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Prokkelweek

Inspirerend, laagdrempelig

Eén week als voorbeeld 
én om aandacht te vragen voor de rest 

van het jaar



Waarom 1 week?

1 week -> voor extra aandacht 

1 week -> voor nieuwe ervaringen 

1 week -> voor nieuwe contacten 

Ervarend leren 



Bingo

Door ervaringsdeskundigen 



Film 

Op youtube en op de Prokkelwebsite

zijn linkjes te vinden naar  

Dialoog

Lieflandschool

Jet



Plan je Prokkelplan

Stap 1 -> kennismaken met elkaar 

Stap 2 -> kennismaken met de 

Prokkelweek

Stap 3 -> met wie zou je iets willen doen?

van wie wil je tips en tops horen? 



Plan je Prokkelplan

Kennismaken

Voorstelronde 



De Prokkelweek
Wanneer
Maandag 4 tot en met zaterdag 9 juni 2018 

 Maandag 4 juni ProkkelSterrenslag in Utrecht
 Donderdag 7 juni Nationale Prokkelstagedag / BeleidsProkkels

Door wie Voor wie
Iedereen Iedereen

Wat?
Alles kan, als het maar een activiteit is waarbij je iets met elkaar 
doet 

Landelijk 
ProkkelSterrenslag en BeleidsProkkels

Lokaal
stage, high tea, wandelen, schilderen, muziek maken, themacafé





ProkkelSterrenslag

Maandag 4 juni in Utrecht

100 teams : 10 personen per team

- 5 mensen zonder beperking van 
bedrijf

- 5 mensen met beperking



ProkkelSterrenslag

Voor crowdfunding:

• Maak een foto én verhaal van jouw 
team

• Mail dat naar info@prokkel.nl

• Wij zetten het op crowdfundingplatform

• Dan kun je aan de slag met het 
uitnodigen van bedrijven, gemeenten, 
buren voor deelname én sponsoring 
(Twitter, Facebook) 





BeleidsProkkels en Prokkelstages
Rijksoverheid

• In gesprek met ambtenaren

• Inbreng van ervaringsdeskundigheid 
bij maken van beleid

• In gesprek over VN-verdrag voor 
rechten van mensen met een 
beperking

• Donderdag 7 juni 2018



• Eerste en Tweede Kamer (politici en 
keuken, beveiliging, postkamer)

• Ministerie van Justitie (Den Haag, 
Dordrecht en Leeuwarden)

• Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(Den Haag)

• VWS (Den Haag)

BeleidsProkkels en Prokkelstages
Rijksoverheid



• Voorbereiding is leuk én belangrijk

• Je wordt vooraf gebeld om een paar 
vragen te beantwoorden 

• Prokkels staan op de website

• Mail sturen naar sharon@prokkel.nl

BeleidsProkkels en Prokkelstages
Rijksoverheid





Nationale Prokkelstagedag

• Donderdag 7 juni 2018

• Doe als
– Jet -> werkt nu 1 dag bij AH

– Peetje -> werkt nu op basisschool

– Jeroen -> is blij met zijn baan in het 
groen

• Voor wie: alle cliënten van 
zorginstellingen én leerlingen VSO



Nationale Prokkelstagedag

• Tips en Tops 

– Wat wil jij leren?

– Waar kun je dat leren? Bij welke organisatie, bij 
welk bedrijf?

– Wie kan je helpen bij het vragen?

– Wat heb je nodig?

– Wie kan je daarbij helpen? 

Samen of alleen, in de eigen plaats / buurt



Stap 3

Met wie wil je iets doen in de 
Prokkelweek?

Van wie wil je tips en tops horen? 

Het Creatiespel 



Het creatiespel

Netwerkspel voor inclusie



Prokkelen - diversiteit

Diversiteit zorgt voor creativiteit

Maakt gebruik van elkaar kwaliteiten, kennis 
en vaardigheden 

Het creatiespel is daarvoor ontwikkeld

Doel - inclusie



Hoe begin je? 

1. Pak het gekleurde papier dat bij je past

2. Zet je naam in het midden

3. Beantwoord de vragen 

4. Je mag elkaar natuurlijk helpen 

Je hebt hiervoor 5 minuten 



En dan 

1. Muziek gaat aan, rondlopen

2. Muziek stopt - ga met je buurman-vrouw in 
gesprek

3. Lees elkaars vel 

4. Maak kennis met elkaar 

5. Wil je meer met elkaar – wissel naamsticker 
uit en plak die op je eigen vel 





Blauw = Bedrijf / Organisatie  

WIT = Speciaal onderwijs

Groen = Regulier Onderwijs 

Oranje = Zorginstelling 

Rood = Maatschappelijke 

organisatie

Roze = Overig

Geel = Ervaringsdeskundige 



AFSLUITING 

Vandaag 
- Kennis gemaakt met elkaar 
- Kennis gemaakt met de Prokkelweek

Hoe nu verder
- Een paar dia’s die je toegestuurd krijgt
- Je krijgt elkaars adres, dan kun je contact opnemen
- Meld je activiteit aan op de website. Samen naar de 

pers. 
- En natuurlijk de Gouden Prokkel



Wat vond je van deze middag?

Welke vragen heb je?



Zichtbaarheid belangrijk

- Alle activiteiten willen we laten zien op 
de website van Prokkel

- Ook jullie activiteit(en) op de website 
van Prokkel

- Naast hier genoemde voorbeelden nog 
heel veel andere mogelijkheden 



Zeven Prokkelmenukaarten

1. Waarom Prokkelweek?

2. ProkkelSterrenslag

3. BeleidsProkkels

4. Prokkelweek is inspirerend

5. Prokkelstage voor bedrijven
6. Prokkelstage voor leerlingen en cliënten

7. Doe je mee? spel



TIPS voor Prokkelweek

- Zorg dat het onderdeel is van een langer 
lopend traject

- Maak het niet te ingewikkeld

- Maak het niet te groot

- Het gaat er om dat je elkaar beter leert 
kennen én om meedoen



Is je plan klaar?

• Meld je Prokkel aan op 
www.prokkel.nl

• Ook als de activiteit alleen voor 
genodigden is (dus niet openbaar 
toegankelijk)

• Je kunt de tekst later altijd nog laten 
aanpassen

http://www.prokkel.nl/


Prokkel aanmelden

• Ga op www.prokkel.nl naar ‘aanmelden’
• Vul het formulier in
• Je krijgt een automatische 

bevestigingsmail
• Wij bellen of mailen je
• Je activiteit wordt zichtbaar op de 

website

• Je komt in aanmerking voor de Gouden 
Prokkel

http://www.prokkel.nl/


Prokkel aangemeld? 
dan krijg je:

Gratis

Een vlaggenlijn (voor elke organisatie 
één)



Publiciteit

Ideeën: 
- Vraag de wethouder of burgemeester 
- Gebruik voorbeeld persbericht van Prokkel-

website
- Pas het aan

- Stuur het naar Prokkel, wij zetten het bij je 
activiteit op de site

- Stuur het naar de lokale pers

- Wij gebruiken je bericht voor het landelijke 
persbericht
Lokale PR doe jij, landelijke PR doen wij



Prokkelteam

• Bereikbaar op dinsdag, woensdag en 
donderdag in Arnhem

• Prokkel telefoon: 06 - 24677785

• Marian - algemeen

• Robin - communicatie

• Sharon – stagemakelaar / 
BeleidsProkkels



Prokkelen

Een cadeau aan jezelf


