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Voorwoord
Met veel plezier presenteren we dit jaarbericht. Een bericht met daarin veel foto’s
van de afgelopen Prokkelweek. Een week die weer voor veel mooie verbindingen
heeft gezorgd. Een week die mensen aan het denken heeft gezet. Een week waarin
mensen grenzen hebben verlegd. Een week die voor veel plezier en inspiratie heeft
gezorgd. Een week die dit jaar voor de tiende keer werd georganiseerd.
Het mooie van de week vind ik dat het zo veel mensen in beweging brengt. En dat
die beweging allerlei effecten veroorzaakt. Soms kleine effecten, soms grote. Wat te
denken van Tim, die dankzij zijn Prokkelstage ontdekt heeft dat hij graag
administratief werk verricht en dat hij nu ook zo’n functie heeft gekregen. Of Danny
en Caron, die – naar aanleiding van de BeleidsProkkels bij het ministerie van Justitie
– nu voorlichting geven aan gevangenisbewaarders. En wat te denken van Rico: na
de kookworkshop met politieagent Sander kijkt hij opeens met andere ogen naar de
politie. Maar ook kleine Mariska, een van de jongste kinderen bij het medisch
kinderdagverblijf, wat heeft zij genoten van de studenten van het ROC die haar
heerlijk met water en zand laten kliederen.
Het horen, lezen en zien van deze mooie verhalen, dat maakt dat ik met heel veel
plezier het voorzitterschap van de Stichting vervul. Het mooie is dat bij alle
bijeenkomsten van de Stichting er altijd ontmoetingen met mensen met een
verstandelijke beperking zijn. Dat maakt dat ik na afloop altijd met een glimlach én
met een onthaast gevoel de deur uit loop. Even een stap terug, goed luisteren en
kijken, dat is wat er gebeurt, met mij en mijn collega bestuurders. Ik denk dat u
zich daar wel een beeld van kunt vormen, bij het lezen van dit jaarbericht.
Veel plezier en ik hoop dat we nog veel Prokkelweken met elkaar mogen realiseren.
Aan mij zal het niet liggen.
Dolf Segaar
voorzitter

Foto’s met dank aan: Angela Jutte, Mia Peters, Niek Voort en alle anderen die foto’s
hebben gestuurd
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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 de 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.
Het idee van de initiatiefnemers was niet zo duidelijk omlijnd. Een aantal jaren
activiteiten organiseren waarbij mensen met en zonder verstandelijke beperking
elkaar zouden kunnen ontmoeten. En dan zou het leiden tot meer begrip over en
weer.
Tien jaar na dato is de Prokkelweek steeds belangrijker aan het worden. Meer en
meer organisaties gebruiken de Prokkelweek: bewoners om contacten te leggen
met hun buren, leerlingen van het VSO om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt,
bedrijven om te kijken op welke manier zij zouden kunnen samenwerken met
mensen met een verstandelijke beperking, overheden om beleid af te stemmen
met de doelgroep zelf, maatschappelijke organisaties om hun communicatie door
te lichten (een deel van de anderhalf miljoen laaggeletterden heeft ook een licht
verstandelijke beperking).
Kortom: de Prokkelweek staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van langer
lopende ontwikkelingstrajecten. Of het nou een persoonlijk ontwikkelingstraject is
of die van een organisatie. Iedereen kan en mag en iedereen gebruikt de
Prokkelweek om eens in de wereld van een ander te kijken en vooral om die te
ervaren.
Dat blijkt wel uit alle verhalen die er over de Prokkelweek verteld worden. In dit
jaarbericht laten we vooral met foto’s die verhalen zien. De teksten ondersteunen
de foto’s. Of is het toch meer andersom?
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Landelijke opening Prokkelweek 2017
Sinds de start in 2007 is de Prokkelweek van een tweedaagse uitgegroeid tot een
gehele week vol met prikkelende ontmoetingen door het hele land. Bij zo’n groot
landelijk evenement hoort natuurlijk ook een landelijke opening. Ook dit jaar was de
Prokkel Sterrenslag het landelijk openingsevent.
ProkkelSterrenslag
Voor de vierde keer vond de ProkkelSterrenslag plaats, een sportieve zeskamp voor
mensen met én zonder verstandelijke beperking. Met de ProkkelSterrenslag wordt de
Prokkelweek geopend. Zo’n tachtig teams vanuit het hele land, bestaande uit vijf
mensen met en vijf mensen zonder verstandelijke beperking komen samen om te
sporten. Niet om te winnen, maar om samen sportief bezig te zijn en zo elkaars
mogelijkheden te leren kennen. Bedrijven, gemeenten en maatschappelijke
organisaties maken met veel plezier gebruik van de ProkkelSterrenslag.

Wat maakt de ProkkelSterrenslag nu zo bijzonder?

Het gaat om teambuilding en samenwerking. Welke capaciteiten heb je in je team
en hoe zet je die in? Voor goede samenwerking krijgt een team extra
bonuspunten.

Het is een hele mooie laagdrempelige manier om kennis met elkaar te maken.
Mensen uit het bedrijfsleven leren mensen met een verstandelijke beperking
beter kennen en andersom.
De organisatie
De ProkkelSterrenslag is in 2014 ontwikkeld in samenwerking met Sportservice
Nederland. Samen met Sportservice Nederland werd het evenement drie jaar lang
georganiseerd. Dit jaar is er voor gekozen om de ProkkelSterrenslag voor het eerst
samen met Sportcentrum Olympos te organiseren, met de hulp van tientallen
vrijwilligers:

Medewerkers van Sportcentrum Olympos hebben dit jaar de hele organisatie van
de spelen op zich genomen. Zij hebben de velden opgebouwd, voor muziek en
podium gezorgd, aankleding en afbouw. Daarmee zijn er slechts twee partijen
betrokken bij de organisatie: Stichting Prokkel en Sportcentrum Olympos.

De spelen zijn geanalyseerd door twee studenten van de Hogeschool Arnhem
Nijmegen (HAN), afdeling sport en spel. Zij hebben met name gekeken naar de
toegankelijkheid: hoe kunnen deelnemers in een rolstoel meedoen, wat betekent
dit voor de samenwerking en voor de teambuilding? Dit heeft geleid tot een
aantal nieuwe spelen én aanpassingen van de spelregels.

Meer dan zestig vrijwilligers hebben er met elkaar voor gezorgd dat de dag
vlekkeloos verliep. Het aankleden van de velden (honderden ballonnen opblazen,
Prokkel vlaggen en slingerlijnen ophangen), het ontvangen en registreren van de
deelnemers, het schenken van koffie, thee, limonade en water, het uitdelen van
appelgebak, het begeleiden van de spelen, het maken van teamfoto’s en het
klaarzetten van tafels en stoelen.

De vrijwilligers zijn afkomstig van Nuon, Suitsupply, ’s Heeren Loo, ROC Midden
Nederland en uit het netwerk van medewerkers van de Stichting. Dat heeft de
dag nog meer charme meegegeven. De vrijwilligers hebben er alles aan gedaan
om er voor te zorgen dat de dag voor iedereen zo plezierig mogelijk verliep.

Sommige medewerkers houden niet van sporten, maar wilden wel graag de
ProkkelSterrenslag meemaken. Daar bood dit een hele goede gelegenheid voor.
De directe kosten van de ProkkelSterrenslag zijn gefinancierd door Stichting SPZ en
het Fonds verstandelijk gehandicapten. De indirecte kosten zijn gedekt door de
deelnemersbijdragen. Deze kosten bedragen € 500,- per team. Via het
crowdfundingplatform van het Fonds verstandelijk gehandicapten betalen bedrijven en
maatschappelijke organisaties deze kosten. Daarmee draagt de ProkkelSterrenslag
ook indirect bij aan de hele Prokkelweek.
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 15 juni. Op de
Nationale Prokkelstagedag lopen mensen met een verstandelijke beperking één dag
stage bij een bedrijf of organisatie. Dit kan overal zijn: bij de plaatselijke bakker,
een basisschool, maar bijvoorbeeld ook bij de gemeente.
De Prokkelstage heeft verschillende doelen. De stagiairs oriënteren zich op deze
manier op de arbeidsmarkt. Ze ontdekken werkzaamheden bij bedrijven, ze leggen
nieuwe contacten en ze kunnen laten zien wat zij in hun mars hebben. Voor
bedrijven is het een manier om op een laagdrempelige manier de
arbeidsmogelijkheden van mensen met een beperking te ontdekken.
Bovendien kan het leiden tot nieuwe inzichten: mensen met een beperking hebben
een verfrissende kijk op zaken. Vaak kan een stage van één dag het voorportaal
zijn van een permanente stageplek of vaste baan. En dat is waar het uiteindelijk
om gaat: dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen draaien in de
(arbeids)maatschappij. Daarnaast zorgt deze dag zowel lokaal, regionaal als
landelijk ook voor de nodige borging en verankering tussen Full Partners en het
bedrijfsleven.
Beursgong
Met een slag op de beursgong door Yanna Resia (welkommedewerker) en Swannet
Limpens (kantoordirecteur van ABN Amro) ging de dag officieel van start. En wat
voor een dag: de teller van het aantal aangemelde Prokkelstages stond dit jaar op
1.869! Het is een mooie manier om aandacht te vragen voor arbeidsmatige inzet
van mensen met een verstandelijke beperking.
Algemeen
Op de Prokkelwebsite konden mensen net als voorgaande jaren hun stage(oproep)
aanmelden. Dit gold zowel voor stagiairs (die een stage zochten) als voor bedrijven
(die een stage aanboden). De website is dusdanig ingericht dat alle individuele
stages bijgehouden kunnen worden, via de landkaart. Ook de stagiairsaantallen die
bij Prokkelaanmeldingen werden genoemd zijn meegeteld. In totaal heeft dit geleid
tot 1.869 Prokkelstages op de website. In 2016 waren dit er 1.780. Vooral vsoscholen, cliëntenraden, LFB-leden en bewonersinitiatieven maken hiervan veel
gebruik om hun horizon te verbreden.
Prokkelstages Eerste en Tweede Kamer
Een dagje meekijken en helpen bij de Eerste en Tweede Kamer. Niet veel mensen
kunnen zeggen dat ze dat ooit hebben gedaan. Je maakt een praatje met politici,
neemt een kijkje achter de schermen bij de beveiliging of helpt bijvoorbeeld bij het
rondbrengen van de post. Dit jaar hebben 31 stagiairs hieraan meegedaan.
De dag begon met een toespraak van de voorzitster van de Tweede Kamer, Khadija
Arib. Geen gemakkelijke taak, want de stagiairs hadden pittige vragen voor haar!
Vervolgens de rondleiding: de groep kreeg alle ins en outs over het reilen en zeilen
van de Kamers. Ze namen plaats op de tribune van de plenaire zaal, kregen bij de
ridderzaal verhalen te horen over Prinsjesdag en konden uitkijken op het torentje
van de minister-president.
Maar een Prokkelstagedag is natuurlijk niets zonder Prokkelstages! Na de
rondleiding ging ieder zijn eigen weg om bij politici of ondersteunende diensten aan
de slag te gaan. Zo’n stagedag is hard werken, maar die inzet wordt beloond. Zo
ontving iedereen na afloop het Prokkelcertificaat.
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De Prokkelstages bij de Eerste en Tweede Kamer is maar één voorbeeld van de
vele Prokkelstages die hebben plaats gevonden dit jaar. Grote aanbieders van
Prokkelstages waren Sodexo en UWV:
Sodexo
Sodexo, een organisatie die de catering verzorgt bij bedrijven, bood op ruim
veertig verschillende plaatsen een of meerdere stageplaatsen aan. Vorig jaar werd
Sodexo genomineerd voor een Gouden Prokkel en het is goed te zien dat zij dit
jaar wederom mee hebben gedaan aan de Nationale Prokkelstagedag.
UWV
UWV bood op tien verschillende plaatsen in Nederland een Prokkelstage aan. Het
ging hierbij om een Prokkelstage op de afdeling Sociaal Medische Zaken. Een
interessante stage voor wie graag wil weten hoe het er op zo’n kantoor aan toe
gaat: hoe beoordelen de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige de
arbeidsmogelijkheden van klanten?
Scholen op Prokkelstage
Ook VSO scholen hebben dit jaar meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag en
hebben zelf bedrijven in de regio benaderd. In sommige gevallen gingen de
scholieren zelf ook actief op zoek. Scholen die dit jaar meededen: Orion College
(Amsterdam), W.A. van Lieflandschool (Assen), Parkschool (Limbricht), Van
Voorthuysenschool (Apeldoorn), Bernardusschool (Den Haag), Mytylschool Prins
Johan Friso (Haren), Praktijkschool Accent (Capelle aan den IJssel), De Cambier
(Tiel), VSO Maarland (Brielle), VSO ’t Kraaienest (Nootdorp), VSO Breda College
(Breda) en ZMLK De Keerkring (Zoetermeer)
Enkele Prokkelstages uitgelicht

Stichting Koppel uit Epe (eerder genomineerd voor de Gouden Prokkel) heeft
zeker niet stil gezeten tijdens de Prokkelweek. Maar liefst 67 stagiairs gingen
Prokkelstages lopen bij het bedrijf van hun eigen keuze.

Van Houten & co, winnaar van de Gouden Prokkel in 2016, regelde ook dit jaar
weer stages voor mensen met een beperking uit Houten. In totaal zijn er dit
jaar 45 cliënten op stage gegaan.

In Leewarden werd een Prokkelstagestraat ingericht. In de Grote Hoogstraat
deden zo’n acht horecabedrijven mee aan de Prokkelstagedag. In elk
restaurant of café liepen mensen met een verstandelijke beperking stage.
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BeleidsProkkels
Veel mensen met een (verstandelijke) beperking willen iets kunnen betekenen voor
hun medemens. Ze zijn bezig met wat er in de maatschappij gebeurt en hebben
hier ideeën over. Een BeleidsProkkel biedt ze deze mogelijkheid. In kleine groepen
delen ze hun ervaringen met mensen die beleid maken.
Tijdens de Prokkelweek openen verschillende ministeries en grote bedrijven hun
deuren om met ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan. Beiden zijn nieuwsgierig
naar hoe de ander tegen de wereld aankijkt. Is het openbaar vervoer bijvoorbeeld
toegankelijk genoeg? Kom je gemakkelijk aan een baan en is het volgen van een
opleiding mogelijk wanneer je een (verstandelijke) beperking hebt? Verschillende
ministeries en dus verschillende thema’s. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: vanuit
het VN-verdrag samen werken aan een inclusieve samenleving.
Dit jaar hebben zeven ministeries een BeleidsProkkel georganiseerd. Daarbij
organiseerden twee ministeries twee BeleidsProkkels. Er hebben maar liefst 85
ervaringsdeskundigen hieraan deelgenomen.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Dit ministerie heeft twee keer een markt georganiseerd en verschillende
BeleidsProkkels:

Door de afdeling Personeel & Organisatie

En door P-Direkt
Cliënten van de Baalderborg Groep en Cordaan, samen met leerlingen van Hofstede
Praktijkonderwijs uit Den Haag hebben kennisgemaakt met de wereld van BZK. Bij
P&O is gesproken over het regeerakkoord, digitalisering en stemmen. Bij de afdeling
P-Direkt stond werk centraal.
Ministerie van Economische Zaken
Het zichtbaar maken van mensen met een verstandelijke beperking die werken in
het groen. Cliënten van Reinaerde, Philadelphia Zorg en Samen Leven kwamen een
dag naar het ministerie van EZ om te laten zien hoe zij te werk gaan. Ook
staatssecretaris Martijn van Dam was aanwezig.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Verschillende ervaringsdeskundigen van de LFB en leerlingen van Hofstede
Praktijkonderwijs gingen in gesprek over de toegankelijkheid van het openbaar
vervoer. Na de start met een rondleiding op het centraal station van Den Haag
stond een ontmoeting met staatssecretaris Sharon Dijksma en een gesprek over het
OV op het programma.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Een leven lang leren. Hoe ervaren mensen met een (verstandelijke) beperking het
volgen van onderwijs? Cliënten van Amerpoort en Philadelphia Zorg deelden hun
ervaringen. En heel bijzonder: voor één deelnemer zijn ze nu zelfs samen verder
aan het kijken naar de mogelijkheden!
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Een veelzijdige groep deelnemers ging met het ministerie in gesprek over de
participatiewet, Wajong en begrijpelijke communicatie. Een mooie Prokkel voor
cliënten van Cordaan, Estinea, Lievegoed, Coaching van Boheemen en leerlingen
van Accent. En tijdens de lunch schoof staatssecretaris Jetta Klijnsma aan om mee
te praten.
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Een groep van negentien deelnemers kwam naar de BeleidsProkkel van VWS, waar
sporten en gezond leven centraal stond. Cliënten van Aveleijn, Middin, Zuidwester en
LFB gingen in gesprek met staatssecretaris Martin van Rijn, deden oefeningen met
een paralympisch sporter en voerden experimenten uit met voeding.
Daarnaast waren er nog meer BeleidsProkkels, verspreid over het land:
Landelijk bureau UWV Amsterdam
Een groep van veertien ervaringsdeskundigen meldde zich aan voor de
BeleidsProkkel van het UWV. De deelnemers van Estinea, LFB en de leerlingen van
Orion Amsterdam gingen in gesprek met beleidsmedewerkers over (beschut) werk
en de Wajong.
Restart Almere
De BeleidsProkkel van Restart was dit jaar een groot succes. Een enthousiaste cliënt
van ’s Heeren Loo en een groep leerlingen van Aventurijn gingen op 15 juni in
gesprek met het UWV en netwerkten met verschillende bedrijven. Het idee ontstond
om voor volgend jaar een handleiding op te zetten voor het organiseren van een
BeleidsProkkel. Het idee is er, nu de mogelijkheid nog om het werkelijkheid te
maken!
PI Dordrecht, PI Leeuwarden en PI Rotterdam
Een dagje kijken in een gevangenis. Dat durfden een aantal deelnemers wel! Dit jaar
organiseerden drie penitentiaire inrichtingen een BeleidsProkkel. Er kwamen mensen
van Humanitas-DMH, Philadelphia Zorg, Talant en ’s Heeren Loo op af.
Al deze BeleidsProkkels zorgden in totaal voor maar liefst 145 deelnemers!
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Verankering en borging: Founding Fathers,
Full Partners, overheden en bedrijven
Stichting Prokkel c.q. de Prokkelweek fungeert meer en meer als intermediair c.q.
makelaar tussen mensen met een verstandelijke beperking en hun organisaties en
bedrijven en overheden. Meer en meer landelijke bedrijven wenden zich tot de
Stichting met de vraag hoe zij actief kunnen worden in de Prokkelweek.
De Founding Fathers hebben in 2007 de Prokkelbeweging opgericht. Zij zijn
vertegenwoordigd in het bestuur en dragen ook financieel bij. In 2013 is gestart met
het op landelijk niveau betrekken van zorgaanbieders bij de Prokkelweek, met als
doel de Prokkelweek meer regionaal te verankeren en lokaal verbindingen tot stand
te kunnen brengen tussen landelijke werkende partners van de Stichting. De
opgedane ervaringen hebben in 2014 geleid tot het ontwikkelen van een
zogenaamde Full Partner structuur. Zorginstellingen kunnen Full Partner worden en
worden zo “Preferred Supplier”. Zie ook de volgende pagina’s.
Via deelname aan de ProkkelSterrenslag worden grote landelijke bedrijven
uitgenodigd zowel feitelijk als financieel bij te dragen aan de Prokkelweek.
Medewerkersteams worden gekoppeld aan cliëntenteams, bij voorkeur aan die van
de Full Partners.
Meedoen aan de ProkkelSterrenslag en/of de Nationale Prokkelstagedag heeft ook
een hefboomwerking. UWN, Nuon, Restart en Coöperatie DELA — partners van het
eerste uur van de ProkkelSterrenslag — en Sodexo en Coöperatie VGZ ondersteunen
inmiddels zowel de landelijke organisatie als wel dat ze activiteiten in de
Prokkelweek organiseren (veelal met en bij de Full Partners) en dezee ook — indien
nodig — financieel mogelijk maken.
Voor de samenwerking met overheden zijn de BeleidsProkkels ontwikkeld. Zie ook
pagina 15 en verder.
Raad van Maatschappelijke Partners
Om deze contacten ook op directieniveau te intensiveren is een zogenaamde Raad
van Maatschappelijke Partners opgericht. Alle organisaties (bedrijven, Founding
Fathers, Full Partners, maatschappelijke middenveld) die zich betrokken voelen bij
de Prokkelweek worden daarvoor uitgenodigd. Een keer per jaar, in november wordt
een bijeenkomst georganiseerd. Het delen van ervaringen en vooral ook het
bespreken hoe de samenwerking meer structureel kan worden gemaakt, staat
centraal. Voor het Prokkeljaar 2017 vond deze bijeenkomst plaats op woensdag 16
november 2016, bij advocatenkantoor CMS in Utrecht. Meer dan zestig deelnemers
waren aanwezig en hebben met elkaar het netwerk-creatiespel gespeeld onder
leiding van én samen met ervaringsdeskundigen van de LFB.
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Full Partners en de Prokkelweek
Sinds 2015 kent de Stichting de zogenaamde partnerstructuur. Full Partners zijn
(zorg)instellingen die de Prokkelweek actief inzetten om hun cliënten mee te laten
doen in de samenleving. Zij gebruiken deze week als laagdrempelig instrument én
als voor het creëren voor een meer inclusieve samenleving voor hun cliënten. Door
mee te doen aan deze activiteiten ontstaan er nieuwe verbindingen: cliënten
breiden hun netwerk uit, leren nieuwe mensen kennen en zien hoe het er op
andere plaatsen aan toe gaat, terwijl anderen kennis maken met de kwaliteiten en
mogelijkheden van cliënten. Zo kan iedereen ervarend leren, en inspirerend naar
huis gaan. Hieronder volgt een overzicht van de Full Partners van 2017 en een
greep uit hun Prokkelactiviteiten.
Abrona

Cliënten van Abrona hebben met twee teams meegedaan aan de
ProkkelSterrenslag. Er zijn teams gevormd met medewerkers van Fonds
verstandelijk gehandicapten en gemeente Stichtse Vecht

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij de Tweede Kamer geweest

Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij het ministerie van Veiligheid en Justitie
geweest
Amerpoort

Cliënten van Amerpoort hebben met twee teams meegedaan aan de
ProkkelSterrenslag. Er zijn teams gevormd met medewerkers van de
Volksbank en met ROC-studenten Sport en Spel

20 cliënten zijn gekoppeld aan werknemers van Paleis Soestdijk en
klaargestoomd tot echte gastheer/gastvrouw, garderobemedewerker etc.

Cursisten van LeOn (Leren & Ontwikkelen Amerpoort) hebben met studenten
van MBO Zorg en Welzijn een activiteit georganiseerd voor ambtenaren op het
gemeentehuis van Hilversum

Ervaringsdeskundigen en coaches hebben een training gevolgd: samen werken
en samen leren

Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij de Tweede Kamer geweest

Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap geweest
Aveleijn

Op verschillende plaatsen is samen het Doe je mee? spel gespeeld

In Delden is er samen gegolfd op de golfbaan

In Hengelo hebben cliënten bingo gespeeld met bewoners van een
verzorgingshuis

In Borne werd een ouderensoos georganiseerd

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels

Baalderborg Groep

Op de Roeterskamp in Hardenberg werd een zomermarkt georganiseerd

Bij de Dante in Ommen zijn klusjes gedaan in de tuin

In Vroomshoop werd het Doe je mee? spel gespeeld

Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij de Tweede Kamer geweest

Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties geweest
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Cordaan

Cliënten van Cordaan hebben met in totaal tien teams meegedaan aan de
ProkkelSterrenslag. Er zijn teams gevormd met medewerkers van Nuon en
Suitsupply

Bij de Werf in Amsterdam waren verschillende activiteiten, zoals een werfloop,
een buurtmarkt en een voetbaltoernooi samen met Nuon

Samen met de Nederlandsche Bank zijn 60 cliënten gaan zeevissen

Cliënten en begeleiders zijn met medewerkers van Nuon naar Artis geweest

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

Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels
Elver

Cliënten van Elver hebben met medewerkers van het UWV een team gevormd
op de ProkkelSterrenslag

ROC Rijn IJssel leerlingen verpleegkunde hebben een werkdag meegedraaid
met cliënten en leerlingen van het Graafschap College zijn een dag les komen
geven aan cliënten

Vrijwilligers van het IVN Oude IJsselstreek hebben cliënten ontmoet bij een
natuurbelevingswandeling

Er is een rolstoelworkshop georganiseerd

Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel werk in Arnhem geweest
Estinea

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

Op verschillende plaatsen is samen het Doe je mee? spel gespeeld

In Aalten is een spel- en activiteitendag georganiseerd op drie locaties, waarin
beleving centraal stond

Ook werd in Aalten het Doe je mee? spel gespeeld

In ’s Heerenberg en Aalten werd er geprokkeld met raadsleden en ambtenaren
van de gemeente

In Enschede was er een inloop- en spelletjesavond

In Hengelo werd gekookt voor buurtbewoners

In Varsseveld zijn allerlei toneel- en theatervormen geoefend

In Winterswijk werd muziek gemaakt samen met leerlingen van het Christelijk
College Schaersvoorde

Cliënten van de WAGU hebben de Prokkel promotiepakketten ingepakt en
verzonden en zijn met medewerkers van Nuon naar het Openluchtmuseum
geweest

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij de Tweede Kamer geweest

Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels
Hartekamp Groep

Cliënten van de Hartekamp Groep hebben met drie teams meegedaan aan de
ProkkelSterrenslag. Er zijn twee teams gevormd met medewerkers van Nuon
en één team met medewerkers van Spaarnelanden

In Heemstede is een duurzaamheidsmarkt georganiseerd samen met bedrijven
zoals Nuon en Spaarnelanden

Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels
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’s Heeren Loo zorggroep

Cliënten van ’s Heeren Loo hebben met drie teams meegedaan aan de
ProkkelSterrenslag. Ze hebben zelf een team bijeengebracht (het
‘Husselteam’) en twee teams samengesteld met medewerkers van Sodexo

Ook is op de ProkkelSterrenslag door ’s Heeren Loo appelgebak en een
gezondheidssnack aangeboden aan alle deelnemers

In Bedum werd een eetcafé georganiseerd

In de omgeving van Elburg en ’t Harde was er een BelevingsProkkel

In Ede werd een expositie georganiseerd met het thema Abstract

Een groep van 8 cliënten ging op werkbezoek bij de brandweer van de
gemeente Ede

In samenwerking met coöperatie DELA werd een slaapkamer geschilderd van
de woonvoorziening aan de Rustoordlaan in Apeldoorn

In de omgeving Noordwijk is actief geprokkeld, met een picknick, een
barbecue, een fietstocht, kuieren naar het strand en wijkconcerten

Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels

Humanitas DMH

Cliënten van Humanitas DMH hebben met zeven teams meegedaan aan de
ProkkelSterrenslag. Twee teams hebben ze zelf bijeengebracht. De anderen
samen met CMS, coöperatie DELA, UWV en Zilveren Kruis

Samen met leerlingen van basisscholen en het Albeda College zijn
activiteitencarrousellen georganiseerd

In Amersfoort en Barendrecht vonden er opknapwerkzaamheden plaats

In Froombosch is samen gekookt en gegeten met de politie: een workshop om
elkaar beter te leren kennen

In Oldambt ging men in gesprek met de gemeente

In Ter Apel werd een landenspel gespeeld

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Cliënten zijn naar de BeleidsProkkel bij de gevangenis in Dordrecht en
Rotterdam geweest
NOVO/Promens Care (Cosis)

Cliënten van NOVO/Promens Care hebben met drie teams meegedaan aan de
ProkkelSterrenslag. Ze hebben zelf twee teams bijeengebracht en ook hebben
ze een team gevormd met medewerkers van UWV

In Appingedam, Delfzijl, Uithuizen en Winsum werd een theaterworkshop
georganiseerd. Cliënten hebben een voorstelling uitgevoerd voor familie en
buurtbewoners

Ook in de stad Groningen werd een theaterproductie uitgevoerd, over piraten

Cliënten hebben in ‘t Vinkhuys samen met buurtbewoners muziek gemaakt

Cliënten hebben in Groningen een Prokkelkerkdienst voorbereid

In Ter Apel werd een landenspel gespeeld
ORO

Cliënten van ORO hebben met medewerkers van coöperatie DELA drie teams
gevormd op de ProkkelSterrenslag

In Deurne is een verwendag voor cliënten georganiseerd in samenwerking met
meerdere bedrijven

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels
Pameijer

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag. RTV Rijnmond
heeft hiervan een reportage gemaakt.
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Reinaerde

Cliënten van Reinaerde hebben met in totaal zes teams meegedaan aan de
ProkkelSterrenslag. Er zijn teams gevormd met medewerkers van gemeente
Stichtse Vecht, MEE NL, Olympos, VGN en Zilveren Kruis

In Vleuterweide is een Ciao Café georganiseerd

In Woudenberg was er een burendag voor cliënten van De Wetering en mensen
en bedrijven uit de buurt

In Veenendaal hebben studenten een taak uitgevoerd met cliënten

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag
Siza




Studenten hebben een dagje meegelopen bij Siza en zijn daarbij gekoppeld aan
een cliënt of taak
Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag
Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels

Stichting Philadelphia Zorg

Cliënten van Philadelphia hebben met in totaal vijf teams meegedaan aan de
ProkkelSterrenslag. Er zijn teams gevormd met medewerkers van Aegon, BZK
SSC-ICT, coöperatie DELA en met ROC-studenten Sport en Spel

Er waren Prokkels met muziek in Amsterdam, Heemskerk en Barneveld

In Zwolle werd een spelletjesmiddag georganiseerd

De kruidentuin van het Ursulinenklooster in Maastricht is opgeknapt

Cliënten hebben meegewerkt aan de informatiemarkt in de gezamenlijke hal
van enkele ministeries in Den Haag

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Cliënten hebben meegedaan aan BeleidsProkkels
Stichting SWZ

Cliënten van Stichting SWZ hebben met medewerkers van coöperatie DELA
twee teams gevormd op de ProkkelSterrenslag

Cliënten hebben met medewerkers van coöperatie DELA samen verschillende
schoonmaakwerkzaamheden verricht. Zo hebben de rolstoelen een grote
schoonmaak gekregen in de ‘Rolstoelwasstraat’

Cliënten zijn met medewerkers van VGZ naar de Efteling geweest om elkaar
beter te leren kennen

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag
Talant

In Leeuwarden is een muziekfeest georganiseerd voor cliënten, familie en buren

De Grote Hoogstraat in Leeuwarden is omgetoverd tot een Prokkelstagestraat

Cliënten van verschillende locaties hebben meegedaan aan de Nationale
Prokkelstagedag
Vanboeijen

In Assen was er een Soosavond voor cliënten van Vanboeijen en buurtbewoners

De Centrale Bewonersraad van Vanboeijen heeft een bezoek gebracht aan het
stadhuis van Assen

Cliënten hebben in Assen een gezellige muziekactiviteit beleefd samen met
buurtbewoners

In Assen werd een Kloostervestival georganiseerd

Cliënten hebben een basketbalclinic gehad van een basketbalvereniging

Cliënten hebben meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag

Een cliënt is op Prokkelstage geweest bij de Eerste en Tweede Kamer
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Prokkelspel: Doe je mee?
“Doe je mee?” is een bordspel (en app, sinds 2016) voor mensen met een licht
verstandelijke beperking en hun omgeving. Doel is met elkaar in gesprek te gaan
over kwaliteit van leven en meedoen in de samenleving. 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.
Bovendien leer je elkaar beter kennen.
Het mooie aan dit spel is dat je het op meerdere manieren kunt spelen, waardoor
je het altijd kunt 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!”
Net als in 2015 en 2016 is het spel gebruikt in de Prokkelweek. Voorafgaand aan
de Prokkelweek zijn enkele spelleiderstrainingen georganiseerd om mensen met en
zonder verstandelijke beperking op te leiden tot ‘Doe je mee?’ spelleider. Estinea
bood op drie avonden een training aan in Aalten (maandag 15, 22 en 29 mei) en
LFB Arnhem organiseerde op maandag 15 en maandag 29 mei een training in
Enschede. In totaal zijn hiermee twintig spelleidersduo’s opgeleid en veertig
ervaringsdeskundigen die het samen met iemand anders kunnen spelen. Hiervoor
is — samen met de LFB — financiering ontvangen van VSBfonds, Kansfonds en
Fonds verstandelijk gehandicapten. De subsidie voor dit project is afzonderlijk
verantwoord en goedgekeurd.
Het is ook vooral in die regio waar tijdens de Prokkelweek het Doe je mee? spel
werd gespeeld. Er waren in totaal acht plaatsen waar de Prokkelactiviteit volledig in
het teken stond van het Doe je mee? spel: Aalten, Borne, Dinxperlo, Enschede,
Goor, Oosterhout (NB), Vroomshoop en Wolvega. Daarnaast zijn onderdelen van
het spel gebruikt bij onder andere de verschillende BeleidsProkkels.

In vergelijking met vorig jaar is op minder plaatsen het Doe je mee? spel gespeeld,
bovendien beperkt het zich vooral tot het (noord)oosten. Wellicht kan daarom de
mogelijkheid worden onderzocht om weer spelleiderstrainingen aan te bieden in
andere regio’s, zodat daar de animo weer groter wordt. Want met het spelen van
het Doe je mee? spel kun je duurzame contacten tot stand brengen tussen
deelnemers met en zonder verstandelijke beperking.
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Prokkels nader bekeken
In 2017 waren er 412 Prokkels, een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar. Het
gaat hier om activiteiten die in de Prokkelweek zijn georganiseerd.
Meer en meer zorgorganisaties gebruiken de Prokkelweek om te laten zien dat zij
graag meer duurzame samenwerkingen aangaan. Of om te laten zien wat voor
ontmoetingsactiviteiten ze al organiseren. Of om nieuwe partners te interesseren
om te gaan samenwerken. Bedrijven gebruiken de Prokkelweek om hun
medewerkers meer sensitief te maken voor maatschappelijke issues of voor
teambuilding.
Overheden gebruiken de Prokkelweek om van cliënten zelf te horen hoe zij de
effecten van hun beleid ervaren en daar lering uit te trekken. Cliënten gebruiken de
Prokkelweek om hun horizon te verbreden, bijvoorbeeld door een stage te gaan
lopen of mee te doen aan een BeleidsProkkel. Woonlocaties gebruiken de
Prokkelweek om contacten in de buurt aan te gaan of te verstevigen. Zo wordt de
Prokkelweek meer en meer strategisch ingezet. En dat is waar het uiteindelijk om
draait. Eén week in het jaar als voorbeeld en inspiratie, over en weer. Voor mensen
met én zonder verstandelijke beperking.
Een overzicht van alle 412 activiteiten is opgenomen in bijlage 1.
Prokkels per provincie (2010 – 2017)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Drenthe

9

16

27

20

18

15

11

16

Flevoland

4

4

6

4

7

6

5

8

Friesland

6

7

9

24

18

18

19

16

Gelderland

38

40

48

53

52

40

45

54

Groningen

10

16

26

35

39

42

31

30

4

4

28

35

50

32

25

31

Noord-Brabant

14

13

19

28

30

40

59

50

Noord-Holland

14

18

17

16

28

23

36

61

Overijssel

23

28

21

30

23

18

26

29

Utrecht

11

22

20

36

39

71

47

48

Zeeland

11

6

8

12

16

23

12

12

Zuid-Holland

29

27

41

37

57

51

87

57

173

201

270

330

377

379

403

412

Limburg

Totaal

2016 2017

Als we kijken naar de Prokkels per provincie en de vergelijking maken met vorig
jaar, dan vallen enkele dingen op: in de meeste provincies waren er ongeveer
evenveel Prokkels als vorig jaar, behalve Noord- en Zuid-Holland. In Noord-Holland
waren er maar liefst 61 Prokkels. Dit heeft er onder andere mee te maken dat
Sodexo in deze provincie zeer veel Prokkelstages organiseerde .
In Zuid-Holland waren er niet zo veel Prokkels als vorig jaar. Vorig jaar waren er
onder andere veel losse Prokkelactiviteiten van het ROC Mondriaan. Dit jaar was
dat niet het geval en zien we dat het aantal Prokkels in Zuid-Holland weer op het
niveau van 2014 en 2015 zit.
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Het aantal Prokkels in een provincie zegt niet altijd alles. Soms is een hoog aantal
het gevolg van één of enkele enthousiaste organisaties die meerdere activiteiten
organiseren, terwijl in een andere regio het aantal Prokkels lager kan zijn, maar
waarbij er wel op meerdere verschillende plaatsen en/of door meer verschillende
organisaties iets wordt ondernomen.
Het aantal plaatsen per provincie waar geprokkeld is (2016 – 2017)
2016

2017

Drenthe

7

5

Flevoland

3

4

Friesland

8

9

Gelderland

23

20

Groningen

11

12

Limburg

12

16

Noord-Brabant

19

19

Noord-Holland

11

13

Overijssel

11

13

Utrecht

14

16

Zeeland

7

8

27

17

153

152

Zuid-Holland
Totaal

In de tabel hierboven zien we in de meeste provincies een lichte stijging, maar de
daling in Zuid-Holland valt ook hier op. Vorig jaar werden door leerlingen van ROC
Mondriaan Prokkels georganiseerd in onder andere Alphen aan den Rijn, De Zilk,
Naaldwijk en Rijswijk. Maar ook op andere plaatsen, zoals Gouda en Hillegom, is in
tegenstelling tot vorig jaar niet geprokkeld. Er zijn in Zuid-Holland weliswaar
meerdere organisaties die al jaren meedoen met de Prokkelweek, echter komen er
nauwelijks nieuwe bij.
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Waar de Prokkelweek toe kan leiden (1)
Mijn Verhaal: Van pitch naar werk
Tijdens de Prokkelweek van 2016 hebben zes ervaringsdeskundigen van Team
Samen Sterk (Estinea) een pitch gehouden in aanwezigheid van het lokale
bedrijfsleven. Via de pitch wilden Marcel, Lies, Danny, Catharina, Lisa en Bert laten
zien en horen hoe belangrijk de inzet van talenten van mensen met een beperking
en/of afstand tot de arbeidsmarkt is.
Team Samen Sterk bestaat uit een aantal gemotiveerde mensen met een
beperking. Zij zijn ervaringsdeskundigen in opleiding. Vanuit hun eigen
levenservaring willen zij anderen ondersteunen of helpen. Het kan zijn dat anderen
net als hen een beperking hebben. Team Samen Sterk kan actief meekijken,
meedenken én meedoen en zo mensen verbinden.
Marcel, Lies, Danny, Catharina, Lisa en Bert hebben elk een mooie pitch laten
horen! Het bedrijfsleven, Gemeente Aalten, Gemeente Oost Gelre, het UWV waren
aanwezig en iedereen was enthousiast. Mooie contacten zijn gelegd en adressen en
telefoonnummers werden uitgewisseld! Ook werden er ideeën geopperd,
bijvoorbeeld om contact te zoeken met gemeentes en ‘Unieke Achterhoekers aan
het werk’.
Inmiddels zijn we al een tijdje verder en is het natuurlijk interessant of de
contacten al tot iets hebben geleid. En dat is zeker het geval!
Danny en Catharina hebben weliswaar nog niks concreets (Danny heeft wel
gesproken met een bedrijf en Catharina zou graag met kinderen of ouderen willen
werken), maar Lies doet inmiddels twee dagen in de week vrijwilligerswerk in de
ouderenzorg. En Bert mag inmiddels één ochtend in de week met dieren werken op
de kinderboerderij in Aalten. Dit is allebei ontstaan uit de Prokkel pitch!
En dat is nog niet alles, want Lisa heeft inmiddels meegedaan aan een echte
musical! “Ik heb er altijd van gedroomd om mee te doen aan een musical en nu is
die droom werkelijkheid geworden. Ik heb in het Steengroeve Theater in
Winterswijk mogen meespelen in de musical ‘MZN8D’, naar Shakespeare’s
‘Midzomernachtsdroom’. Een klein bijrolletje, maar ik heb gezongen, gedanst en
meegespeeld, hartstikke leuk!”
“Daarnaast mag ik binnenkort meelopen bij het theater. Ik weet nog niet of het
eenmalig zal zijn (ik hoop natuurlijk vaker), maar het lijkt mij het leukst om bij de
artiesten te mogen komen. En dan natuurlijk het liefst Simone Kleinsma, mijn grote
idool. Ik heb haar één keer mogen ontmoeten, maar het allerliefst zou ik een hele
dag met haar willen meelopen, dat is mijn allergrootste droom. En die droom blijft.
Ik ben al achttien jaar groot fan van haar. Komende week gaan we de film over de
Prokkel pitch bekijken. Tijdens de pitch, toen een cameraman ons gefilmd heeft,
heb ik ook een oproep gedaan. Zou er wat uitgekomen zijn….?”

Wat heeft er nu aan bijgedragen, dat deze mensen een (vrijwillige) werkplek
hebben kunnen vinden? Ervaringsdeskundigen hebben door te pitchen laten zien
hoe zij in staat zijn om zichzelf te ontwikkelen en hebben hierbij hun eigen talent
onder woorden kunnen brengen.
Bij de pitch waren bedrijven aanwezig, die uitgenodigd waren. Door het feit dat ze
bereid waren om hierbij aanwezig te zijn, toonden ze al hun interesse in het
opnemen van deze mensen, ze waren voorbereid. Daarnaast zijn ze actief gaan
zoeken in hun eigen netwerk.
Een andere belangrijke factor dat heeft bijgedragen is dat al deze mensen in één
bijeenkomst werden samengebracht. En dat er vooraf is afgesproken dat er gehoor
zou worden gegeven aan wat er in de bijeenkomst werd afgesproken. Mooi dat het
ook echt tot resultaten heeft geleid!
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Waar de Prokkelweek toe kan leiden (2)
Mijn Verhaal: Jessica Maes (COC Limburg)
Sinds vorig jaar hebben we er enthousiaste Prokkelaars bij uit het zuiden des lands!
COC Limburg deed in 2016 voor het eerst mee aan de Prokkelweek. Zij
organiseerden een Prokkelstage en werden daarmee direct genomineerd voor een
Gouden Mensenrechten Prokkel. Ook dit jaar heeft COC Limburg weer meegedaan
aan de Prokkelweek. Wij vroegen ons af: wat doet het COC Limburg eigenlijk en
hoe zijn zij met de Prokkelweek in aanraking gekomen? En wat hebben ze dit jaar
in de Prokkelweek gedaan?
We vroegen het Jessica Maes. Jessica bekleedt een functie binnen het bestuur van
COC Limburg. De afkorting COC staat voor: Centrum voor Ontspanning en Cultuur.
Deze naam komt nog uit een ver verleden, waarin het COC voor een deel diende
als een geheime ontmoetingsplek voor homoseksuele mannen. De naam is
gebleven, maar de organisatie is met de tijd meegegaan: het is omgebogen tot een
maatschappelijke organisatie die zich inzet voor belangen en verlangens van
lesbiennes, homo- & biseksuelen en transgenders. Jessica werkt voor de Limburgse
afdeling en doet dit samen met een groep LHBT’ers, waarvan sommigen een
verstandelijke beperking hebben. Zij geven onder andere workshops en
voorlichtingen. En tijdens een van deze voorlichtingen, op een school, raakte
Jessica bekend met het fenomeen Prokkelweek:
“Ik werd aangesproken door een docent. Deze had een heel enthousiaste leerling,
die graag bij ons wilde Prokkelen, en of dat mogelijk was? Vanaf dat moment is het
balletje gaan rollen en is er het afgelopen jaar uiteindelijk een Prokkelstage
ontstaan. Die Prokkelstage bood veel stof ter inspiratie en bleek een ervaring waar
wij bij het COC meer mee wilden doen. En dus gaan we dit jaar weer Prokkelen: de
Regenboog Prokkel. “

Deze Regenboog Prokkel heeft plaatsgevonden op woensdag 14 juni. Toen we
Jessica eind april spraken stond het programma al grotendeels vast. Jessica: “Er
zullen bijvoorbeeld vooroordelen verkocht worden op de woensdagmarkt. Een
ander onderdeel van de Prokkeldag is een interview met een bekende Nederlandse.
Tijdens dit interview mag er publiek aanwezig zijn, dat de mogelijkheid krijgt om
vragen te stellen. Dit interview wordt opgenomen en zal later op het web terug te
lezen zijn. Ook hebben we een activiteit bedacht die gericht is op het knutselen van
regenbogen en andere gerelateerde voorwerpen. Hierdoor wordt de Regenboog
Prokkel toegankelijk voor een breed publiek.”
Bij de organisatie van de Regenboog Prokkel werden zowel mensen met als zonder
beperking betrokken, waardoor het proces richting de Prokkelweek ook al een mooi
leerproces was voor iedereen. Zo is bijvoorbeeld in maart en april via een aantal
brainstormsessies uitgebreid gebrainstormd over de Prokkeldag in juni. Dat
leerproces vindt Jessica ook van belang. Ze vindt het mooi om te zien hoe
enthousiast mensen zijn en hoe er wordt samengewerkt.
Als we Jessica vragen of ze een tip heeft voor anderen die in de toekomst een
Prokkel willen organiseren, geeft ze het volgende mee: “Ik heb binnen mijn
organisatie verschillende reacties gekregen, zowel positief als negatief. Ik wil
daarom de tip meegegeven: blijf bij jezelf en geloof in je eigen project! Laat je niet
remmen door vooroordelen, ga het maar doen en ga het maar zien. Alles is een
leerproces.”
Een mooie tip! Hopelijk tot volgend jaar!
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Waar de Prokkelweek toe kan leiden (3)
Mijn Verhaal: Prokkelstagiair Tim nu 4x per week bij de LFB
Waar Prokkelstages toe kunnen leiden! Tim heeft een Prokkelstage gedaan en
werkt nu vier dagen per week voor LFB Arnhem. Zijn verhaal:
Tim (uit Arnhem) is 25 jaar en heeft een aangeboren hersenletsel: hemiplegie. Bij
deze aandoening ben je halfzijdig verlamd. Bij Tim gaat het om zijn rechterkant,
waardoor hij moeite heeft om te functioneren met die kant van het lichaam.
Daarbij treedt ook een soort spasme op. ‘Om toch goed te kunnen lopen heb ik een
spalk, waardoor mijn voet en been worden opgetild. Daarnaast heb ik een brace
voor mijn pols’.
Van zijn 18e tot 22e werkte Tim in de groenvoorziening, maar dat bleek uiteindelijk
toch té lichamelijk werk en hij is vervolgens terechtgekomen in het Het Dorp
(Siza). Daar zat hij twee jaar lang in een activiteitencentrum. Zijn
werkzaamheden? Videobanden overzetten op dvd’s en foto’s/dia’s op cd’s zetten.
Het was werk wat Tim goed af ging, maar niet bepaald uitdagend. Het was elke dag
hetzelfde werk en Tim zat er niet op zijn plek: ‘Ik stond stil, ik ging niet vooruit met
leren’. Iets wat de begeleiding ook constateerde en dus zochten ze iets anders voor
hem.
Tijdens de Prokkelweek in 2016 werd een Prokkelstage aangeboden op het centraal
bureau van Siza, was dat misschien wat voor Tim? En inderdaad, Tim is op
Prokkelstage gegaan. Het was een stage bij de financiële administratie. ‘Ik had het
erg naar mijn zin, maar het leidde niet direct tot iets. Maar niet veel later kreeg ik
een participatiecoach, die mij ging helpen om iets te vinden’. En dat lukte!
De participatiecoach legde de vraag neer bij Spectrum, een ondernemende
adviesorganisatie in het sociale domein. Spectrum had weliswaar niks geschikts
voor Tim, maar gelukkig zaten er meer organisaties in hetzelfde gebouw. Spectrum
klopte aan bij LFB Arnhem en Prokkel en die waren meteen enthousiast. Tim mocht
direct één dag in de week voor de LFB aan de slag. Dat ging zó goed, dat Tim
inmiddels (een jaar later) maar liefst vier dagen in de week werkt!
Wat doet hij zoal? ‘Ik werk mee aan de LFB-nieuwsbrief, ik werk aan de LFBwebsite en ook bezoek ik samen met collega’s regelmatig vso-scholen in het hele
land om presentaties te geven over wat de LFB doet. En soms mag ik ook nog een
databaseklusje voor Prokkel doen’. Kortom, heel gevarieerd. Iedereen is tevreden
met Tim en Tim zelf ook: ‘Ik zit hier helemaal op mijn plek en het is nog om de
hoek ook!’ Dat klopt helemaal, want het kantoor is in dezelfde straat als waar hij
woont. Handiger kan niet!
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Waar de Prokkelweek toe kan leiden (4)
Mijn Verhaal: Dappere Daniëlle
De peuters drinken appelsap in de kring. Dan doen ze een spel met handgebaren, zingen het opruimlied, eten fruit aan tafel en gaan buiten spelen. De
pastelkleurige peuterspeelzaal is warm en liefdevol. Liedjes en spelletjes
veranderen mee met de seizoenen. Er is houten speelgoed, aandacht voor
kinderen en een regelmaat waar je rustig van wordt. Sinds kort is er af en
toe ook een assistent peuterjuf: Daniëlle. De peuters noemen haar Juffie
Daniëlle.
De begeleider vertelt dat Daniëlle houdt van rust en overzicht. Dat vindt ze ook fijn
aan de dagbesteding. En toch wil ze graag met kinderen werken. Al weet ze nog niet
of het te druk wordt, met al die kinderen. Daniëlle vindt het spannend en wil het
toch proberen. Daarom komt de begeleider van Daniëlle op een dag met een verrassing: via haar netwerk heeft ze een Prokkelstage geregeld bij een kleine, onafhankelijke peuterspeelzaal in de buurt. Daniëlle durft het aan.
Daniëlle neemt zelf de dappere stap. Begeleiders kunnen je op weg helpen, maar je
moet uiteindelijk wel zelf de moed opbrengen om iets nieuws te proberen. De peuterspeelzaal is een schot in de roos en Daniëlle wordt aangenomen als vrijwilliger. De
kinderen hebben er nu een juffie bij die meespeelt in de zandbak. De dame van de
peuterspeelzaal heeft extra handen en ogen. En Daniëlle hoort er helemaal bij. Ze
doet nu iedere keer een nieuwe ontdekking. Hoe zacht bijvoorbeeld peuterhandjes
zijn. Ze praat er nog weken over.
Greet Prins, bestuurder bij Stichting Philadelphia Zorg
(zij heeft een wekelijkse column op het Intranet van Philadelphia)
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De Prokkelweek van…
Conny Kooijman
Conny Kooijman, beleidsondersteuner en ervaringsdeskundige bij Ieder(in) en lid
van het Prokkelbestuur, heeft in de Prokkelweek meerdere Prokkels bezocht. Op
maandag is ze in Zeist geweest bij de schildersdialoog. Op dinsdag was ze in
Vroomshoop waar het Doe je mee? spel werd gespeeld bij Het Punt (Baalderborg
Groep). Op woensdag bezocht Conny de Regenboog Prokkel in Maastricht, dat
genomineerd was voor een Gouden Prokkel. Ook is ze op deze dag bij
architectenbureau Agnova in Amersfoort geweest. Op donderdag ging ze naar
architectenbureau Fokkema & Partners in Delft. Ten slotte is Conny op zondag
aanwezig geweest bij de Prokkel kerkdienst in de Clomp (Zeist).
Van haar bezoeken aan de architectenbureaus heeft Conny een verslag geschreven:
14 en 15 juni
“In de Prokkelweek heb ik 2 Prokkelstages/BeleidsProkkels gedaan bij 2
architectenbureaus.
Ik heb presentaties met PowerPoint gehouden over toegankelijk bouwen, ook voor
gehandicapten.
Ik heb ze adviezen gegeven, dat zij bij ontwerpen rekening houden met de
gebruikers, dat het ook toegankelijk moet zijn.
Daarbij heb ik persoonlijke gesprekken met architecten gehad.
Verder was het ook heel interessant hoe ze werken op het architectenbureau.
14 juni bij Architectenbureau Agnova in Amersfoort
Agnova ontwerpt veel kantoren, appartementen en woningen.
15 juni bij Fokkema & Partners in Delft
Fokkema & Partners ontwerpt voornamelijk grote kantoren, zoals het NS
hoofdkantoor in Utrecht, Friesland Campina, belastingkantoor, Zuidas, etc.
En de verbouwing van het CMS kantoor Rijnsweerd waar we altijd met het
Prokkelbestuur vergaderen. Herkenning voor mij. Dan zie ik straks langzamerhand
het resultaat verschijnen.
Ze ontwerpen ook wat openbare gebouwen en woningen.
Zij noemden en werken met het bedrijf PBT. Vooral Fokkema & Partners. Zij lieten
een ontwerp van een groot kantoor zien met PBT logo.
Ik heb nu aan Ieder(in) gevraagd of ik komend jaar nog een paar architectenbureaus
kan bezoeken en advies kan geven. Dat vinden ze een goed idee. Het ligt wel aan de
planning en tijd. Ik moet ook tijd hebben en wil erg veel doen. Omdat ik dit allemaal
erg leuk vind.”
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Gouden Prokkel
De Gouden Prokkel prijs is bedoeld om te laten zien hoe inspirerend, divers en
belangrijk ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking
kunnen zijn. Met deze prijs wordt een aantal daarvan in het zonnetje gezet, zodat
anderen daaruit inspiratie kunnen halen én dat het tot meer blijvende
ontmoetingen leidt. Alle aangemelde Prokkels komen in aanmerking voor de
Gouden Prokkel. Een onafhankelijke commissie heeft een eerste selectie gemaakt.
Dit jaar zijn 11 Prokkels uitgekozen, verdeeld over drie categorieën:

Prokkelen in de samenleving

Mensenrechten Prokkel

Innovatief
Deze 11 genomineerde Prokkels zijn bezocht. Elke bezoeker heeft van zijn/haar
bevindingen een verslag gemaakt, welke zijn besproken door de jury. En die heeft
uiteindelijk besloten wie in 2017 de Gouden Prokkels krijgen. De jury van de
Gouden Prokkel 2017 bestaat uit:

Lucas Meijs, hoogleraar filantropie en vrijwilligersmanagement

Martine Schuijer, namens VNO-NCW

Wilna Wind, namens cliëntenorganisaties

Ellis Jongerius, namens de LFB

Josien van Breda, directeur FNZ zelfstandigen

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?
Na lang wikken en wegen is de jury er weer in geslaagd om te bepalen welke
initiatieven een Gouden Prokkel verdienen.
De kwaliteit van de nominaties was dit jaar hoger dan ooit, wat de keuze niet
makkelijk maakte (vooral in de categorie Mensenrechten). Toch was de jury in de
meeste gevallen vrij eensgezind en zijn er mooie winnaars uitgekozen.

Op vrijdag 30 juni 2017 hebben de drie prijswinnaars van 2016 samen met Marieke
Braks, directeur bij Coöperatie VGZ, de prijzen overhandigd aan:

Zomermarkt in Hardenberg (Prokkelen in de samenleving)

Regenboog Prokkel Maastricht (Mensenrechten Prokkel)

Spreken wij dezelfde taal? in ‘s Heerenberg (Mensenrechten Prokkel)

DuurzaamheidsProkkel in Heemstede (Innovatief)
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Uit het juryoverleg
Bij de categorie Prokkelen in de samenleving was de jury aangenaam verrast door
enkele geheel nieuwe initiatieven. Vorig jaar is dat al een beetje begonnen en dat is
nu verder gegaan. Er lijkt een soort doorbraak zichtbaar. Dat vindt de jury een
compliment waard.
Bij de categorie Mensenrechten zijn bij hoge uitzondering twee winnaars gekozen.
Deze twee Prokkels waren zo verschillend van elkaar en daarom moeilijk te
vergelijken. De jury vond dat ze ieder hun eigen waarde hebben en dat ze beide
verdienen te winnen. Daarom zijn ze allebei tot winnaar gekozen.
Daarnaast was er een nieuwe categorie: Innovatief. Dit in plaats van de categorie
Prokkelstages. Het is mooi te zien dat steeds meer vernieuwende onderwerpen de
revue passeren en goed om dit ook met een nieuwe categorie zichtbaar te maken.
In zijn algemeenheid vindt de jury dat bij meerdere Prokkels mensen met een
beperking een zichtbare bijdrage hebben gehad aan de organisatie. Dat is iets wat
de jury erg belangrijk vindt en blij van wordt, net als van al het enthousiasme dat
de Prokkelweek losmaakt. Zowel bij de mensen die een activiteit organiseren als bij
deelnemers en bij mensen van buitenaf, die er bij betrokken worden.
Ook constateert de jury dat steeds meer Prokkelinitatieven zijn uitgegroeid tot iets
structureels en het ziet daarvoor ook bij andere Prokkels veel potentie. Het is mooi
als deze plannen en goede ideeën tot uitvoering worden gebracht, al moet er vaak
dan nog wel het een en ander gebeuren.
Wat de jury nog graag wil meegeven aan de genomineerden die het nét niet
geworden zijn, maar ook aan alle anderen die een activiteit in de Prokkelweek
hebben georganiseerd: laat het niet bij die ene week. Laat de week startpunt zijn
of onderdeel van een breder ontwikkelingsperspectief. Dat heeft echt meerwaarde,
zo is al regelmatig gebleken. Het gaat niet zozeer om de beste Prokkel, maar het
gaat er om dat er een zichtbare verbetering ontstaat.
Erepenning
Naast de Gouden Prokkels heeft de jury besloten twee Erepenningen uit te delen.
Deze Erepenningen zijn voor één persoon met én één persoon zonder
verstandelijke beperking. Zij krijgen deze prijs voor hun jarenlange verdiensten (in
hun eigen regio) rondom de Prokkelweek.
De jury heeft besloten om een Erepenning toe te kennen aan:

Martien Martens (ervaringsdeskundige en Prokkelambassadeur bij ORO)

Petra Ruitenbeek (Prokkelcoördinator bij Stichting Maatschappelijk Werk en
Welzijn Oosterschelderegio)
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Prokkelen in de samenleving
Winnaar Gouden Prokkel:
Zomermarkt in Hardenberg
Medewerkers en bewoners van de Baalderborg Groep en hun familie hebben een
zomermarkt georganiseerd met allerlei kraampjes met eigen gemaakte producten.
Er waren spelletjes, muziek, kortom: er was voor iedereen iets te doen.
Uit het juryoverleg:
Een mooi aantal deelnemers en mooi om te zien hoe iets begint, een startpunt voor
de toekomst. Met een echte aanjager. Er vindt een brede verbinding plaats, wat
een stap vooruit is in een relatief gesloten samenleving.
Zilveren Prokkel:
Activiteiten carrousel Albeda College bij dagcentrum Lavendel in
Barendrecht (IJsselmonde-Oost), dagcentrum Aksent in Barendrecht
(Humanitas DMH) en op de Slingeplein in Rotterdam (Albeda College)
Studenten van de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg van het Albeda
College hebben prikkelende activiteiten georganiseerd voor mensen met een
beperking van enkele dagbestedingscentra, waarbij ze samen werkten met
kinderen van een basisschool.
Uit het juryoverleg:
Georganiseerd door leerlingen van het ROC. Hartstikke leuk! Prachtig dat meerdere
leeftijdsgroepen zijn betrokken. Niet voor het eerst, maar wel verbeterd ten
opzichte van de vorige keer. Daarmee wel weer vernieuwend.
Zilveren Prokkel:
Theaterworkshop met kleine voorstelling bij NOVO
Bij NOVO in Appingedam, Delfzijl, Uithuizen en Winsum werd een theaterworkshop
georganiseerd voor cliënten en begeleiders, inclusief een kleine voorstelling voor de
buurt en/of bekenden.
Uit het juryoverleg:
Wat een leuk initiatief, origineel! Kunst wordt ingezet om talenten aan te boren.
Een goede voorbeeldfunctie. Ga er mee verder! Kunnen mensen met een beperking
niet worden opgeleid, zodat ze de mogelijkheid hebben deze aanpak te
verspreiden? Dan wordt het effect nog groter (‘Als zij dat kunnen, dan willen wij
dat ook’).
Zilveren Prokkel:
Burendag bij De Wetering (Reinaerde dagcentrum De Heygraeff) in
Woudenberg
Een burendag voor de mensen en bedrijven die direct of indirect met de cliënten
van dagcentrum de Wetering te maken hebben. Een kennismaking onder het genot
van een kopje koffie of iets lekkers.
Uit het juryoverleg:
Met deze burendag is er een integratie ontstaan naar de samenleving. Een grote
stap in deze lokale gemeenschap. Het is mooi als er hierdoor nog meer contact
komt met scholen, kerken, verenigingen.
Zilveren Prokkel:
Stichting SWZ actief in de Prokkelweek
Stichting SWZ heeft de Prokkelweek omarmd en ook dit jaar weer verschillende
Prokkels georganiseerd om mensen de kans te geven elkaar beter te leren kennen
en van elkaar te leren. Zo ging men bijvoorbeeld op diverse locaties samen aan de
slag, waren er diverse Prokkelstages en werd er een rolstoelwasstraat ingericht.
Uit het juryoverleg:
Allerlei activiteiten vinden plaats, het is breed opgezet, ze zijn erg actief. Zo zijn ze
een Prokkelstageproject gestart (Carrousel). Er is sprake van veel continuïteit, met
bijvoorbeeld ook een buurtvereniging die ondertussen vijf jaar bestaat.
Verbeterpunt is de betrokkenheid van de doelgroep bij sommige activiteiten.
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Mensenrechten Prokkel
Gouden Prokkel:
Regenboog Prokkel Maastricht
COC Limburg heeft de Regenboog Prokkel georganiseerd: op woensdag 14 juni
hebben personen met en zonder verstandelijke beperking zich door middel van tal
van activiteiten ingezet voor een lesbisch-, homo-, bi- en transgender- (lhbt-)
vriendelijk Maastricht.
Uit het juryoverleg:
Mooie combinatie van meerdere aspecten. Met het regenboogthema: kleurrijk,
iedereen is welkom. Het is allemaal zorgvuldig uitgevoerd, met veel creativiteit.
Echt een co-creatie. Er is veel werk van gemaakt. En samen eten en samen doen
verbindt. Wat heel mooi is, is de groei die ze doorgemaakt hebben (vergeleken met
vorig jaar). Veel zichtbaarheid/bereik. Het raakt.

Gouden Prokkel:
Spreken wij dezelfde taal? in ‘s Heerenberg
Het Sociaal Team gemeente Montferland en Estinea (team Samen Sterk) hebben
diverse workshops georganiseerd met als doel meer inzicht en begrip naar elkaar te
krijgen door te leren van en met elkaar, op een ontspannen manier.
Uit het juryoverleg:
Goede samenwerking en betrokkenheid. Brede doelgroepen. Workshops m.b.t.
moeilijke taal en autisme, met een workshopleider die zelf ook autisme had. En
mooi dat juist een gemeente bij de organisatie betrokken is. Deze Prokkel heeft
een impact op beleidsniveau. Taal is ook echt wel een moeilijk iets bij brieven.
Goed dat ze daar op blijven hameren. Geen nieuw thema, maar het is wel hard
nodig. Mooi ook dat er een lunch was, verzorgd door leerlingen van een vso-school
en mensen met een beperking.

Zilveren Prokkel:
Lunchlezing: Aan tafel! Het VN-Verdrag & Toegang tot voedsel
Stichting Disability Studies in Nederland heeft een lunchlezing georganiseerd. Het
thema was (toegang tot) voedsel. Met informatie over het onderzoek ‘toegang tot
voedsel & de toegankelijkheid van Nederlandse horeca’. En een discussie: welke
rechten hebben mensen met een beperking inzake voeding?
Uit het juryoverleg:
Een mooi thema. Een eerste kennismaking met mensen met een verstandelijke
beperking. Door deze lunchlezing leren ze om rekening te houden met deze
doelgroep. En dat is natuurlijk erg positief.
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Innovatief
Gouden Prokkel:
DuurzaamheidsProkkel — Heemstede
Verschillende bedrijven en organisaties die zich bezig houden met milieu,
duurzaamheid en hergebruik van materialen en producten presenteerden zich voor
bewoners van locatie Hartekamp (Hartekamp Groep) in Heemstede.
Uit het juryoverleg:
De doelgroep participeert, er is brede betrokkenheid. Ze hebben de Prokkel samen
met ervaringsdeskundigen voorbereid. Mensen met een beperking ontwikkelen zich
en laten zich zien. Ze willen hen zelfs opleiden tot duurzaamheidsadviseurs. Er is
sprake van bewustwording, continuïteit en er wordt geleerd van duurzaamheid.

Zilveren Prokkel:
Die koksmuts past ons allemaal — Froombosch
Een workshop om kennis te maken met vooroordelen en misverstanden die leven
tussen politieagenten en jongeren met een leerachterstand. Met hele persoonlijke
gesprekken.
Uit het juryoverleg:
Mooi dat juist aan een thema met een taboe (politie) aandacht wordt gegeven. Iets
leuks waar je bang voor bent en zo van je angsten afkomen. Een mooi
uitgangspunt. Het heeft veel indruk gemaakt op de deelnemers met een beperking
én op de deelnemende politieagenten. Veel impact op beide groepen. Er is veel
werk in gestoken en met een duidelijk doel.

Zilveren Prokkel:
Train de trainer Samen Sterker Amerpoort — Amersfoort
Ervaringsdeskundigen en coaches leerden in deze Prokkel samen te werken. Door
de samenwerking ervaren ze hoe het is om als ‘gelijkwaardige’ collega’s samen te
werken.
Uit het juryoverleg:
Het is mooi, structureel, kleinschalig. Een inspirerende aanpak, waarbij je als
maatjes, gelijkwaardige collega’s samen optrekt. Daarmee heeft het een goede
voorbeeldfunctie.
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Communicatie
Om de Prokkelweek en alles er omheen bij een breed publiek onder de aandacht te
brengen is communicatie heel belangrijk. Er wordt gecommuniceerd naar mensen
en organisaties die reeds betrokken zijn bij de Prokkelweek, maar ook naar
mogelijke samenwerkingspartners, financiers, het grotere publiek, beleidsmakers
en belangstellenden. De Prokkelwebsite is hét visitekaartje van de Prokkelweek.
Daarnaast wordt er gecommuniceerd via de maandelijkse nieuwsbrief en social
media (Linked(in), Twitter en Facebook).
Website
Via de Prokkelwebsite worden alle Prokkelactiviteiten zichtbaar gemaakt. Mensen
melden hun activiteit via de site aan, waarna ze op de landkaart zichtbaar worden.
Ook kunnen mensen die een Prokkelstage zoeken of die een stage aanbieden, deze
aanmelden op de site. Hier is een speciale stagelandkaart voor. De website is ook
de plaats waar mensen terecht kunnen voor de antwoorden op alle vragen die het
organiseren van een Prokkel met zich meebrengen. Ook zijn er menukaarten met
tips te vinden, voorbeelden van persberichten en video’s. Verder is er een
webshop, waar artikelen ter promotie van de Prokkelactiviteit kunnen worden
besteld, zoals petten en buttons.
De website wordt ook gebruikt voor nieuwsberichten. Voorbeelden van
(terugkerende) nieuwsberichten: Prokkels in de spotlight, Mijn Verhaal, nieuwe Full
Partners, oproep om Prokkels aan te melden, overzicht aangeboden en gezochte
Prokkelstages, oproep voor teams of teamgenoten voor ProkkelSterrenslag en de
column van Marian Geling. Dit jaar zijn er bij de nieuwsberichten voor het eerst
social plugins in Wordpress gebruikt voor Twitter en Facebook, zodat berichten
makkelijk kunnen worden gedeeld.
Mijn Verhaal
Veel Prokkelactviteiten leiden tot meer duurzame verbindingen. Zo kan een
Prokkelstage leiden tot een permanente stageplek of een vaste arbeidsplaats. Of
deelname aan de ProkkelSterrenslag tot een meer permanente samenwerking
tussen bedrijf en mensen met een verstandelijke beperking. De nieuwsbrief is een
mooi platform om dit soort verhalen zichtbaar te maken. Het zet de Prokkelaars
zelf in het zonnetje en het laat anderen zien dat Prokkelactiviteiten niet alleen bij
eenmalige ontmoetingen hoeven te blijven. Idealiter staat er in elke nieuwsbrief
zo’n verhaal, maar dat is er het afgelopen jaar helaas niet vaak genoeg van
gekomen. Zie pagina’s 35, 37 en 39 voor drie Mijn Verhaal-voorbeelden.
Nieuwsbrief
Elke maand brengt Stichting Prokkel een nieuwsbrief uit, die wordt gemaakt via
Wordpress. In de nieuwsbrief verschijnen nieuwsberichten die recent op de website
zijn gepubliceerd en er worden oproepen geplaatst dat mensen hun Prokkel(stage)
aan kunnen melden of dat ze zichzelf aan kunnen melden voor een bijeenkomst. Er
zit altijd een knop in waarmee men direct naar de (Prokkel)aanmeldpagina kan.
Verder worden er af en toe verkorte nieuwsbrieven verstuurd: zo is er een speciale
nieuwsbrief verschenen met een nieuwjaarsgroet.
Het afgelopen jaar zijn er elf nieuwsbrieven gemaakt, ongeveer één per maand. Dit
was vooraf ook het streven. Op dit moment zijn er 3.824 abonnees voor de
nieuwsbrief.
LinkedIn
Prokkelweek is actief op het sociale platform LinkedIn. Op LinkedIn wordt vooral
gericht op beleidsmakers, beslissers en bestuurders. De netwerkbijeenkomsten
worden hier bijvoorbeeld onder de aandacht gebracht. Ook is er een ’Prokkelgroep’
met inmiddels 144 leden. De bedrijfspagina zelf heeft 65 volgers.
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Twitter
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 en werden er
oproepen geplaatst (bijvoorbeeld voor stages). Het aantal volgers op Twitter is dit
jaar gestegen van 3000 naar ruim 3220.
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 berichten geplaatst over onder andere de
netwerkbijeenkomsten, de ProkkelSterrenslag en de Prokkelstages. Vooral het
posten en delen van video’s levert veel clicks op. Ook is op de Facebookpagina een
aantal evenementen aangemaakt: de netwerkbijeenkomsten per provincie en de
ProkkelSterrenslag.
Naast de reguliere Facebookpagina zijn er dit jaar twee nieuwe pagina’s
gelanceerd: een voor de Nationale Prokkelstagedag en een voor de
ProkkelSterrenslag. Op deze manier kon de reguliere Facebookpagina enigszins
worden ontlast. De bedoeling was dat de Nationale Prokkelstagedag een pagina zou
worden waar zowel mensen op zouden kijken die een stage zochten als die een
stage aanboden. Bij een aangeboden stageplaats konden scholen en instellingen
worden getagd en bij een oproep van een stagiair konden bedrijven worden
getagd. Zij krijgen dan een melding dat ze genoemd zijn. Een enkele keer heeft dit
tot resultaat geleid. Hopelijk kunnen hiermee volgend jaar nog meer matches tot
stand worden gebracht.
De Facebookpagina van de ProkkelSterrenslag is vooral gebruikt om de vele foto’s
een eigen plaats te geven. Naast de actiefoto’s zijn alle teamfoto’s geplaatst, met
het teamnummer erbij. Alle deelnemende organisaties werden getagd, waardoor
veel (positieve) respons ontstond in de vorm van likes en comments.
Het aantal likes van de reguliere Facebookpagina is in 2017 gestegen van 1080
naar 1190, een kleinere stijging dan andere jaren. Het grootste deel van het jaar
bleef het aantal stabiel, maar vlak voor en tijdens de Prokkelweek was er een flinke
stijging. De twee andere Facebookpagina’s hebben 19 en 34 likes.
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 de rest van het jaar uiteraard ook berichten geplaatst worden.
Om veel mensen te bereiken werkt visuele content het beste, dus worden er steeds
vaker ook korte video’s geplaatst (zowel video’s van anderen die gedeeld worden
op de pagina van Prokkelweek als eigen content). Evenementen zoals
netwerkbijeenkomsten en Prokkel on Tour’s lenen zich prima voor het maken van
korte filmpjes.
Nog wat overige cijfers:

Vorig jaar lag het bereik van de berichten op Facebook tussen de 400 en
1.000, met enkele uitschieters tussen de 2.000 en 6.000. met tijdens de
Prokkelweek een uitschieter naar 6.500. Dit jaar was dat vergelijkbaar, met de
grootste uitschieters rondom de ProkkelSterrenslag en Gouden Prokkel
uitreiking.

Uit de statistieken is gebleken dat het bericht waarin de winnaars van de
Gouden Prokkels werden bekendgemaakt het populairst was. Dit had een
bereik van 6847 mensen, is 52x geliked en 14x gedeeld.

Qua likes, bereik en betrokkenheid is er een verdeling van 75% vrouwen en
25% mannen. De grootste doelgroep is vrouwen van 45-54 jaar (22%)
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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.
Deelnemers netwerkbijeenkomsten (2012 - 2017)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Groningen

32

39

23

28

34

23

Friesland

23

32

27

38

25

34

Drenthe

27

24

22

24

18

14

Overijssel

13

43

40

21

37

16

Gelderland

51

67

43

32

55

37

Flevoland

11

12

22

14

13

13

Utrecht

48

40

43

28
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Noord-Holland

23

13

55

14

39

26

Zuid-Holland

42

14

54

27

19

33

Zeeland

17

14

28

14

24

13

Noord-Brabant

29

47

52

35

28

30

Limburg

28

95

39

38

51

34

TOTAAL

344

440

448

313

404

331
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Organisatie
Algemeen
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.
Zij vormen samen de Founding Fathers van de Stichting Prokkel.
Adresgegevens
Stichting Prokkel
p/a Postbus 413
3500 AK Utrecht
T (030) 2739711
info@prokkel.nl
www.prokkel.nl

KvK-nummer 30232482
Bankrekening Stichting Prokkel NL66RABO01366.53.049
De Stichting is per 1 januari 2009 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
Doelstelling Stichting Prokkel
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:
1. Het jaarlijks organiseren van een Verstandelijk gehandicapten 2daagse;
2. Het stimuleren van Prokkels, zijnde prikkelende ontmoetingen tussen mensen
met zonder verstandelijke beperking;
3. Het genereren van geld voor het realiseren van de doelstelling;
4. Iedere andere activiteit waarmee de doelstelling wordt bereikt.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De bestuursleden ontvangen geen (onkosten)vergoeding voor hun werkzaamheden.
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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 (tot 10-2-2017)

Gerda van der Meer
namens Cordaan als vertegenwoordiger van de
Full Partners (vanaf 10-2-2017)

Theo van Loon, secretaris namens Fonds verstandelijk gehandicapten

Lucas Middelhoff, lid
namens MEE Nederland, tot 14-4-2017

Michiel van der Vlies
namens MEE Nederland vanaf 14-4-2017

Roland Stavorinus, lid
namens ’s Heeren Loo

Conny Kooijman, lid
namens LFB

Maarten Haasnoot, lid
namens Sien
De organisatie zelf poogt vooral mensen en organisaties in beweging te zetten,
zodat die zelf de Prokkelweek gebruiken om de samenleving meer inclusief te
maken voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Voor de
Stichting betekent dit werken met een relatief kleine werkorganisatie, inzet van
partners en vrijwilligers, ruilen, delen, creëren (nieuwe businessmodellen),
stimuleren en werken met een beperkt financieel budget.
Werkorganisatie
De organisatie doet elk jaar meer met hetzelfde budget. Dit kent zijn grenzen.
Gezocht is naar uitbreiding van personeel zonder extra kosten. Daarvoor is
kantoorruimte cruciaal. Startend met twee flexwerkplekken bij adviesorganisatie
Spectrum is samen met LFB Winterswijk onderdak gevonden in het
bedrijfsverzamelgebouw van Rijnbrink in Arnhem. In ruil voor hand- en
spandiensten zijn hieraan geen verdere kosten verbonden.
Een kleine, flexibele werkorganisatie met lage overhead blijft het uitgangspunt.
Dankzij samenwerking met UWV en Nuon en de mogelijkheden van de
participatiewet is er extra personele inzet gecreëerd, zonder noemenswaardige
extra kosten voor de Stichting zelf.


Marian Geling




Robin Damen
Sharon Willemsen



Daphne de Jong



Ingram Smit



Jos Geling

contract van 780 uur per jaar, zelfstandig
ondernemer, projectleider
18 uur per week, communicatie
24 uur per week (via UWV) – vanaf 1 januari 2017
stagemakelaar
20 uur per week (via Nuon) – vanaf 1 april 2017
medewerker
20 uur per week (via Nuon) – vanaf 1 april 2017
ProkkelSterrenslag
4 uur per week vrijwilliger – vanaf 1 mei 2017
Sharepointbeheer
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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
Bijdragen Founding Fathers, Full Partners en overige subsidiënten:
In het verslagjaar 2016-2017 is door de Founding Fathers een totaalbedrag van
€ 36.250 bijgedragen ter dekking van de exploitatiekosten. Daarnaast is een
totaalbedrag ontvangen van € 71.250 van de Full Partners. Van overige
subsidiënten is een bedrag ter grootte van € 59.013 ontvangen.
De overige baten, uit onder andere verkoop van promotiematerialen, donaties en
rente, bedroegen in het boekjaar in totaal € 3.820. Totaal baten komt hiermee uit
op: € 170.333. Naast een totaalbedrag van € 163.599 aan lasten, bedraagt het
voordelig exploitatiesaldo over het boekjaar € 6.734. Dit bedrag is toegevoegd aan
de bestemmingsreserve doelstelling ter dekking van eventuele tekorten in de
komende jaren.
Bijdragen in natura:
Naast Founding Fathers hebben ook derden bijdragen in natura geleverd. Voor een
totaaloverzicht hiervan wordt verwezen naar bijlage 3.
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Bijlage 1: Overzicht Prokkels
Totaal: 412 Prokkels
Drenthe (16)

Assen
Basketballclinic op De Kern Caroussel
Kloostervestival – Vanboeijen
Muziekcafé – Vanboeijen
Prokkelstages W.A. van Lieflandschool
Rondleiding De Trans bij RTV Drenthe
Rondleidingen en handen uit de mouwen bij De
Brinkstal
Spel en Sport Soos
Vanboeijen actief in de Prokkelweek
Vanboeijen gaat op Prokkelpad!
Werkbezoek Stadhuis
Dalerveen
Samen in de optocht
Emmen
"Beachprokkel" KDC de Vuurtoren
Roden
Geerties Droom
Korte film maken
Prokkel lunch
Rolde
De Trans en Espria Academy naar de
ProkkelSterrenslag

Flevoland (8)

Almere
BeleidsProkkel Restart
Prokkelstage bij UWV SMZ
USG Restart actief in de Prokkelweek

Emmeloord
Prokkelstage bij gemeentewerken Noordoostpolder
Prokkelstage bij Kinderboerderij Emmelerbos
Lelystad
Prokkelstage bij Triade
Sport- en spelochtend
Zeewolde
Nuon en Cordaan op bezoek bij Windpark Alexia

Friesland (16)
Appelscha
Koeien naschilderen

Dokkum
Prokkelconcert in Bonifatiuskapel
Grou
Prokkelstage bij TOF Vakanties
Heerenveen
Talant actief in de Prokkelweek
Talant Heerenveen gaat op Prokkelpad!
Joure
Prokkelstages
Leeuwarden
14 Prokkelstages bij De Friesland Zorgverzekeraar
BeleidsProkkel PI
Muziekfeest
Pannenkoeken bakken voor buurt en zorgcentrum
Prokkelen bij Greunshiem

Prokkelstage bij Sodexo - Rechtbank Leeuwarden
Prokkelstage-straat
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf naar de ProkkelSterrenslag
Sneek
Prokkelstage bij Leger des Heils
Wolvega
Het Doe je mee? spel bij LFB Wolvega

Gelderland (54)

Aalten
Doe je mee?! – Estinea
Estinea actief in de Prokkelweek
Gemeente Aalten aan de slag met het VN Verdrag
Spel en activiteitendag: "Ontmoeten en Beleven" bij
Beth San
Spel en activiteitendag: "Ontmoeten en Beleven" bij 't
Hoge Veld
Spel en activiteitendag: "Ontmoeten en Beleven" bij
W&A Slaadreef 41
Zingen in koor
Apeldoorn
Coöperatie DELA aan de slag bij Rustoordlaan
Prokkelstages onderbouwleerlingen van
Voorthuysenschool
Arnhem
BeleidsProkkel werk
Foto - Prokkel – VGZ
Kijkje achter de schermen bij Omroep Gelderland
LFB Arnhem op Prokkelstagepad
Nuon Arnhem en de WAGU (Estinea) bezoeken het
Nederlands Openluchtmuseum
Ook zin om te schitteren op het toneel
Prokkelstage bij UWV SMZ
Prokkelstages bij Centraal Bureau Siza
Prokkelstages bij Coöperatie VGZ
Rijn IJssel studenten lopen een dagje mee
Samen lunchen
Siza actief in de Prokkelweek
Spectrum naar de ProkkelSterrenslag
VGZ en de Prokkelweek
De Heurne
Pony's borstelen
Dinxperlo
Doe je mee? spel
Handdoeken ophalen, opvouwen en terugbrengen naar
plaatselijke kapsalon

Ede
Bezoek aan de brandweer
CHE Prokkelt mee - Prokkelstages
Deelname congres 'De inzet van ervaringsdekundigen'
Tentoonstelling
Epe
Gezamenlijke afsluiting Prokkelstagedag
Prokkelstagedag Stichting Koppel
Gendringen
Hulpburgemeester voor 1 dag bij gemeente Oude
IJsselstreek
Prokkelstages bij de medewerkers van de gemeente
Oude IJsselstreek
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’t Harde
BelevingsProkkel

Leerlingen Mytylschool Prins Johan Friso op
Prokkelstage

‘s Heerenberg
Spreken wij dezelfde taal?

Leek
BeleidsProkkel gemeente Leek
Plezierig bewegen op muziek
Speurtocht door het dorp Leek
Workshops tijdens de weekmarkt

Hengelo
Afsluiting stagedag Puur Natuur
Prokkelstages Puur Natuur
Nieuw-Wehl
Elver in de Prokkelweek 2017
Elver natuurbelevingswandeling
Elver rolstoelworkshop
Leerlingen Graafschap College geven les bij Elver
Rijn IJssel neemt een kijkje bij Elver
Rijn IJssel studenten op bezoek bij Elver
Nijmegen
Heb je een beperking? Beweeg mee en blijf gezond!
Tiel
De Cambier doet mee aan de ProkkelSterrenslag
Prokkelstages Cambier bij MKB
Varsseveld
Spelen!
Wageningen
Jouw zorg is onze zorg!
Wapenveld
Vossenjacht
Winterswijk
Estinea op Prokkelstagepad
Muziek activiteit
Zevenaar
Prokkelstage bij Baston Wonen
Zutphen
Wannehofje op Prokkelstage

Groningen (30)

Ter Apel
LandenSpel
Uithuizen
Theaterworkshop met kleine voorstelling bij NOVO
Uithuizen
Veendam
Prokkelstage bij Sodexo RDW
Winschoten
Prokkelen in gemeente Oldambt
Winsum
Theaterworkshop met kleine voorstelling bij NOVO
Winsum

Limburg (31)

Beek
Muzikaal optreden in gemeentehuis Beek
UV Verwendag bij Dagcentrum de Dagbeeker
(Daelzicht)
Variété gastoptreden in zorgcentrum Vivantes
Eijsden
UV Verwendag bij De Bron (Envida)
Geleen
Prokkelstage bij Sodexo Zuyderland
Prokkelstage bij WonenPlus
UV Verwendag bij Bunderhof (Vivantes)
UV Verwendag bij Oud-Geleen (Vivantes)

Gulpen
UV Verwendag bij Dr. Ackenshuis (Sevagram)

Appingedam
Theaterworkshop met kleine voorstelling bij NOVO
Appingedam

Heerlen
Ontmoetingsactiviteit VGZ en cliënten Bergweide
UV Verwendag bij Leger des Heils, Domus

Bedum
Eetcafé

Holtum
UV Verwendag bij Dagcentrum de Munnik (Daelzicht)

Delfzijl
Theaterworkshop met kleine voorstelling bij NOVO
Delfzijl

Kerkrade
UV Verwendag bij Elyse kliniek

Froombosch
Die koksmuts past ons allemaal!
Groningen
Afsluiting Prokkelweek
BBQ met De Zijlen
Disco!
NOVO (Cosis) actief in de Prokkelweek
Oefenen voor Prokkelkerkdienst op 18 juni
Picknick
PiratenProkkel
Prokkelconcert
Prokkelstage bij Sodexo gemeente Groningen ROEZ
Prokkelstage bij Sodexo Milieudienst
Prokkelstage bij Sodexo VRG
Prokkelstage bij Sodexo - Waterschap Noorderzijlvest
Prokkelstage bij UWV SMZ
Prokkelstages WIJ Lewenborg
Spelletjesmiddag Bosshardt
Haren
KinderProkkel Mytylschool Prins Johan Friso

Limbricht
15 leerlingen Parkschool Limbricht op Prokkelstage
Maastricht
Prokkelstage bij Sodexo Mercedes-Benz CAC
Prokkelstage bij Sodexo WML
Prokkelstage Sodexo Mosa
Regenboog Prokkel Maastricht
Tuinieren kloostertuin
UV Verwendag bij Scharwyerveld (Mosaezorggroep)
Roermond
Prokkelstagedag Wonen Limburg
Sittard
Prokkelstage bij gemeente Sittard-Geleen
Samen voor allen
Urmond
UV Verwendag bij Urmonderhof (Vivantes)
Valkenburg
Prokkelstage bij gemeente Valkenburg aan de Geul
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Radar meets gemeente Valkenburg
UV Verwendag bij Valkenheim (Sevagram)

Venlo
Prokkelstage bij Sodexo Office Depot
Prokkelstage bij UWV SMZ
Venray
Prokkelstagedag in Venray en omgeving
Weert
Prokkelstage bij Sodexo Trespa International B.V.

Noord-Brabant (50)

Bergen op Zoom
Afsluitende lunch Prokkelstagedag S&L Zorg
DELA aan de slag bij de Lambertijnenhof
Boxmeer
Prokkelstage bij Sodexo Marel
Breda
Prokkelstage bij UWV SMZ
Prokkelstagedag Breda College
Deurne
DELA aan de slag bij Artoro – Rijtven
DELA aan de slag bij De Hommel
DELA aan de slag bij kinderboerderij – Rijtven
Verwendag bij Rijtven
Eindhoven
Praktijkgerichte rondleiding Zorgkantoren Coöperatie
VGZ
Prokkelstage bij UWV SMZ
Prokkelstages Coöperatie VGZ
Silverenberg - Coöperatie DELA
Spel, lunch, redactieoefening bij Zorgkantoren
Coöperatie VGZ
Sprokkel Prokkel
Workshop bakken bij Sodexo DAF D12

Helmond
Coöperatie DELA doet mee aan de ProkkelSterrenslag
DELA aan de slag bij Van Speijk
ORO actief in de Prokkelweek
Prokkelstage bij gemeente Helmond
Prokkelstages bij ORO
Kaatsheuvel
VGZ en Aquamarijn naar de Efteling
Oosterhout
Doe je mee?
Groot Oosterhouts (on)beperkt koor en orkest
Oudenbosch
Prokkelstage bij de gemeente Halderberge
Raamsdonksveer
Prokkelstage bij Sodexo Louwman & Parqui
Rijen
Prokkelstage bij Leystromen
Roosendaal
Afsluitende lunch Prokkelstagedag S&L Zorg
Prokkelstage bij 100%Voetbal
S&L Zorg op Prokkelstage in Roosendaal en omgeving
Son
Gezellige activiteit logeerhuis SWZ
Prokkelstages Carrousel, leren(d) werken (SWZ
Zonhove en MeeDoen Werkt)
Prokkelstages met de vaste medewerkers van SWZ
Zonhove
Rolstoelwasstraat
Samen aan de slag

Samen schoonmaken
Samen tuin opknappen
Stichting SWZ actief in de Prokkelweek
Verwenkermis naklets ochtend in
Sterksel
Met de riksja fietsen
Terheijden
Buitenspeeldag obs de Windhoek & SOVAK
Tilburg
DELA aan de slag bij de Bodde
G-voetbalweekend
Prokkel Ontmoeting Zorgbelang
SprokkEL
Veldhoven
Severinus Kermis
Waalwijk
Buurtkamer
Samen koken, samen eten en afwassen
Samen koken, samen eten en opruimen
Zevenbergen
Prokkelen met SOVAK

Noord-Holland (61)

Alkmaar
Prokkelstage bij Resto VanHarte
Prokkelstage bij Sodexo Nuon
Prokkelstage bij UWV SMZ
Amsterdam
Afrika: percussie&dans
BeleidsProkkel UWV
Bos en Lommer: Pannenkoeken eten en knutselen
Buurtmarkt De Werf
Cordaan actief in de Prokkelweek
De Baarsjes: Eetcafé MES
Directeur voor een dag bij Nuon
High Tea bij de Boerderij op IJburg
Hiphopsessies
Lunchconcert Nuon hoofdkantoor
Lunchlezing: Aan Tafel! Het VN-verdrag & Toegang tot
voedsel
Nuon en Cordaan op bezoek bij Artis
Nuon in de Prokkelweek 2017
Nuon met 10 teams naar de ProkkelSterrenslag
Orion op Prokkelstage
Oud-West: Move Dance Act
Prisma en Nuon koken voor en met buurtbewoners
Prisma-Prokkel-Lunch met gemeente Amsterdam
Prokkelstage bij Sodexo gemeentewerf
Prokkelstage bij Sodexo Gemeentewerf
Luchtvaartstraat
Prokkelstage bij Sodexo GGD
Prokkelstage bij Sodexo - Grand Cafe Genieten
Prokkelstage bij Sodexo ING Acanthus
Prokkelstage bij Sodexo ING Haarlerbergpark
Prokkelstage bij Sodexo ING Hoofkantoor
Prokkelstage bij Sodexo JBT
Prokkelstage bij Sodexo Nuon
Prokkelstage bij Sodexo Stadsdeel Noord
Prokkelstage bij Sodexo Vrije Universiteit
Prokkelstage bij UWV SMZ
Prokkelstage bij UWV SMZ CEC
Prokkelstages Randstad Groep
Samen zeevissen
Suitsupply en de Prokkelweek
UWV naar de ProkkelSterrenslag
Voetbalcompetitie met Nuon en Cordaan
Werfloop
Westerpark: Samen een straatje om (maandag)
Westerpark: Samen een straatje om (woensdag)
Westerpark: Samen Koken Samen Eten

68

Anna Paulowna
Gemeente Hollands Kroon naar de ProkkelSterrenslag

Castricum
De Dorpsstraat (SIG) op Prokkelstagepad!
De Walstro (SIG) op Prokkelstagepad!
Primo (SIG) op Prokkelstagepad!
Den Burg
Open dag Zorgboerderij de Tesselse Kamp

Samen aan de slag - AAC de Dante
Rijssen
Luisteren naar Muziek
Vroomshoop
Doe je mee? - Baalderborg Groep

Heemskerk
Karaokeworkshop met cd-opname
Westerheem (SIG) op Prokkelstagepad!

Zwolle
Deltion thema Blij
De Twijn op Prokkelstage bij Deltion College
Frion op Prokkelstage bij Deltion College
JP van den Bent op Prokkelstage bij Deltion College
Muziekfeest verbindt Philadelphia
Open podium Deltion College
PhilaZon spelletjesmiddag
Prokkelstage bij Resto VanHarte
Prokkelstage bij Sodexo - Rechtbank Zwolle
Prokkelstages bij Deltion College

Heemstede
DuurzaamheidsProkkel

Utrecht (48)

Haarlem
De Hartekamp Groep actief in de Prokkelweek
LFB Haarlem gaat op Prokkelpad!
Spaarnelanden naar de ProkkelSterrenslag

Hilversum
LFB Hilversum gaat op Prokkelpad!
Prokkelstage bij Museum Hilversum
Samen Doen
Hoofddorp
Prokkelstage bij De Bibliotheek Haarlemmermeer

Amersfoort
Buiten tafels opknappen
's Heeren Loo actief in de Prokkelweek
Humanitas DMH op Prokkelpad
Naar de dierentuin
Philadelphia actief in de Prokkelweek
Train de trainer Samen Sterker Amerpoort

Schiphol
Prokkelstage bij Sodexo KLM

Baarn
Amerpoort actief in de Prokkelweek
Prokkelen met Paleis Soestdijk

Slootdorp
Rondje Om...wandel, fiets, beweeg MAAR MEE

Hoogland
Prokkelstage bij Amersfoort Beach

Zijdewind
Open dag op Zorgboerderij De Stapel

Houten
45 Prokkelstages van Houten&co
In gesprek met de wethouder over vrijheid

Overijssel (29)

Huis ter Heide
Abrona actief in de Prokkelweek

Almelo
Prokkelstage bij Sodexo - Rechtbank Almelo
Borne
Aveleijn actief in de Prokkelweek
Aveleijn op Prokkelstage
Prokkel Doe je mee? spel in Kulturhus

Leusden
Zilveren Kruis N.V. doet mee aan de ProkkelSterrenslag
Maarssen
Gemeente Stichtse Vecht doet mee aan de
ProkkelSterrenslag

Dalfsen
Bedrijvenbezoek met rondleiding

Maartensdijk
Verkennen bosboerderij

Delden
Prokkelstage bij golfbaan de Lage Mors

Nieuwegein
Humanitas DMH actief in de Prokkelweek
Prokkelstage bij Sodexo Ordina

Deventer
Darten

Odijk
Leer elkaar (nog) beter kennen bij een BBQ
Prokkelstage bij de gemeente Bunnik

Enschede
Doe je mee? Prokkel – Aveleijn
Inloop/spelletjes avond
Soest
Meezing repetitie Shanty & Smartlappenkoor 1 plus 1 is Ontmoeting ouders en bewoners van twee
3
ouderinitiatieven (met muzikale draai)
Goor
Doe je mee? Prokkel – Aveleijn
Hardenberg
Baalderborg Groep en de Prokkelweek
Zomermarkt
Hengelo
Kookclub
Muziek is ook voor jou!
Prokkel bingo
Ommen

Utrecht
CMS en Humanitas DMH naar de ProkkelSterrenslag
DELA aan de slag bij Eilandsteede
De Oranje Man verbindt - ProkkelSterrenslag
Faros Abrona gaat op Prokkelpad!
Klankbordgroep Gewoon Bijzonder, Nationaal
Programma Gehandicapten
LFB Nederland op Prokkelstagepad
LFB Scholing en Training doet mee aan de
ProkkelSterrenslag
LFB Scholing en Training op Prokkelstagepad
LFB sport mee met UWV sportdag
MEE NL naar de ProkkelSterrenslag
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Olympos doet ook mee – ProkkelSterrenslag
Prokkelstage bij servicedesk Reinaerde
Prokkelstage bij Van Rooyen Hoveniers
ProkkelSterrenslag 2017
Reinaerde actief in de Prokkelweek
ROC MN studenten actief bij ProkkelSterrenslag
SPZ actief bij de ProkkelSterrenslag
Tuinieren in de Oude Hortus van het
Universiteitsmuseum
UWV Sportdag 2017
Volksbank en Amerpoort naar de ProkkelSterrenslag
Veenendaal
Prokkelstagedag Onze Nieuwe Weg (Humanitas DMH)
Vleuten
Ciao Cafe de Prokkel
Woudenberg
Wetering burendag
Zeist
Dialoog in kleur
Inclusieve kerkdienst
Prokkelstage bij Firma de Korenmaat
Prokkelstage bij Sodexo Achmea
Prokkelstage bij Sodexo PGGM

Zeeland (12)

Clinge
Tragel Zorg op Prokkelstagepad in Zeeuws-Vlaanderen
Goes
LFB Goes gaat op Prokkelpad!
Prokkelen in de kerk in Zeeland
Prokkelstage bij Poetsbedrijf S.A.V.
Prokkelstages in Zeeland
Koewacht
Prokkelstage bij Theetuin Koewacht
Middelburg
Prokkelstage bij Manteling
Sint-Annaland
Sportdag School met de Bijbel
Terneuzen
Prokkelstage bij Sodexo De Hoop
Schaapscheerdersfeest
Tholen
Sjaloom Zorg op Prokkelstage bij o.a. burgemeester
van Tholen
Zierikzee
Prokkel met de VSO groep van het ZMLK onderwijs

Prokkelstage bij Sodexo TU Delft L&R in F&Bcorner
Toegankelijk ontwerpen

Den Haag
70 leerlingen Bernardusschool op Prokkelstage
Aegon en de ProkkelSterrenslag
BeleidsProkkel BZK - P-direkt
BeleidsProkkel bij BZK
BeleidsProkkel Ministerie van EZ
BeleidsProkkel Ministerie van I&M
BeleidsProkkel Ministerie van OC&W
BeleidsProkkel Ministerie van SZW
BeleidsProkkel Ministerie van VenJ - Justitie
BeleidsProkkel Nationale ombudsman
BeleidsProkkel VWS
BeleidsProkkels Ministerie van Veiligheid en Justitie
Cafetaria hulp bij Leilinde
Gezamenlijke afsluiting Prokkelstagedag
Bernardusschool
Prokkelmarkt bij BZK
Prokkelstage bij Sodexo Aegon
Prokkelstage bij Sodexo - NWO
Prokkelstage Eerste en Tweede Kamer
Prokkelstage Etageassistent bij SSC-ICT
Schelpenhof Philadelphia) op Prokkelstage
Dordrecht
BeleidsProkkel PI
Katwijk
Fietstocht
Kuieren met koffie
Middelharnis
Zeefdrukken
Noordwijk
BBQ wandelclub TOP
Picknick at the Park
Wijkconcert
Nootdorp
24 leerlingen VSO 't Kraaienest op Prokkelstage
Pijnacker
Handbaltoernooi
Prokkelstage bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp
Samen koken en eten
Reeuwijk
Adessium Foundation ProkkelSterrenslag
Ridderkerk
De Bun (IJsselmonde-Oost) op Prokkelpad
Rijnsburg
Prokkelstage bij Sodexo Heemskerk

Barendrecht
Activiteiten carrousel
Prokkelactiviteiten op dagbesteding Lavendel
Samen aan de slag - Humanitas DMH

Rotterdam
Activiteiten carrousel
BeleidsProkkel "Weer(Spiegel)en" PI-de Schie
Pameijer en de Prokkelweek
Prokkelstage bij Sodexo - Van Oord
Prokkelstage bij UWV SMZ

Brielle
VSO Maarland op Prokkelstage

Voorhout
Concert in de wijk

Capelle aan den IJssel
Leerlingen Accent op Prokkelstage
Prokkelstage bij Sodexo Hoofdkantoor afd. Site Support
Desk
Prokkelstage bij Sodexo Rivium Hoofdkantoor
Prokkelstage directie Sodexo
Sodexo B.V. doet mee aan de ProkkelSterrenslag
Sodexo en de Prokkelweek

Zoetermeer
Alle VSO leerlingen van ZML De Keerkring op
Prokkelstage
Kom in de school op ZML De Keerkring
Meer begrip voor leven met een beperking
Samen eten, knutselen en info delen
Sportdag bij de Ambachtenwerkplaats

Zuid-Holland (57)

Delft
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Bijlage 2: Teams ProkkelSterrenslag
Bedrijf

VG

1

Vilans

LFB Goes

2

Suitsupply - 1

Cordaan - 1

3

VSO Maarland - 1

VSO Maarland - 1

4

VSO Maarland - 2

VSO Maarland - 2

5

Volksbank

Amerpoort - Terwijde

6

BUUV

LFB Haarlem

7

Restart - 1

Parc Spelderholt - 1

8

Restart - 2

Parc Spelderholt - 2

9

Stichting SPZ

LFB Landelijk

10

Gemeente Hollands Kroon

Thomashuis Middenmeer

11

BZK SSC-ICT

Philadelphia Julianahof Den Haag

12

E-Quest

Thomashuis Helmond

13

BZK SSC-ICT

Philadelphia Schelpenhof Den Haag

14

VGN - 1

LFB Scholing en training - combi natie Hilversum

15

Spectrum - 1

LFB Arnhem

16

Gemeente Ooststellingwerf

Trajectum Appelscha

17

CMS

Amersfoort - team 3 Humanitas

18

Spaarnelanden

Hartekamp Groep -3

19

Sodexo - 1

‘s Heeren Loo ''schoon genoeg''

20

Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

Kookgroep - 1

21

DELA - 21

Cambier - 1

22

DELA - 22

ORO - 1

23

DELA - 23

ORO - 2

24

DELA - 24

ORO - 3

25

DELA - 25

SWZ - 1

26

DELA - 26

Kookgroep - 2

27

DELA - 27

Parc Spelderholt -5

28

DELA - 28

SWZ - 2

29

DELA - 29

Parc Spelderholt - 7

30

DELA - 30

Lunet Zorg - 1

31

DELA - 31

Puur natuur Hengelo

32

DELA - 32

Humanitas DMH Barendrecht

33

VWS

LFB scholing en training

34

Nuon - 1

Hartekamp Groep - 1

35

Nuon - 2

Hartekamp Groep - 2

36

Nuon - 3

Cordaan - 3

37

Nuon - 4

Cordaan - 4

38

Nuon - 5

Cordaan - 5

39

Nuon - 6

Cordaan - 6

40

Nuon - 7

Estinea - 1 (Aalten)
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Bedrijf

VG

41

Nuon - 8

Estinea – 2 (Enschede)

42

Nuon - 9

Prisma - 1

43

Nuon - 10

Cordaan - 7

44

UWV - 1

Wannehofje – 1 (Humanitas Zutphen)

45

UWV - 2

Cordaan - 10

46

UWV - 3

Parc Spelderholt - 3

47

UWV - 4

Elver Arnhem

48

UWV - 5

Woongemeenschap Veendam - 1

49

UWV - 6

Orion Werkstraat

50

UWV - 7

Cordaan - 9

51

UWV - 8

Cordaan - 8

52

Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

Reinaerde De Koekfabriek - 1

53

VGN - 2

Reinaerde Korianderstraat

54

Suitsupply - 2

Cordaan - 2

55

Gemeente Stichtse Vecht - 1

Reinaerde Werkspecht - 1

56

Gemeente Stichtse Vecht - 2

Reinaerde Werkspecht - 2

57

Sodexo - 2

‘s Heeren Loo Biezenland

58

MEE NL

Reinaerde De Koekfabriek - 2

59

Husselteam ‘s Heeren Loo

‘s Heeren Loo Elburg

60

Olympos

Reinaerde Slotlaantje

61

Fonds Verstandelijk gehandicapten

Abrona - 1

62

Spectrum - 2

Parc Spelderholt - 4

63

Aegon

Philadelphia Hofteam

64

Adessium Foundation

Parc Spelderholt - 6

65

Gasterra

Groningen

66

Wannehofje - 2 (Humanitas Zutphen)

Wannehofje - 2 (Humanitas Zutphen)

67

Wannehofje - 3 (Humanitas Zutphen)

Wannehofje - 3 (Humanitas Zutphen)

68

Woongemeenschap Veendam - 2

Woongemeenschap Veendam - 2

69

Woongemeenschap Veendam - 3

Woongemeenschap Veendam - 3

70

De Trans

De Trans

71

Gemeente Stichtse Vecht - 3

Abrona – 2 Maarssen

72

USG Restart - 3

Parc Spelderholt - 8

73

ROC Sport en Spel - 1

Parc Spelderholt - 9

74

ROC Sport en Spel - 2

Parc Spelderholt - 10

75

ROC Sport en Spel - 3

Parc Spelderholt - 11

76

ROC Sport en Spel - 4

Parc Spelderholt - 12

77

ROC Sport en Spel - 5

Parc Spelderholt - 13

78

ROC Sport en Spel - 6

Parc Spelderholt - 14

79

ROC Sport en Spel - 7

Amerpoort

80

Studenten Sportraad

Philadelphia mengteam
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Bijlage 3: Bijdragen in natura
Specificatie bijdrage in natura

Omschrijving

Bedrag

ISS

Catering en ureninzet Gouden Prokkel

750

CMS

Geluidsinstallatie Gouden Prokkel en faciliteren
bestuursvergaderingen, bijeenkomst R.v.M.

5.000

Coöperatie DELA

PR en communicatie

1.000

Coöperatie VGZ

PR en communicatie

500

Nuon

PR en communicatie, inzet vrijwilligers bij ProkkelSterrenslag
en 2 parttime medewerkers via Step2work

40.000

UWV

Tenten bij ProkkelSterrenslag, drukwerk en inzet
Prokkelstagemakelaar

20.000

Drenthe, gemeente Hoogeveen

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Flevoland, gemeente Lelystad

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Friesland, gemeente Heerenveen

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Gelderland, Gemeente Arnhem

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst, incl. lunch

750

Groningen, Floreshuis / Groningse
Uitdaging

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Limburg, COC

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Noord-Brabant, gemeente Helmond Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Noord-Holland, gemeente Haarlem

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Overijssel, gemeente Raalte

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Utrecht, gemeente Zeist

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Zeeland, gemeente Goes

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Zuid-Holland, gemeente Gouda

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst

350

Abrona

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Amerpoort

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Aveleijn

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Baalderborg Groep

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Cordaan

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Elver

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Estinea

Acquisitie, organisatie en communicatie, inpakken
promotiematerialen (WAGU)

1.500

Hartekamp Groep

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

s Heeren Loo Zorggroep

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Humanitas - DMH

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Novo - Promens 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

73

Specificatie bijdrage in natura

Omschrijving

Bedrag

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

Vanboeijen

Acquisitie, organisatie en communicatie

500

Fonds verstandelijk gehandicapten

Crowdfundingplatform

1.000

ROC Midden Nederland

inzet studenten bij ProkkelSterrenslag

1.000

HAN – Sportopleiding

inzet studenten bij ProkkelSterrenslag

1.000

VGN

Financiële administratie

5.000

Spectrum, partner met Elan

Flexplek 2 dagen per week, vier maanden, gebruik
kantoormateriaal en kantinegebruik (heel jaar)

1.600

Rijnbrink Arnhem

Kantoorruimte, 6 maanden

1.800

Vilans

Vergaderfaciliteit en PR en communicatie

500

AEX - NYSE Euronext Amsterdam

PR en communicatie

1.000

Olympos Utrecht

Korting huur sportvelden

250

’s Heeren Loo

Catering ProkkelSterrenslag

1.500

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

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

10.000

totaal

107.000
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