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De Prokkelstage is een stage van één dag voor iemand     
met een verstandelijke beperking. Een laagdrempelige 
manier voor bedrijven en mensen met een beperking om 
kennis met elkaar te maken. 
 
Stageplekken: alles kan! 
Overal in het land maken bedrijven gebruik van de 
Prokkelstage. Het afgelopen jaar waren er bijvoorbeeld 
stages bij de lokale gemeente, bakker, winkel, hovenier, 
cateringbedrijf, restaurant, kantoor, woningcorporatie, 
bibliotheek, basisschool en de kinderboerderij. 
 
Waarom meedoen? 
 Mensen met een beperking krijgen de kans                    

zich te oriënteren op de arbeidsmarkt 
 Ontdek op een laagdrempelige manier de 

arbeidsmogelijkheden van mensen met een 
beperking 

 De Prokkelweek past uitstekend binnen  
MVO-beleid 

 Het kan leiden tot nieuwe inzichten,  
mensen met een beperking hebben         
een verfrissende kijk op zaken 

 Vermelding op de Prokkel-website 
 
 
“De stagiairs gaven tips die we verder 
uitwerken, bijvoorbeeld de tip om goed 
te luisteren en samen te vatten. Zowel 
de stagiairs als wij hebben veel geleerd 
van deze waardevolle ervaring. Wat ons 

betreft voor herhaling vatbaar!” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wat houdt het in? 
 De stagiair komt één dag stagelopen 

 Wijs een contactpersoon aan voor de stagiair 

 Maak afspraken over werktijden, vervoer en lunch 

 Onderschat de mogelijkheden van mensen met              
een beperking niet. Zij kunnen en willen meer,               
dan alleen een rondleiding 

 Neem rustig de tijd voor de eerste kennismaking              
en bespreek de werkzaamheden 

 Voor elke stagiair is er een Prokkel certificaat (zie 
www.prokkel.nl/document/prokkelstage-certificaat)   

 
“Afgelopen maandag heb ik een tweetal         

meiden met een verstandelijke beperking op stage 
gehad. Ze hebben het fantastisch gedaan!” 

 
Voorbeelden van werkzaamheden 

 Helpen in de keuken of in de bediening 
wbij een cateringbedrijf of restaurant 

 Meelopen met een medewerker of 
wdirecteur 
 Meepraten bij de gemeente over beleid 

 Assisteren van de bode 
 
Meer informatie of aanmelden 
 Bekijk op onze website het overzicht van 
wstagiairs die een stageplaats zoeken: 
wwww.prokkel.nl/stage-kaart                

en neem contact op met info@prokkel.nl 

 Of meld je eigen stageplaats(en) aan via 
www.prokkel.nl/aanmeldformulier-
prokkelstages/   

 En bekijk het handboek met tips 
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