zelf ontwikkelde Creatiespel wordt
verder verfijnd

De Prokkelweek is een laagdrempelig instrument voor het realiseren van een
meer inclusieve samenleving. Faciliteren en stimuleren van eenmalige
activiteiten naar duurzame betrokkenheid van mensen met een verstandelijke
beperking door:

Goede voorbeelden zichtbaar te maken, inclusief de “werkende” elementen
en contactgegevens van organisatoren

Partners te stimuleren deze goede voorbeelden te volgen en zichtbaar te
maken via eigen communicatiekanalen

Het stimuleren van verbindingen tussen ervaringsdeskundigen (mensen
met een verstandelijke beperking) die de Prokkelweek gebruiken om zich
verder te ontwikkelen (Prokkelambassadeurs)
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Het stimuleren van en zichtbaar maken van Prokkels in de Prokkelweek. Alle
Prokkels blijven gepubliceerd op de website, maar worden ook middels social
media (Facebook, twitter e.d.) breder onder de aandacht gebracht
Het stimuleren van lokaal eigenaarschap van Prokkelactiviteiten
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
Het verstevigen en vergroten van de landelijke ProkkelSterrenslag: het
landelijk evenement dat dient als start van de Prokkelweek, dat dient als
laagdrempelig evenement voor bedrijven om kennis te maken met de
mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking en dat dient als
fondswervend evenement (het moet zichzelf bekostigen en nog extra geld
opbrengen voor het financieren van de reguliere exploitatie)
Onderzoeken of bestaande instrumenten en/of activiteiten gebruikt kunnen
worden om meer selfsupporting te worden (onderzoeken op verdiencapaciteit
mogelijkheden)

Organisatorisch

Blijven werken met freelance medewerkers (samen ongeveer 2,5 fte) en voor
kantoorfaciliteiten gebruik maken van kantoorruimtes van partners. Dit
vergroot betrokkenheid, 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
verbindingen tussen mensen, organisaties en bedrijven te faciliteren en
stimuleren

Intensiveren van digitale ondersteuning, vooral via social media

Het verder uitbreiden van de partnerstructuur. Het streven is in elke provincie
minimaal twee “full partners” te hebben. Zij zijn vooral aanjager in hun
werkgebied en organisatie. Door de implementatie van de partnerstructuur
wordt het aantal sleutelfiguren sterk uitgebreid. Doordat bij de full partners ook
de Prokkelambassadeursteams worden aangehaakt, wordt ook de
betrokkenheid van de doelgroep zelf verankerd

Het inrichten van een landelijk PR ondersteuningsnetwerk, bestaande uit PR en
communicatie medewerkers van founding fathers en full partners. Deze komen
maximaal twee 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 € 1750.000 tot € 180.000 (maximaal). Dit wordt ingezet als
hefboom voor het realiseren van vrijwillige inzet, bijdragen in natura (landelijk én
lokaal) en financiële betrokkenheid voor lokale Prokkelactiviteiten.
Het organiseren van de Prokkelweek vraagt reeds in september personele inzet. Het
opbouwen van een eigen vermogen ter grootte van € 75.000 zodat er in september
daadwerkelijk gestart kan worden met de organisatie van de Prokkelweek van het
daaropvolgende jaar.
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Het budget:
Founding fathers

10 tot 15% in geld en voor het overige in natura

Partners uit de zorg

40% (jaarbijdrage van € 3.750 per instelling,
eventueel staffelen en 20 tot 30 partners)

Bedrijfsleven

20% tot 30% door deelname aan en betalen van
ProkkelSterrenslag voor het dekken van de directe en
indirecte kosten

Drie Gouden Prokkels 10% (meerjarige verbintenissen)
Fondsenwerving

20% waarvan deels bestaande, deels nieuwe
financiers, zowel particuliere als via bedrijfsfoundations en
zorgverzekeraars en het door ontwikkelen van eigen
fondswervende capaciteiten, bijvoorbeeld via crowdfunding en
activiteiten zoals ProkkelSterrenslag.

Meten is weten
Alle Prokkelactiviteiten (het streven is een groei van 10% per jaar) worden door de
organisatoren zelf op de website geplaatst. Het aantal Prokkels in het werkgebied van
de Full partners wordt zo ook meer inzichtelijk gemaakt en samen met hen
geëvalueerd (aantal en kwaliteit).
Tot besluit
De Stichting heeft zich in het verleden regelmatig de vraag gesteld: Waarom zijn wij
er, wat doen we en wat is onze meerwaarde? Dit zal zij ook in de toekomst blijven
doen.
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Bijlage 1: Overzicht Prokkels
Totaal: 403 Prokkels
Drenthe (11)

Assen
Lieflandschool op Prokkelstage in Assen
NOVO - Cosis en de Prokkelweek - Groningen Drenthe
Prokkelen bij Resto VanHarte in Assen
Prokkelstage bij Vanboeijen Grand café Lombok en de
Kinderboerderij in Assen
Eext
Prokkelstage bij Kinderdagverblijf de Hasselbraam in
Eext
Emmen
Zon, zee en vakantie in Emmen
Hoogeveen
Darten met Dartvereniging Westersluis in Hoogeveen
High Tea in Hoogeveen met SAW18+ studenten van
het Alfa-college
Nieuw-Roden
Prokkelen met paarden op de Roccohoeve in NieuwRoden
Roden
Avond4daagse Roden
Tynaarlo
Prokkelstage bij de Brillenfabriek in Tynaarlo

Flevoland (5)
Almere
Leerlingen VSO Aventurijn op Prokkelstage bij
Windesheim Flevoland in Almere
Prokkelstage bij Windesheim Flevoland in Almere
Restart naar de ProkkelSterrenslag
Lelystad
Werfsjob en leerlingen Groenhorstcollege samen op
Prokkelstage in Flevoland
Zeewolde
Bezoek windmolenpark Alexia in Zeewolde

Friesland (19)
Appelscha
Koeien schilderen in Appelscha
Prokkelstage bij koeienboerderij in Appelscha
Zwerfvuil ruimen in Appelscha
Beetsterzwaag
Gezellige Prokkeldag in Beetsterzwaag
Burgum
Begrijpelijke communicatie 3.0 - Burgum
Zomer Prokkel Fair in Burgum

BestBuddies Diner in Heerenveen
Talant en de Prokkelweek – Friesland
Leeuwarden
BeleidsProkkel PI Leeuwarden
Cliënten Middelsehiem (Talant) Leeuwarden op
Prokkelstage
Noardewyn live muziek in Leeuwarden
Prokkel BBQ Wijlaarderhof & WIL in Leeuwarden
Prokkelkoor zingt tijdens Lokaal Vocaal in Leeuwarden
Prokkelstage bij De Friesland Zorgverzekeraar
Leeuwarden
Samenspel in de wijk in Leeuwarden
Wolvega
Spelletjesmiddag met ouderen bij serviceflat Lenna in
Wolvega

Gelderland (45)
Aalten
Cliënten Estinea op Prokkelpad - Aalten
Estinea en de Prokkelweek - Aalten
Sportdag Estinea - Een prikkelende sportdag - Aalten
Apeldoorn
DELA aan de slag bij en met 's Heeren Loo Apeldoorn
Leerlingen van Voorthuysenschool Apeldoorn op
Prokkelstage
Samen muziek maken in het Kristal in Apeldoorn
Arnhem
Arnhemse buurttuin
CHE Studenten en tuingroep Elver samen aan het werk
in Arnhem
Elver met DELA naar ProkkelSterrenslag in Utrecht
Genieten, beleven en plezier maken in Arnhem
Laten we er een feestje van maken! in Arnhem
Prokkelen bij Elsweide in Arnhem
Prokkelen bij Siza Werk op kantoor in Arnhem
Prokkelen met de manager van 's Koonings Jaght in
Arnhem
Remmentest geavanceerde bus bij de HAN in Arnhem
Siza en de Prokkelweek – Arnhem
Doesburg
Sint-Maartensmaaltijd in Doesburg
Druten
Avondvierdaagse Druten
Ede
CHE en de Prokkelweek - Ede en omgeving
Gemeentehuisbezoek in Ede
Eibergen
Maand van het spannende boek met koffie/thee en
gratis koek in Eibergen

Epe
Gezamenlijke Prokkelafsluiting in Epe
Koppel uit Epe organiseert Prokkelstages
Dokkum
Kennismakingsavond met Doe je mee? spel in Dokkum Met gemeente Epe een tuinProkkel
Onderdompelen in muziek in Epe
Prokkelconcert in Dokkum
Grou
Prokkelstage bij TOF Vakanties in Grou

Groenlo
Prokkelstage cliënten Estinea bij voetbalvereniging s.v.
Grol in Groenlo

Heerenveen
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Groesbeek
Levend ganzenbord & rolstoelhockey in Groesbeek
’t Harde
Samen in de fanfare in 't Harde
Zinderende Fietstocht op de Veluwe
Hengelo
Puur Natuur gaat op Prokkelstage in Hengelo
Lichtenvoorde
Pilot project Pitchen! – Lichtenvoorde
Prokkel Tennis Toernooi in Lichtenvoorde
Megchelen
Megchels kookcafé

Playback je Gek in Leek
Spelletjesknutselmiddag in Leek
Wandelspeurtocht in Leek
Zomerkokkerellen in Leek
Zomermarkt in Leek
Muntendam
Doe je mee? spel bij gemeente Menterwolde
Sappemeer
Doe je mee? Inloopmiddag bij de Touwslager in
Sappemeer
Slochteren
De Zijlen op Prokkelstage bij gemeente Slochteren

Nieuw-Wehl
Elver en de Prokkelweek - Gelderland
Wellness Prokkel bij Elver in Nieuw-Wehl

Ter Apel
Levend ganzenbord in Ter Apel
Prokkel/Kunstwandeling Ter Apel
"Samen zang en spel" in Ter Apel

Nijkerk
Gesprek met vrijwilligersorganisatie in Nijkerk

Tolbert
De Zijlen en de Prokkelweek – Groningen

Nijmegen
Prokkelstages JCI Mariken Nijmegen

Winschoten
Gezamenlijke afsluiting Prokkelstagedag op
Meentschool in Winschoten
Leerlingen Meentschool op Prokkelstage in Winschoten

Oosterwolde
Prokkelen bij Op 't Schroat in Oosterwolde tijdens
Fietstocht op de Veluwe
Tiel
Leerlingen Cambier Tiel op Prokkelstage
Vaassen
Bewoners Deventerstraat Vaassen op Prokkelstage

Limburg (25)
Beek
Open dag met gezellige activiteiten in Beek (LB)

Velp
Prokkelen bij Speelstoet in Velp

Bunde
DELA aan de slag bij Ut Zunneke in Bunde
DELA maakt de klus af bij Ut Zunneke in Bunde
NOVO - Cosis en de Prokkelweek - Groningen - Drenthe

Wapenveld
Samen doen is gezellig - Wapenveld

Eijsden
Doe je mee? in Eijsden

Winterswijk
Kom kijken op mijn werkplek bij Top Art in Winterswijk
Samen naar de muziek in Winterswijk
LFB Winterswijk op Prokkelpad

Geleen
Doe je mee? spel bij WonenPlus in Geleen
Prokkel LOL bij Artamuse in Geleen

Groningen (31)
Bedum
Avond4daagse Bedum
Groningen
Buitenspeeldag meets Prokkel in Groningen
Eten en oud-Hollandse spelletjes in Woonzorgcentrum
Gabriël Groningen
Maatjesproject met Rode Kruis Studentendesk
Groningen
Muzikale ontmoeting 't Vinkhuys in Groningen
Oefenen voor Prokkelkerkdienst 12 juni in Groningen
Oud-Hollandse spelletjes in Groningen
Prokkelstage bij KPN - Sodexo in Groningen
Prokkelstages Lewenborg Groningen
Theatervoorstelling: De Boze Buurman – Groningen
Workshops Prokkel bij Lewenborg Groningen
Haren
KinderProkkel in Haren
Mytylschool Prins Johan Friso op Prokkelstage in Haren
Open week in Haren
Hoogezand
De Zijlen op Prokkelstage bij gemeente Hoogezand

Heel
Prokkelstage bij kringloopwinkel 2de Kans in Heel
Houthem
Doe je mee? spel bij Adelante in Houthem
Limbricht
25 leerlingen de Parkschool Limbricht gaan op
Prokkelstage
Maastricht
Cliënten Radar op Prokkelpad – Limburg
Prokkelen bij COC Limburg in Maastricht
Prokkelstages bij het Gouvernement van Limburg in
Maastricht
Radar en de Prokkelweek - Zuid-Limburg
Roermond
15 Prokkelstages bij Wonen Limburg in Roermond
Sittard
Prokkelstage bij Artamuse in Sittard - Geleen en Beek
Prokkelstage bij gemeente Sittard-Geleen
Prokkelstage bij IKC Loedoes
Prokkelstage bij Speeltuin de Roetsj in Sittard
Samen spelen bij Speeltuin de Roetsj in Sittard

Valkenburg
Doe je mee? spel bij Ronald McDonald Kindervallei in
Leek
Valkenburg (dinsdag)
Cliënten De Zijlen op Prokkelstage in Leek en omgeving Doe je mee? spel bij Ronald McDonald Kindervallei in
Gezonde leefstijl Prokkel met gemeente Leek
Valkenburg (woensdag)
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Tuin onderhoudsvriendelijk maken in Valkenburg aan
de Geul
Venlo
De Vijverhofschool ism Synthese op Prokkelstage van
Venlo tot Venray
Prokkelstage bij Omroep Venlo

Noord-Brabant (59)
Bergen op Zoom
S&L Zorg Prokkelstages in Bergen op Zoom
Biezenmortel
Cliënten Stichting Prisma Biezenmortel op Prokkelstage
Samen belevingstuin maken - DELA – Biezenmortel
(dinsdag)
Samen belevingstuin maken - DELA – Biezenmortel
(woensdag)
Breda
Prokkelstage bij de gemeente Breda
Prokkelstage bij MEE West-Brabant
Den Bosch
DELA-medewerkers steken handen uit de mouwen bij
In de Roos - Den Bosch
Met DELA Doe je mee? spel spelen bij In de Roos in
Den Bosch
Eindhoven
Coöperatie DELA en de Prokkelweek – landelijk
Coöperatie DELA op Prokkelstage - Eindhoven
DELA aan de slag bij Tonnaerstraat Eindhoven
Doe je mee? spel met DELA en Mgr. Bekkersschool in
Eindhoven
Prokkel jubileumvoorstelling in Eindhoven
Samen klussen op SWZ-locatie Silverenberg in
Eindhoven
Geertruidenberg
Muziek in de Prokkelweek in Geertruidenberg
Prokkelweek de Riethorst Geertruidenberg: 'Delen met
de buurt'
Streekmarkt in de Stadstuin in Geertruidenberg
Tafelen, delen in sfeervol samen eten in
Geertruidenberg
Goirle
Nieuwe mensen ontmoeten in Goirle
Samen schilderen in Goirle
Samen sporten in Goirle
Halsteren
S&L Zorg op Prokkelstage in Halsteren
Heerle
Prokkelstage bij De Kok Staalbouw in Heerle
Helmond
Cliënten ORO op Prokkelstage in Helmond en omgeving
ORO en de Prokkelweek - Helmond
Kaatsheuvel
Cliënten Ons Huis met vrijwilligers VGZ een dagje naar
Efteling in Kaatsheuvel
Nispen
S&L Zorg op Prokkelstage in Nispen
Roosendaal
S&L Zorg Prokkelstages in Roosendaal
Son en Breugel
Digitaal PROKKEL-Plein Son en Breugel als opstart van
Leerwerkcentrum De Carrousel
Prokkel Tuinfeest in Son en Breugel
Rolstoelwasstraat in Son en Breugel

Samen aan de slag Logeerhuis Son en Breugel
Samen de Tref schoonmaken Son en Breugel
Samen schoonmaken bij Aquamarijn Son en Breugel
Stichting SWZ en de Prokkelweek - Son en Breugel
Terheijden
Buitenspeeldag in Terheijden
Samen muziek maken in Terheijden
Tilburg
3-gangenmenu bij MFA De Poorten in Tilburg
3-gangenmenu bij MFA Symfonie in Tilburg (dinsdag)
3-gangenmenu bij MFA Symfonie in Tilburg
(donderdag)
3-gangenmenu bij MFA Symfonie in Tilburg (vrijdag)
3-gangenmenu bij wijkcentrum de Baselaer in Tilburg
3-gangenmenu bij wijkrestaurant MFA Het Spoor in
Tilburg
3-gangenmenu bij Wijkrestaurant Ypelaer in Tilburg
Dialoogtafels: "Samen doen" in Tilburg
Doe je mee met DELA en De Bodde in Tilburg
Film "Het Kasteel van Tilburg (2)"
Interactief dineren in Tilburg
Knutselen, rap en zang in Tilburg
Reünie: "Het Kasteel van Tilburg"
Teambuilding speurtocht door Tilburg
Volkskeuken De Halve Gare in Tilburg (maandag)
Volkskeuken De Halve Gare in Tilburg (dinsdag)
Volkskeuken De Halve Gare in Tilburg (woensdag)
Volkskeuken De Halve Gare in Tilburg (donderdag)
Wandeling naar Trappistenklooster in Tilburg
Veldhoven
Coöperatie DELA aan de slag bij sportdag Severinus
Veldhoven
Vught
Doe je mee? spel in Vught
Zevenbergen
Sport- en spelmiddag in Zevenbergen

Noord-Holland (36)
Alkmaar
Prokkelstage Sodexo in Alkmaar
Amstelveen
Een dag in de weer met geleidehonden van de KNGF in
Amstelveen
Amsterdam
Buurtmarkt in Amsterdam
Clienten Cordaan op Prokkelpad - Amsterdam
Cliënten en begeleiders Cordaan en vrijwilligers Nuon
naar Artis in Amsterdam
Cordaan en de Prokkelweek - Amsterdam
Eten + muzikale omlijsting bij Resto VanHarte
Amsterdam-Noord
Expositie bij Alphons Laudyschool in Amsterdam-Zuid
Feestelijke avond in Da Costa in Amsterdam-West
Goulash feest in Amsterdam
Hartekamp Groep en Nuon gaan bowlen in Amsterdam
Interactief concert met Prisma Orkest in Kerk De Bron
in Amsterdam-Oost
Kinderen sporten bij Meet2Move op de Heldringschool
in Amsterdam-Zuid
NSGK en de Meerklank naar de ProkkelSterrenslag
Nuon en de Prokkelweek
Opening Nationale Prokkelstagedag beursgong in
Amsterdam
Praten over Mensenrechten met wethouder Amsterdam
Prisma Koor en Donderkoor zingen in Huis van de Buurt
de Klinker in Amsterdam-West
Prokkelen bij Resto VanHarte in Amsterdam-Noord
Prokkelstage bij Radio Signaal en de Muzikale Noot in
Amsterdam
Prokkelstages op diverse locaties van Sodexo in
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Amsterdam
Stage Nuon Zakelijke markt - Amsterdam
UWV en de Prokkelweek
Werfloop in Amsterdam

Baalderborggroep en de Prokkelweek – Ommen

Haarlem
De Hartekamp Groep in de Prokkelweek
De Hartekamp Groep op Prokkelpad - Haarlem

Zwolle
Cliënten JP van den Bent op Prokkelstage bij Deltion
College in Zwolle
Deltion Prokkel Open Podium - Zwolle
Leerlingen de Twijn op Prokkelstage bij Deltion College
in Zwolle
ODDC Niloka gaat naar Open Podium Deltion College in
Zwolle
Open Podium Prokkel met leerlingen Deltion College en
Frion in Zwolle
Prokkelstages bij Deltion College in Zwolle
Spelletjesmiddag met studenten Deltion en cliënten
ODDC Niloka in Zwolle

Heerhugowaard
Knutsel Prokkel in Heerhugowaard

Utrecht (47)

Anna Paulowna
Gemeente Hollandse Kroon en Thomashuis ProkkelSterrenslag
Castricum
Prokkelstages in Castricum

Hilversum
Inloop in wijkcentrum De Geus in Hilversum
LFB Hilversum op Prokkelstage
Lunch met burgemeester in Hilversum
Prokkelstage bij Sodexo - NOS in Hilversum
IJmuiden
Prokkelen in en om de Spil in IJmuiden
Schagen
's Heeren Loo Schagen op Prokkelstage
Slootdorp
Ontmoetingsdag in Slootdorp

Overijssel (26)
Borne
Aveleijn en de Prokkelweek - Borne
Cliënten Aveleijn op Prokkelpad - Twente
Dalfsen
Kinderworkshop in Dalfsen
Op bezoek bij twee bedrijven in Heerde en Heino
Sportieve opening Feestweek Leerwerkcentrum
Vechtdal in Dalfsen
Delden
Golfprokkel in Delden
Deventer
Darten in Deventer
Prokkelen met 's Heeren Loo Deventer op de
buitenspeeldag
Enschede
Estinea op Prokkelstage in Enschede
Haaksbergen
Bewoner Kalter geeft rondleiding aan collega in
Haaksbergen
Bewoners de Kalter Haaksbergen op Prokkelstage
Rondleiding bij Rabobank en de Kalter in Haaksbergen
Workshop 'Je paard als spiegel' in Haaksbergen
ZIENS komt twee cakes overhandigen en komt kijken
op de Kalter in Haaksbergen
Hardenberg
Uitwisseling de Koppeling met twee bedrijven in
Hardenberg
Hengelo
Koken met de wijk in Hengelo
Prokkelbingo in Hengelo
Nijverdal
Zanguurtje in Nijverdal
Ommen

Amersfoort
De Amersfoortse Prokkelbeurs
s Heeren Loo Zorgroep en de Prokkelweek - landelijk
Humanitas-DMH Amersfoort op Prokkelstage
Ontmoeting met de aapjes in Amersfoort
Op stap met de burgemeester van Amersfoort
Philadelphia en de Prokkelweek - Amersfoort
Prokkelstage bij KPN Sodexo in Amersfoort
Baarn
Amerpoort en de Prokkelweek – Utrecht
Breukelen
3 Prokkelstages bij Sodexo hoofdkantoor in Breukelen
Bunschoten
In gesprek met wethouder in Bunschoten
Houten
57 Prokkelstages in Houten
BestBuddies en de Prokkelweek – Landelijk
Prokkelstages Sodexo bij KPN Houten
Huis ter Heide
Abrona en de Prokkelweek - Huis ter Heide
Maartensdijk
Creatief knutselen met hout in Maartensdijk
Maarssen
Gemeente Stichtse Vecht naar ProkkelSterrenslag
Maarssenbroek
'We maken er een feestje van!' bij Amerpoort
Kamelenspoor in Maarssenbroek
Nieuwegein
Humanitas - DMH en de Prokkelweek - landelijk
Pizza bakken in Nieuwegein
Utrecht
Bewoners Vleuterweide Utrecht op Prokkelstage
Biltse Grift op Prokkelstage in Utrecht
CMS met Abrona naar de ProkkelSterrenslag
De Oranje Mannen & Het Prokkellied bij de
ProkkelSterrenslag in Utrecht
Doe je mee? spel bij Biltse Grift in Utrecht
Doe je mee? spel bij buurthuis De Boog in Utrecht
HU-maatjes in Utrecht
Leerlingen ROC Midden Nederland organiseren
Prokkelstages in Utrecht
LFB en de Prokkelweek - landelijk
LFB Utrecht op Prokkelstage
Ontmoeten op de Kiezel in Overvecht (Utrecht)
Party! bij de Wilg in Utrecht
Prokkeldiner en Doe je mee? bij Resto VanHarte Utrecht
Prokkelen bij de Avondvierdaagse in Leidsche Rijn Utrecht
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Prokkelstage bij kinderdagverblijf in Utrecht
Prokkelstage bij RTV Utrecht/9
ProkkelSterrenslag Utrecht
Reinaerde en de Prokkelweek - Utrecht
ROC Midden Nederland en de Prokkelweek – Utrecht
Terwijde "spannen(d)" samen in Utrecht
VSBfonds naar de ProkkelSterrenslag
Veenendaal
Doe je mee? Cliëntenraden en Wmo forum Veenendaal
in gesprek
Prokkelen bij DC de Ontmoeting in Veenendaal

Meelopen op de boerderij
Meidendag met visagie en fotografie
Naar de kinderboerderij
Pannenkoeken bakken en uitserveren
Prokkelactiviteit met cliënten WZH
Sjoelcompetitie
Studenten ROC Mondriaan Delft organiseren
Prokkelstages

Den Haag
14 leerlingen Bernardusschool naar Ministerie van
Infrastructuur en Milieu in Den Haag
70 leerlingen Bernardusschool Den Haag op
Vleuten
Prokkelstage
Op bezoek bij Hardenbroek in Vleuten
Aegon Den Haag naar ProkkelSterrenslag
Bakken bij Bakker Vlinder in Den Haag
Zeist
BBQ op de Bernardusschool in Den-Haag
Buitenspeeldag bij Abrona Kunst Lunch & Cadeau in
BeleidsProkkel DJI - Ministerie van Veiligheid en Justitie
Zeist
BeleidsProkkel Ministerie van I&M in Den Haag
Doe je mee? spel met Abrona en wijkteam Zeist
BeleidsProkkel Ministerie van VWS
Gemeente Zeist naar ProkkelSterrenslag met Meerklank Cliënten Schelpenhof Den Haag op Prokkelstage
Gerrit van de Berkt Prokkelt bij Wijkteam Zeist
Een dagje meedraaien op de Haagse Markt
Een dag meelopen bij VWS - cliënten van Elver uit
Arnhem
Filmen met Reinaerde-tv bij Veiligheid en Justitie in Den
Zeeland (12)
Haag
Hoe werkt het ministerie van VWS? - Den Haag
Clinge
Meelopen bij de HTM in Den Haag
Cliënten Tragel Zorg op Prokkelstage – Clinge
Op de boerderie......Den Haag
Prokkelen bij Ministerie van Economische Zaken in Den
Goes
Haag
Doe je mee? spel bij jeugdcentrum de Paerdestal in
Prokkelstage bij de Nationale Ombudsman in Den Haag
Goes
Prokkelstage Ministerie van Binnenlandse Zaken en
LFB Goes op Prokkelstage
Koninkrijksrelaties in Den Haag
Prokkelstages Oosterschelderegio in Zeeland
Prokkelstage Ministerie van OC&W - Den Haag
Prokkelstage Team Inclusief Ministerie van
Middelburg
16 leerlingen Klimopschool Middelburg op Prokkelstage Binnenlandse Zaken
Prokkelstages bij Raad van State in Den Haag
Prokkelstages op Walcheren
Prokkelstages BZK Koningskade Den Haag
Prokkelstages Eerste en Tweede Kamer - Den Haag
Oostburg
Prokkelstages in Den Haag
Open tafel in Oostburg
Prokkelstages Ministerie BZK - P-Direkt
Prokkelstages Ministerie van Sociale Zaken en
Sint-Annaland
Werkgelegenheid
Prokkelstage bij School met de Bijbel in Sint-Annaland
Te gast bij de gemeenteraad in Den Haag
Tholen
De Zilk
ProkkelBingo in Tholen
Duin en waterbeheer - De Zilk
Samen bakken in Tholen
Sjaloom Zorg Tholen op Prokkelstage
Dordrecht
BeleidsProkkel PI Dordrecht
Zierikzee
12 leerlingen Beatrixschool (ZMLK) Zierikzee op
Gorinchem
Prokkelstage
Spelletjesavond in Gorinchem

Zuid-Holland (87)
Alphen aan den Rijn
Dagje Avifauna in Alpen aan den Rijn
Zuster......in Alphen aan den Rijn
Barendrecht
De straat schoon in Barendrecht
Servicebureau Humanitas-DMH op Prokkelstage in
Barendrecht
Sport en spel dag in Barendrecht
Brielle
VSO Maarland op Prokkelstage in Brielle
Capelle aan den IJssel
Diverse Prokkelstages bij Sodexo - Landelijk
Prokkelstages Sodexo in Capelle aan den IJssel
Delft
Lunch verzorgen en een dagje meelopen op het ROC
Mondriaan in Delft
Meedraaien op de kinderboerderij
Meehelpen bij kinderfeestje in Bowlingcentrum

Gouda
Jurrasic Golf in Gouda
Raadsvergadering Gouda
Sporten in SportCity Gouda met speurtocht
Hellevoetsluis
Wandeling naar de kinderboerderij in Hellevoetsluis
Hillegom
Prokkel middag in Hillegom
Katwijk
Scholenproject Katwijk
Leerdam
Muzikaal ontmoeten in Leerdam
Leiden
Bingo en koor in Leiden
Weer naar school in Leiden
Middelharnis
Djembé spelen in Middelharnis
Hoe maak ik een mooie foto - Middelharnis
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Naaldwijk
Plukkie al - bijbaantje – Naaldwijk
Noordwijk
Bootcamp in Noordwijk
Concert IN de wijk - Noordwijk
Fietstocht in omgeving Noordwijk en Katwijk met
cliënten 's Heeren Loo
(Rommel) markt in Noordwijk
Nootdorp
11 leerlingen VSO 't Kraaienest Nootdorp op
Prokkelstage
Leerlingen VSO 't Kraaienest lopen mee met teamleider
Avalex - Nootdorp
Leerlingen VSO 't Kraaienest op bezoek bij Avalex in
Nootdorp
Oudewater
Prokkelstage bij Kruidvat Oudewater
Pijnacker
Handbaltoernooi in Pijnacker
Koken en eten bij De Kluut in Pijnacker
Lesgeven en volgen op de Johannesschool in Pijnacker
Naar de brandweer in Pijnacker
Stagelopen bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp
Ridderkerk
Bewoners van De Bun op Prokkelstage in Ridderkerk
Gezellige Prokkel spelletjesmiddag in Ridderkerk
Tapas maken en opeten in Ridderkerk
Rijswijk
Boerderijdag met basisschoolkinderen in Rijswijk
Rotterdam
Diverse Prokkelstages Sodexo in Rotterdam en
Vlaardingen
Pameijer en de Prokkelweek - Rotterdam
Schoonrewoerd
Bonbons maken in Schoonrewoerd
Spijkenisse
"Trouwfeest" in Spijkenisse
Zoetermeer
100 leerlingen de Keerkring Zoetermeer op
Prokkelstage
Een dagje meelopen bij de Albert Heijn in Zoetermeer
Kom in de school de Keerkring in Zoetermeer
Lunchen in de Ambachtenwerkplaats - Zoetermeer
Medewerkers DELA spelen met leerlingen Keerkring
Zoetermeer Doe je mee spel
Open spelochtend de Keerkring in Zoetermeer
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Bijlage 2: Teams
ProkkelSterrenslag
VG

1

Bedrijf
Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio

2

DELA 17

LFB scholing en training

3

DELA 11

Cello -Hartstraat Best

4

DELA 9

Brabantse boefjes 1

5

DELA 10

Brabantse boefjes 2

6

Gemeente Stichtse Vecht

Bakkerij De Werkspecht 1

7

Gemeente Zeist

Meerklank 1

8

Talant managementteam

Talant cliënten

9

NUON 1

Hartekamp Groep 1

10

DELA 22

ORO 1

11

Restart 1

Parc Spelderholt 1

12

Restart 2

Parc Spelderholt 2

13

VSO Maarland 1

Buddies van VSO

14

VSO Maarland 2

Buddies van VSO

15

DELA 23

Korianderstraat Reinaerde

16

DELA 1

Gelrepoort 1

17

Sportservice Utrecht

LFB Superteam

18

InVoorZorg

Team van Cello

19

NSGK

Meerklank 2

20

DELA 13

Humanitas-DMH Barendrecht

21

Gemeente Hollandse Kroon

Thomashuis Middenmeer

22

Gemeente Utrecht

Humanitas-DMH Utrecht

23

Sodexo

ZiZo 1 Utrecht

24

Sodexo

ZiZo 2 Utrecht

25

P-Direkt Den Haag 1

Pameijer 2

26

P-Direkt Den Haag 2

Cordaan 1

27

Aegon

Parc Spelderholt 3

28

DELA 16

Parc Spelderholt 4

29

DELA 18

Parc Spelderholt 6

30

DELA 5

Parc Spelderholt 5

31

DELA 14

Kookgroep Amersfoort

32

DELA 2

Mgrs. Bekkersschool

33

CMS

Abrona 1

34

Vilans

ZiZo 3

35

Rabobank Den Haag 1

Philadelphia-Den Haag 1

36

Rabobank Den Haag 2

Philadelphia-Den Haag 2

37

Husselteam 't Harde

Husselteam 't Harde

38

DELA team 3

De spaken Lunet zorg

39

DELA team 19

Puur Natuur 2

40

Humanitas DMH - Wannehofje 1

Humanitas DMH - Wannehofje 1

LFB Goes
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41

Humanitas DMH - Wannehofje 2

Humanitas DMH - Wannehofje 2

42

DELA team 24

Elver

43

DELA team 4

Puur Natuur 1

44

DELA team 7

Bakkerij De Werkspecht 2

45

UWV 4

De Werkspecht 3

46

DELA team 12

Pameijer 1

47

DELA team 15

Kookgroep 2 Amersfoort

48

DELA team 6

LFB Winterswijk

49

DELA team 8

Meerklank 3 Zeist

50

DELA team 20

Meerklank 4 Zeist

51

DELA team 21

Schopenhauerstraat-Apeldoorn

52

NUON 2

Hartekamp Groep 2

53

NUON 3

Estinea 1

54

NUON 4

Estinea 2

55

NUON 5

Abrona 2 - Kerkebosch

56

NUON 6

Cordaan 2

57

NUON 7

Cordaan 3

58

NUON 8

Cordaan 4

59

NUON 9

Cordaan 5

60

NUON 10

Cordaan 6

61

UWV 1 - Werkbedrijf

Cordaan 7

62

UWV 2 - Alkmaar

Cordaan 8

63

UWV 3 - Team Inclusief

Orion Werkstraat

64

UWV 5 - Zaandam

LFB Haarlem

65

Spaarnelanden Haarlem

Hartekamp Groep

66

Novo 1 - wonen

67

Novo 2 - ambulant

68

Novo 3 - dagbesteding

69

Novo 4

70

VSBfonds team 1

Vlinderhof

71

VSBfonds team 2

Abrona - Benschop - De Vos

72

MEE-West Brabant 1

S&L Zorg

73

MEE NL

Cordaan 9

74

FVG

Parc Spelderholt 7

75

Studenten biologie

Meerklank 5 Zeist

76

Studenten diergeneeskunde

Meerklank 6 Zeist

77

Studenten ROC - MN 1

Cordaan 10

78

Studenten ROC - MN 2

Cordaan 11
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Bijlage 3: Bijdragen in natura
Specificatie bijdrage in
natura

Omschrijving

Bedrag
2.500

CMS

Catering en ureninzet Gouden Prokkel
Geluidsinstallatie Gouden Prokkel en faciliteren
bestuursvergaderingen

Coöperatie DELA

PR en communicatie

1.500

Coöperatie VGZ

PR en communicatie

500

NUON

PR en communicatie

500

UWV

Drukwerk

400

Drenthe, Provinciehuis

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Flevoland, Windesheim
Friesland, gemeente
Leeuwarden

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

250

Zaalhuur, catering startnetwerkbijeenkomst
Zaalhuur, catering startnetwerkbijeenkomst, incl.
lunch

350

Groningen, Mytyloschool Haren
Limburg, gemeente SittardGeleen
Noord-Brabant, gemeente
Eindhoven
Noord-Holland, gemeentehuis
Haarlem
Overijssel, gemeentehuis
Almelo

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

750

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

750

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

750

Zaalhuur

100

Utrecht, Stadskantoor

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

750

Zeeland, geneente Goes

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

400

Zuid-Holland, ROC Mondriaan
Leiden

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

500

Abrona

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Amerpoort

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Aveleijn

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Baalderborggroep

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Cordaan

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Elver

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Estinea

Acquisitie, organisatie en communicatie

1.000

Hartekamp Groep

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

s Heeren Loo Zorggroep

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Humanitas - DMH

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Novo - Prmens Care (Cosis)

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

ORO

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Pameijer

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Philadelphia

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Radar

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Reinaerde

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Siza

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Stichting SWZ

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Talant

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

De Zijlen

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

’s Heeren Loo

Zaalhuur en catering (overleggen)

500

Elver

Flexplek 1 dag per week, 4 mnd

300

PwC

Gelderland, Coöperatie VGZ

3.500

750
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Specificatie bijdrage in
natura

Omschrijving

Bedrag

Fonds verstandelijk
gehandicapten

Crowdfundingplatform

1.000

ROC Midden Nederland

Inzet studenten bij ProkkelSterrenslag

1.000

UWV / Olympos

Tenten bij ProkkelSterrenslag

1.500

VGN

Financiële administratie

5.000

LFB

Flexplek 2 dagen per week, hele jaar

1.200

Vastgoed bedrijf (n.n.)

Huur ruimte Zonnebaan - hele jaar

1.800

MVO Nederland

Vergaderfaciliteit en PR en communicatie

500

VNO-NCW

PR en communicatie - artikel

450

AEX NYSEA Amsterdam

1.000

Habbekrats (WonenPlus)

PR en communicatie
Ondersteuning inpakken/verzenden
promotiemateriaal - ureninzet

Olympos Utrecht

Korting huur sportvelden

250

’s Heeren Loo

Catering ProkkelSterrenslag

1.500

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

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

10.000

Totaal

1.000

52.450
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