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Voorwoord 
 

Tien jaar Prokkelweek, wie had dat kunnen denken? Ik in elk geval niet. Ik weet 
het nog goed, mijn eerste ervaring met Stichting Prokkel. Het was bij ons op 
kantoor in Utrecht. Op een mooie zonnige vrijdagmiddag, ergens in september, in 

2008. Het hele bedrijfsrestaurant was versierd met ballonnen en slingers. Er was 
muziek en een heleboel – voor mij onbekende – mensen. Het was een vrolijke, 

maar ook wel ‘gespannen’ sfeer. Want ja, de Gouden Prokkel ging uitgereikt 
worden aan een van de vele mensen die daar aanwezig waren. Een traditie die 
onlosmakelijk verbonden is aan de Prokkelweek.  

Maar wat mij het meeste bijgebleven is, is de sfeer en de respectvolle én 

ontspannen manier waarop mensen met elkaar omgingen. En natuurlijk ook de 
verwondering. Wij hadden toen nog een ‘patatmachine’ in ons bedrijfsrestaurant 

staan. Zo’n apparaat waar je een euro in kon doen en dan een echte zak patat 
kreeg. Ach ja, advocaten moeten nog wel eens lang doorwerken en ook zij hebben 
dan wel zin in een patatje met mayonaise. Ik weet dat sommige mensen er vol 

verwondering bij stonden te kijken. Wat een bijzonder apparaat. En bij de lift, ja, 
daar stonden opeens ‘liftboys’. Gestoken in een Prokkel t-shirt begeleidden zij de 

advocaten en accountants naar de verdieping waar ze moesten zijn. Twee 
werelden kwamen bij elkaar.  

En dat vind ik het mooie van Stichting Prokkel. Ze brengt twee werelden bij 

elkaar, op een hele praktische manier, dicht bij mensen zelf, dicht bij mij zelf. En 
elke keer als ik bij een bijeenkomst ben geweest, of het nou de Gouden Prokkel is, 
of – zoals dit jaar – het Jubileum Symposium, ik krijg een soort ‘lichtheid’ over me 

heen. Ik ga naar een lagere versnelling, ben meer in het hier en nu. En dat geeft 
toch een andere, prettige sfeer. Dat vond ik ook zo mooi bij het Prokkel Jubileum 

Symposium. Wat een geweldige sfeer. Het is toch heel anders als je de hele dag 
samen met een maatje optrekt: samen overlegt welke workshop je gaat 
bezoeken, elkaar vertelt wat je van de zaal vindt, en van de muziek. Ik heb er nog 

dagen van nagenoten en niet alleen genoten, maar ook over nagedacht. Wat doet 
zo’n ontmoeting met mij? Precies weten doe ik het nog niet, misschien komt dat 

ook nooit. Maar ik weet wel dat het belangrijk voor me is.  

Dus….op naar de volgende tien jaar. En hoe we die gaan invullen, dat gaan we 
weer met elkaar ontdekken. Want ook dat vind ik zo mooi. We doen het met 

elkaar. En met elkaar zorgen we er voor dat nog meer mensen gaan ervaren wat 
voor hen een prikkelende ontmoeting kan betekenen.  

Ik vind het een eer om voorzitter van de stichting te zijn.  

Dolf Segaar  
voorzitter Stichting Prokkel  
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Inleiding 
 

Alweer het tiende jaarbericht van Stichting Prokkel. Ter voorbereiding van het 
tienjarig jubileum van de stichting zijn de jaarberichten op een rij gelegd en het is 

mooi te zien welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden.  
 
Het is gestart in 2007. Het toenmalige Fonds verstandelijk gehandicapten (nu 

HandicapNL geheten) organiseerde een aantal brainstormbijeenkomsten met 
ouderverenigingen, zorgaanbieders, fondsen én de LFB. Allemaal organisaties die 

zich bezig hielden met het mogelijk maken van meedoen van mensen met een 
verstandelijke beperking. Waarom is dat zo belangrijk, wat heeft de samenleving 
er aan en hoe kunnen we dat meer zichtbaar maken, waren vragen die men zich 

stelde. Uiteindelijke leidde dit tot het voornemen een zogenaamde Verstandelijke 
gehandicapten 2daagse te organiseren. Twee dagen, op de vrijdag en de zaterdag 

zodat zowel werk als vrije tijd kon worden meegenomen. Het eerste weekend van 
juni omdat ook buitenactiviteiten meegenomen konden worden en – zeker zo 
belangrijk – bestaande evenementen zoals bijvoorbeeld Special Olympics ook 

onder de aandacht gebracht konden worden. Omdat verstandelijke gehandicapten 
2daagse voor integratie en participatie van mensen met een verstandelijke 

beperking een te lang woord was, werd er gezocht naar een woord dat de lading 
zou dekken en makkelijk in de mond lag. Dat is Prokkel geworden, een 
prikkelende ontmoeting tussen iemand met én iemand zonder verstandelijke 

beperking.  
November 2007 werd de gelijknamige stichting opgericht en in 2008 vond de 

eerste echte 2daagse plaats (die van 7 juni 2007 was een eerste try-out). In de 
loop van de tijd is het evenement uitgegroeid naar een hele week: de 
Prokkelweek. Een week die inspireert, een week als voorbeeld, een week die de 

schijnwerpers zet op al die mooie ontmoetingen, een week die mensen met een 
verstandelijke beperking inspireert om te laten zien wat ze kunnen, een week die 

hen ook uitnodigt om buiten gebaande paden te treden: kortom, een week die 
niet meer is weg te denken.  
 

In dit jubileumjaar heeft er – net zoals andere jaren – weer een Prokkelweek 
plaatsgevonden. Daarvan wordt in dit jaarbericht verslag gedaan. Maar er wordt 

gestart met een impressie van het Prokkel Jubileum Symposium. Een symposium 
met meer dan 400 deelnemers, een symposium met prachtige voorbeelden, een 
symposium dat bruiste van energie.  

 
Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor de Prokkelweek. Het is en blijft 

belangrijk te onderzoeken wat goed gaat, hoe zaken verbeterd kunnen worden, 
hoe de activiteiten en verbindingen die in de Prokkelweek zijn gemaakt kunnen 

worden verduurzaamd en omgekeerd, hoe al die mooie activiteiten die in de loop 
van het jaar worden georganiseerd ook zichtbaar kunnen worden in de 
Prokkelweek. Ook daarover meer informatie in het jaarbericht.  

 
Beelden zeggen vaak meer dan woorden. De vele foto’s in dit jaarbericht laten dat 

hopelijk zien.  
 
Veel leesplezier.  
  



8 
 

Jubileum Symposium 
 
Tien jaar Prokkelweek. Een moment om bij stil te staan. Wat is er de afgelopen 

tien jaar gebeurd? Wat hebben mensen aan de Prokkelweek gehad? Hoe kun je 
dat zichtbaar maken, hoe kun je dat delen? Samen met een aantal bestuurders, 

vertegenwoordigers van bedrijven en zorgaanbieders is nagedacht over wat het 
meest belangrijk en kenmerkend is van Prokkelen. Al snel kwam daaruit naar 
voren dat het vooral gaat om het ontmoeten, de prikkelende ontmoeting, de 

ontmoeting die aanzet tot nadenken, die je op andere gedachten brengt, die je 
doet realiseren dat je soms veel vooroordelen hebt. Kortom, die ontmoeting zou 

centraal moeten staan tijdens het symposium.  

 

Het hele symposium is opgezet vanuit die gedachte: alles zou in duovorm moeten 
gebeuren. Van ondersteunende diensten (ontvangst, catering) tot workshopleiders 
en workshopdeelnemers. En om de deelnemers met een beperking voor te 

bereiden zouden er in september/oktober op meerdere plekken in het land 
bijeenkomsten worden georganiseerd. Een ambitieus programma, waar al in het 

voorjaar van 2018 mee werd begonnen. Dankzij subsidies van Adessium 
Foundation, VSBfonds en het Kansfonds en de gemeente Arnhem die haar 

burgerzaal en vergaderruimtes hiervoor beschikbaar stelde én natuurlijk met wat 
geld dat hiervoor opzij was gezet, kon het plan worden uitgevoerd.  

Het voorbereidende programma voor de deelnemers met een beperking werd 
samen met LFB Scholing & Training ontwikkeld en uitgevoerd. Er is gestart met 

een pilotbijeenkomst in Son en Breugel. De kinderziekten werden er uitgehaald en 
donderdag 5 oktober ging een team van zes mensen op pad: de Prokkel on Tour. 

Twee coaches van de LFB en vier ervaringsdeskundigen. Samen hebben cliënten 
zich voorbereid op het symposium: hoe kun je je voorstellen aan iemand die je 
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nog niet eerder hebt gezien, hoe vertel je over jezelf, wat wil je over jezelf 
vertellen en wat niet, wat voor soort vragen kun je stellen? Allemaal onderwerpen 

die op een praktische manier aan bod zijn gekomen. In totaal zijn er zo – in zes 
bijeenkomsten – 75 mensen met een beperking voorbereid.  

Parallel aan de Prokkel on Tour werd gewerkt aan het inhoudelijke programma. 

Naast een centraal deel zouden er ook workshops zijn. Al deze workshops werden 
door duo’s gegeven. Leidraad was: wat heb je gedaan in de Prokkelweek en hoe 

kun je dit delen met anderen? Een heel scala aan activiteiten kwam voorbij. 
Uiteindelijk waren er 24 verschillende workshops. En maar liefst meer dan 300 
deelnemers. In totaal liepen er meer dan 400 mensen rond.  
 

Impressie van de dag      
Marian Geling 
 
Woensdag 15 november: het is half negen, Carla - de evenementenmanager van 

het gemeentehuis Arnhem - opent speciaal voor ons vroeg de deuren van het 
stadhuis. Met gezonde spanning lopen we naar binnen: de grote hal – burgerzaal 

– is mooi warm aangekleed met kleden en meubilair van 2Switch, de 
kringloopwinkel uit Arnhem. Het geeft een hele huiselijke sfeer in deze prachtige 
marmeren hal. Ook Carla is onder de indruk, zeker voor herhaling vatbaar. 

 
Om half 11 komen de ‘warmwelkom- medewerkers’ binnen: leerlingen van ROC 

Rijn IJssel samen met cliënten van Siza. Ze zijn met zijn tienen, vijf duo’s. Samen 
met hun begeleiders (twee docenten en twee werkbegeleiders) krijgen ze uitleg 
over hun taken. Maar niet nadat we eerst aandacht hebben besteed aan het 

voorstellen van elkaar. Met wie ben jij maatje voor vandaag? Niet alleen naam is 
belangrijk, maar ook iets meer vertellen over jezelf is toch wel fijn. Dat gebeurt en 

je ziet dat het effect heeft: “wij doen samen de taartjes, dat kunnen we goed, 
want ik werk in een bakkerij en jij in een supermarkt”. Op zoek naar wat verbindt.  

En dan komen de workshopleiderduo’s binnen. We hebben ze in verschillende 
blokken uitgenodigd, zodat we ze goed kunnen voorbereiden. Dat moet ook wel, 

want er zijn maar liefst 24 verschillende activiteiten die worden verzorgd door zo’n 
35 duo’s. Het varieert van 3D printen tot een dialoogworkshop, van 

BeleidsProkkels tot het VN-verdrag. Het mooie is dat het allemaal activiteiten zijn 
die door of in de Prokkelweek zijn ontstaan. Zoals Nuon en Cordaan die samen 

willen vertellen over hoe ze een paar jaar geleden zijn begonnen (twee teams met 
de ProkkelSterrenslag) en hoe groot het nu is, met 300 Nuon medewerkers  
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activiteiten organiseren waaraan zo’n 500 mensen met een verstandelijke 
beperking meedoen. En niet alleen in de Prokkelweek, maar ook daarbuiten. Of 

wat te denken van Coöperatie VGZ die samen met Prisma zich focust op 
toegankelijke taal. 

De gasten komen, maar liefst 400 mensen. Wat een opkomst. Opvallend is het 

zeer lage ‘no-show’ percentage. Niemand wil zijn maatje in de steek laten, dus 
iedereen doet heel veel moeite om te komen. En degenen die toch onverwacht 

niet konden vanwege ziekte of iets anders hebben het mij persoonlijk laten weten, 
via app of sms. Wel handig, want daardoor konden op het laatst nog mensen aan 
elkaar worden gekoppeld. De ‘wachtkamer’ was er niet voor niets. Prachtig hoor, 

die laatste koppelingen. Een vakbondsdirecteur die mij aanklampt, heb je nog 
iemand voor mij? Ja hoor, want van één van de vier cliënten van De Trans (met 

zijn vieren, zonder begeleiding van Hoogeveen naar Arnhem gekomen, gecoacht 
door hun begeleider, die ook mij via de app op de hoogte hield) is het maatje niet 
kunnen komen. Ik stel ze aan elkaar voor en het is mooi om te zien hoe blij ze 

beiden zijn. Dat is waar we het voor doen, dat is wat energie geeft.  

En dan is het half twee en starten we met de ‘De Prokkel draait door’. Gijs en Ellis 
doen het geweldig. Mooi om te zien hoe ze elkaar het woord geven, op elkaar 

inspelen en de gasten het woord geven. Beatrijs: “Er ligt een grote uitdaging bij 
ons als sector en bij werkgevers om de talenten en kansen voor mensen met een 

beperking te zien. En om hier actie op te ondernemen en samen meer begeleid 
werkplekken te realiseren. Samen kunnen we de stappen zetten naar een 
samenleving waarin iedereen echt z’n eigen plek heeft.”  

 

 

 

Conny Kooijman en Theo van Loon, de bedenkers van de Verstandelijk 

gehandicapten 2daagse, zoals het toen nog heette, vertellen over het hoe en 

waarom. En waarom ze mij hebben gevraagd en waarom ik een paar keer nee heb 

gezegd, hahaha. Maar ook waarom ik heel blij ben dat ik het toch ben gaan doen. 

Het was lang niet altijd makkelijk, maar juist omdat ik zag wat deze, vaak eerste 

en prikkelende ontmoetingen, met mensen deed bleef ik er in geloven en ben ik er 

nog steeds van overtuigd dat het meerwaarde heeft. Die meerwaarde heeft het 

voor mensen met een beperking: het is geweldig dat de vier cliënten van De Trans 

zich zo gesterkt voelden door de voorbereidende bijeenkomst van de Prokkel on 

Tour, dat ze het aandurfden om met zijn vieren naar Arnhem te komen, om maar 

even een voorbeeld te geven. Maar die meerwaarde heeft het ook voor mensen 

zonder beperking: het is geweldig te merken hoe ambtenaren van het ministerie 

van Justitie en Veiligheid nu met ervaringsdeskundigen omgaan, met respect en 

waardering, en dat geldt evenzeer voor de mensen van Nuon, van VWS, 
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Coöperatie VGZ en Coöperatie DELA. Nu organiseren ze samen met de cliënten  

Prokkels, kijken ze naar wat mensen kunnen en waarmee ze rekening moeten 

houden.  

Leo de Groot, raadslid en fractievoorzitter van de Partij van de Dieren vormde een 

duo met Patrick: “Het is duidelijk dat er heel veel is dat mensen bindt, ongeacht 

welke beperking je hebt. Iedereen heeft zijn beperkingen, en soms is het nodig 

om daar rekening mee te houden. Respect voor elkaar en elkaars mening is de 

basis voor een samenleving waar iedereen zichzelf thuis kan voelen. Ik wil Patrick 

bedanken voor wat ik van hem geleerd heb.”  

Het symposium is ook voor mij de kers op de taart. Het is geweldig om te zien dat 

er maar liefst tien wethouders zijn en niet alleen uit omliggende gemeenten, nee, 

ook uit Houten, Muntendam en Sappemeer: gevraagd door cliënten zelf. En wat te 

denken van het grote aantal zorgbestuurders. Natuurlijk is het hun dagelijks werk, 

maar, zo geven ze zelf aan, het is zo goed om een hele middag met elkaar op te 

trekken, je leert er zoveel meer van. En dan hebben we nog de deelnemers uit het 

bedrijfsleven, de ministeries en de maatschappelijke organisaties. Kortom, weinig 

begeleiders, veel mensen van buiten de sector, dus veel prikkelende 

ontmoetingen en - heel belangrijk - veel input voor nieuwe verhalen. Verhalen 

over deze dag die nog lang na ijlen, horen we, als we mensen aan de telefoon 

spreken, nu nog steeds, ook dagen en weken na het symposium.  

Door hun badge in een van de drie dozen te doen, konden deelnemers laten weten 
wat ze er van vonden. De doos met lachende smileys zat vol, in de doos met de 

ongelukkige smileys zaten drie badges. Deze drie personen hebben we natuurlijk 
nagebeld. Het bleek dat ze de badge in de verkeerde doos hadden gedaan.  

En heeft zo’n symposium nou effect? Jazeker. Op micro-, meso- en macroniveau.  
- cliënten zijn trots, dat blijkt wel uit alle berichten die er op social media 
verschijnen. 
- de ‘niet-beperkten’ zijn net zo trots, ook dat blijkt uit allerlei verhalen op social 
media.  
- we hebben veel onderwerpen aangedragen gekregen voor BeleidsProkkels. Het 

ministerie van VWS wil hierover graag in gesprek met ons, zodat alle ministeries 
mee gaan doen. 
- de aanmeldingen voor de netwerkbijeenkomsten stromen binnen, met name ook 
van gemeenten.  

“Ik had afgelopen donderdag een stukje op LinkedIn gezet over het 
jubileumcongres. Het is ongelooflijk hoe daar op wordt gereageerd. Het bericht is 

al bijna door 20.000 mensen gezien, meer dan 200 hebben ‘interessant’ 
aangeklikt en de reacties zijn heel enthousiast. Ik hoop dat jullie er iets van gaan 

merken” - Gijs Wanders 

Kortom: voor herhaling vatbaar. Vooralsnog over vijf jaar weer.  
 

Marian Geling, landelijk projectleider 
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ProkkelSterrenslag 
 

Ook dit jaar werd de Prokkelweek geopend met de landelijke ProkkelSterrenslag, 
een sportieve zeskamp voor mensen met en zonder verstandelijke beperking in 

Utrecht. Centraal gelegen in het land, vlakbij de snelweg, zodat het voor iedereen 
te doen is. Ook dit jaar werkte het weer goed mee: het was droog en zonnig. Dat 
kwam mooi uit, want de sportactiviteiten werden buiten gehouden. Zo’n zeventig 

teams uit het hele land reisden af naar Utrecht om met zijn allen te sporten. Elk 
team bestond uit vijf mensen met en vijf mensen zonder verstandelijke beperking. 

Deze teamleden zijn afkomstig van bedrijven, gemeentes, sociale werkplaatsen en 
zorginstellingen. Enkele teams deden vorig jaar ook al mee en schreven zich 

opnieuw in omdat ze het zo leuk vonden.  
 
Een overzicht van alle teams is opgenomen in bijlage 2.  

 
Marc de Hond, ambassadeur van het DELA Goededoelenfonds, opende de spelen 

en vervolgens kon het spektakel beginnen. Er werd fanatiek gesport en tussen de 
spelen door maakten de fotografen van elk team een grappige teamfoto. De 
deelnemers werden voorzien van appelgebak, koffie, ranja, en kregen later ook 

een flinke lunch. 

Winnen deed er niet toe; de dag draaide om goed samenwerken, elkaars 
mogelijkheden leren kennen en natuurlijk het fijn hebben met elkaar. Er werd 

gewerkt met de talenten van alle teamleden, zodat deze het beste naar voren 
konden worden gehaald. Er werd met veel plezier gezumbaad, gedanst en 

gebalanceerd op gigantische opgeblazen ballen. Mensen die elkaar in het 
dagelijkse leven niet zo snel tegen zouden komen, werden succesvol 

samengebracht. De ProkkelSterrenslag verbindt en legt op een laagdrempelige 
manier een fundament voor nieuwe samenwerkingen. 
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Aan het eind van deze mooie middag ging iedereen met een medaille naar huis. 
Een beloning voor de goede en constructieve samenwerking. 

Hopelijk wordt het volgend jaar weer zo'n feest! 

Organisatie 
De organisatie van de ProkkelSterrenslag lag in handen van Sportcentrum 
Olympos - waar ook de ProkkelSterrenslag werd gehouden -  het sportcollege van 

ROC Midden Nederland en de stichting zelf.  
 

Enkele studenten van het sportcollege hebben de spelen bedacht en de 
verschillende onderdelen op de sportdag zelf begeleid. Veertig andere studenten 
hielpen over het hele terrein mee: van het inschrijven van de teamleden tot het 

maken van de teamfoto's en het uitdelen van lunchpakketten bij de cateringstand. 
Via het crowdfundingplatform van Stichting Prokkel konden teamleden met een 

verstandelijke beperking zich inschrijven en zo naar sponsoring zoeken van 
bedrijven en organisaties die samen met hen naar de ProkkelSterrenslag wilden 
gaan. Deze crowdfundingpagina (www.prokkelsterrenslag.nl) wordt mogelijk 

gemaakt door HandicapNL.  
 

Directe & indirecte kosten 
Het bedrijf of de organisatie van de teamleden zonder een verstandelijke 

beperking betaalt € 500 zodat het hele team kan deelnemen. Dit geld maakt de 
algehele Prokkelweek mogelijk en het is ook bestemd voor het financieren van de 

directe kosten van de ProkkelSterrenslag. 
 

Waarom de ProkkelSterrenslag? 
Voor organisaties die werken en zich inzetten voor mensen met een verstandelijke 
beperking zoals Randstad of het UWV, maar die er vaak geen directe omgang mee 

hebben, is het belangrijk om hun doelgroep beter te leren kennen. Dit leidt tot 

http://www.prokkelsterrenslag.nl/
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meer begrip en wellicht tot nieuwe, innovatieve ideeën. Maar ook voor andere 
bedrijven is meedoen vaak een eyeopener. Bovendien wordt het vaak kleine 

netwerk van de persoon met een verstandelijke beperking vergroot. Zo ontstaat 
er voor hen meer sociale interactie en connectie met mensen die ze anders niet zo 

snel zouden tegenkomen. 
 

 
“Wat in het begin voelde als een initiatief om de cliënten te helpen met afleiding, 
resulteerde uiteindelijk in een les over menselijk contact. Hebben wij nu wat voor 

hen gedaan, of hebben zij ons iets betekenisvols laten ervaren?”                                                                           
- Jort Roedink, Talent Peaks 
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Nationale Prokkelstagedag 
 
De donderdag is uitgeroepen tot nationale Prokkelstagedag, dit jaar was dit 

donderdag 7 juni. Mensen met een (verstandelijke) beperking lopen één dag stage 

bij een bedrijf of maatschappelijke organisatie naar keuze. 

 

 

Prokkelstage als onderdeel van persoonlijk ontwikkelplan 
Een Prokkelstage geeft mensen met een beperking de mogelijkheid ergens binnen 

te kijken waarvoor ze normaal gesproken niet zo snel de kans krijgen. Zo kan een 

Prokkelstage ingezet worden bij het persoonlijk ontwikkelplan van een cliënt, van 

een woongroep of van een dagbestedingslocatie. Een cliënt die bijvoorbeeld wil 

weten hoe producten in de winkel komen, gaat een dagje meehelpen bij de lokale 

supermarkt. En een groep cliënten die stress krijgt bij het zien van politieagenten, 

gaat kijken wat ze daar in de Prokkelweek mee kan doen. Of een 

dagbestedingslocatie die de gemeente uitnodigt een dagje bij hen te komen 

kijken.  

Prokkelstages zijn bij uitstek een instrument om in te zetten als leermoment.  

 

Vinden van een match 
In de Prokkelweek zijn er honderden stagiairs en stageplaatsen die op zoek zijn 

naar elkaar. Maar hoe komen zij met elkaar in aanraking? De meesten vinden 

elkaar door zelf op zoek te gaan en de ander te benaderen. Zo komen veel 

stageplekken vaak voort uit het eigen netwerk.  

 

Een voorbeeld: Een cliënte wilde graag een stage doen met dieren. Maar waar? 

Haar begeleider kwam tijdens het wandelen met de hond vaak een vrouw tegen. 
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Deze had een eigen hondentrimsalon. De begeleider vroeg aan de vrouw of haar 

cliënte een dagje mocht stage lopen en de afspraak was gemaakt!  

Voor bedrijven is het ook gemakkelijker aan te kloppen bij een zorgaanbieder om 

de hoek. Veel stageplekken zijn dus al binnen handbereik. En het maakt het ook 

veel gemakkelijker om elkaar daarna nog eens te benaderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Prokkelstages bij grote, landelijke bedrijven is er de stagemarktplaats op 

www.prokkel.nl. Hier komen vraag en aanbod samen. De stagemarktplaats is niet 

waar het hoeft te eindigen. Het is een middel om je doel te kunnen bereiken. Maar 

de echte kansen op een goede match creëren stagiairs en stagebedrijven zelf! 

Door elkaar op te zoeken, te bellen, of door een bericht te sturen via social media. 

En de vraag te durven stellen: “Kan ik of wil jij hier een dag stage lopen?”   

 

Leerlingen speciaal onderwijs op Prokkelstage 
Veel speciaal onderwijs scholen maken gebruik van Prokkelstages om hun 

leerlingen meer ervaring op te laten doen in de praktijk. Het helpt leerlingen om 

erachter te komen wat ze graag zouden willen doen door ergens sfeer te proeven. 

Of het helpt leerlingen om meer te leren over het werkgebied waarvoor ze 

opgeleid worden.  

http://www.prokkel.nl/
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Maar het is vooral interessant voor scholen, omdat de leerlingen de kans krijgen 

zelf op zoek te gaan naar een Prokkelstage. En stil te staan bij stappen zoals:  

- Wat zijn mijn kwaliteiten? (Deze kunnen ze verwerken in de 

Prokkelstageflyer) 

- Hoe vind ik een stageplek die bij mij past?  

- Wat wil ik tijdens de dag leren?  

- Hoe stap ik op een bedrijf af? (een leerling moet bellen en vragen of het 

kan) 

- En hoe presenteer ik mijzelf op de dag zelf?  

Op deze manier leren leerlingen op een laagdrempelige manier hoe zij zelf een 

Prokkelstage kunnen zoeken.  

Voorbeelden hiervan zijn de Cambier in Tiel, VSO Maarland in Brielle, 

Bernardusschool in Den Haag, De Keerkring in Zoetermeer en de W.A. van 

Lieflandschool in Assen.  

Het is goed te horen dat deze scholen met behulp van de Prokkelweek niet alleen 

hun bedrijvennetwerk hebben uitgebreid maar ook dat steeds meer leerlingen na 

afloop van hun schoolcarrière aan het werk kunnen in dit netwerk.  

 

Prokkelstages uitgelicht 

 

Omgekeerde Prokkelstages 
Dit jaar kwamen er een aantal ‘omgekeerde Prokkelstages’ voorbij. Terwijl bij een 

‘gewone’ Prokkelstage iemand met een (verstandelijke) beperking gaat stage 

lopen bij een bedrijf of gemeente, zijn hierbij de rollen even omgedraaid. Een 

wethouder of bijvoorbeeld bestuurslid gaat stage lopen bij iemand met een 

verstandelijke beperking. Door op bezoek te gaan bij zijn of haar woongroep, 

cliëntencommissie of dagbesteding.   

 

CarGlass  
Bij CarGlass werden de Prokkelstages dit jaar extra goed benut. Maar liefst vijf 

locaties zijn actief bezig geweest in de Prokkelweek. Zij hebben met meerdere 

teams meegedaan aan de ProkkelSterrenslag. Vervolgens kwamen hun 

teamgenoten een dag stage lopen.   

 

Resto VanHarte 
Resto VanHarte is een buurtrestaurantformule met vestigingen verspreid over heel 

Nederland. Zij wil eenzaamheid en sociaal isolement tegengaan door samen te 

koken en te eten. Iedereen is hierbij welkom. Zo werken er ook mensen met een 

beperking als vrijwilliger in de keuken of in de bediening. 
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Maar ook in de Prokkelweek is Resto VanHarte actief geweest. Niet alleen zijn ze 

bij verschillende Prokkelactiviteiten betrokken, ook zijn er diverse stages. Er wordt 

gekeken naar je mogelijkheden. Is werken met je handen moeilijk? Misschien is 

de taak van gastheer of gastvrouw dan wat voor jou!  

 

Sodexo 
Cateringbedrijf Sodexo heeft dit jaar bijna 40 stageplaatsen aangeboden door het 

hele land. Met uiteenlopende locaties, zoals een stage op Schiphol, in een 

ziekenhuis en bij het brandweeropleidingscentrum. Voor Sodexo is de Prokkelweek 

een moment om haar speerpunten na te streven: diversiteit en inclusie. Op deze 

wijze willen ze ervoor zorgen dat hun teams zo veelzijdig zijn als de maatschappij. 

Want zo kan een organisatie het beste functioneren.   
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BeleidsProkkels 
 
BeleidsProkkels zijn voortgekomen uit Prokkelstages. In sommige situaties – met 

name bij ministeries - was het namelijk prettiger met een groep mensen met een 

verstandelijke beperking in gesprek te gaan dan met één of twee personen. In 

2012 is het ministerie van VWS daar mee begonnen. Dit bleek zo succesvol te zijn 

dat – samen met het ministerie zelf – in 2014 ook andere ministeries zijn 

benaderd en heeft deze aanpak de naam BeleidsProkkel meegekregen.  

 

Het kenmerkende van een BeleidsProkkel is dat een groepje mensen met en 
zonder (verstandelijke) beperking met elkaar in gesprek gaat over een onderwerp 

waarover beleidsmakers beleid maken voor mensen met een (verstandelijke) 
beperking. Zij bespreken thema’s die beiden aangaan. Ervaringen worden gedeeld 
en op een laagdrempelige manier leren de deelnemers de wereld te bekijken door 

de ogen van de ander. 
 

Steeds meer ministeries, gemeenten en bedrijven organiseren een BeleidsProkkel. 

Zowel op landelijk als lokaal niveau. Zij nodigen een groep ervaringsdeskundigen 
uit samen in gesprek te gaan over het beleid dat door het ministerie, bedrijf of 
gemeente gemaakt wordt. Bedrijven gebruiken BeleidsProkkels om hun klanten 

beter te leren kennen en gerichter in te spelen op hun behoeften. Mensen met een 
verstandelijke beperking nemen de medewerkers mee in hun wereld. Hoe ervaren 

zij in de praktijk de veranderingen van de Participatiewet? Of hoe toegankelijk is 
het stemmen als je een beperking hebt? En is het wel voor iedereen zo eenvoudig 
te werken met DigiD? En wat moet je met de brieven van je zorgverzekeraar, hoe 
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leesbaar zijn deze? En wat vind je van de WMO, hoe ervaar je het contact met de 
gemeente? Allemaal voorbeelden van vraagstukken die dit jaar bij de 

BeleidsProkkels voorbij kwamen.  
 

Om de kwantiteit en kwaliteit van de BeleidsProkkels te vergroten is een aantal 
nieuwe stappen gezet.  
 

Menukaart 
In 2017 gaf een aantal cliënten aan de insteek van BeleidsProkkels niet (goed) te 

begrijpen. Het was onduidelijk wat het inhield en wat zij er aan zouden kunnen 
hebben. Ook voor begeleiders was het niet altijd even duidelijk. Daarnaast kwam 
er steeds meer interesse vanuit gemeenten en bedrijven (zoals grote 

verzekeraars) om een BeleidsProkkel te organiseren. Tijd voor het maken van een 
Prokkelmenukaart. Hierop staat uitgelegd wat het is, hoe te gebruiken en een 

aantal ingrediënten voor het organiseren van een BeleidsProkkel. Een menukaart 
voor zowel mensen met een verstandelijke beperking als bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en overheden.  
 

Handreiking als handvat 
Nu BeleidsProkkels al een aantal jaren een terugkomend fenomeen zijn, ontstaat 

er steeds meer duidelijkheid over wat een BeleidsProkkel effectief maakt. Daarom 
is er dit jaar, in samenwerking met de LFB, een handreiking opgesteld die 

handvaten biedt bij het opzetten van het programma.  
 
Belangrijk uitgangspunt van de handreiking is dat de opzet van de BeleidsProkkel 

zo in elkaar zit, dat zowel de deelnemers als organisatoren optimaal van elkaar 
kunnen leren. Zo staan er verschillende werkvormen in benoemd die de 

organisatoren kunnen gebruiken. Een afwisselend programma met opdrachten, 
een rondleiding en een gesprek over ervaringen werkt bij deze deelnemers beter 
dan een lang verhaal met een PowerPoint. In de handreiking zijn verschillende 

werkvormen opgenomen. Werkvormen die ook door mensen met een 
verstandelijke beperking die opgeleid zijn als ervaringsdeskundige kunnen én ook 

worden begeleid.   
 

Inzet ervaringsdeskundigheid  
Tijdens het jubileum en bij de netwerkbijeenkomsten hebben 
ervaringsdeskundigen onderdelen van het programma verzorgd: bijvoorbeeld de 

kennismaking of een presentatie. Zo werd niet alleen duidelijk wat mensen met 
een verstandelijke beperking in huis hebben, maar ze vormden ook een 
voorbeeldfunctie voor andere deelnemers met een verstandelijke beperking. 

Daarnaast bleek het een positief effect op de sfeer van de bijeenkomst te hebben. 
Er ontstond meer openheid. Redenen om ministeries aan te bieden 

ervaringsdeskundigen in te zetten bij het uitvoeren van het programma van de  
BeleidsProkkels.  
 

Dit was ook mogelijk omdat steeds meer zorgaanbieders cliënten de mogelijkheid 

bieden een zogenaamde Sterk Training van de LFB te volgen. Een meerdaagse 

training waarin onder andere geleerd wordt samen te onderzoeken waar je goed 

in bent, hoe je dit kunt overbrengen naar anderen en dergelijke. Cliënten van een 

aantal full partners hebben een dergelijke training gevolgd. Zij zijn in contact 
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gebracht met de verschillende ministeries en hebben delen van het programma 

verzorgd, zie ook hieronder. Een mooie kans voor een sterkteam te laten zien wat 

ze in huis hebben.  

 

Ophalen van onderwerpen: Vraag aan Den Haag 
Het symposium in november 2017 was een mooie aangelegenheid om te horen 

waarover mensen met een verstandelijke beperking in gesprek zouden willen 

gaan. Onder de titel ‘Vraag aan Den Haag’ kon elk duo aangeven waarover zij 

meer zouden willen weten of welke onderwerpen zij besproken hadden. Deze 

vragen – in totaal meer dan 30 verschillende - zijn meegenomen in de 

voorbereidende gesprekken met de ministeries.    

 

Interdepartementale werkgroep 
Zomer 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met 

een beperking geratificeerd. Mensen met een beperking hebben het recht zo 

zelfstandig mee te kunnen doen in de samenleving. Bij de verschillende 

ministeries zijn mensen werkzaam die belast zijn met het implementeren van het 

VN-verdrag. Zij hebben regelmatig overleg met elkaar in de zogenaamde 

interdepartementale werkgroep.  

Alle leden van de interdepartementale werkgroep zijn benaderd en uitgenodigd 

een BeleidsProkkel te organiseren, samen met de mensen van hun ministerie die 

andere jaren een BeleidsProkkel hebben georganiseerd. Iedereen heeft hieraan 

gehoor gegeven.  
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BeleidsProkkels bij de Rijksoverheid 
 

Dit jaar zijn er 16 BeleidsProkkels georganiseerd binnen de Rijksoverheid. Vorig 

jaar waren dit er nog 13. Deze toename in BeleidsProkkels is mede te verklaren 

door de toenemende interesse voortgekomen uit de eerder genoemde acties.  

In totaal hebben 176 mensen met een beperking deelgenomen aan de 

verschillende BeleidsProkkels binnen de Rijksoverheid.   

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
Het ministerie organiseerde dit jaar, evenals vorig jaar, twee BeleidsProkkels.  

 BeleidsProkkel over toegankelijkheid:  

Het thema van de BeleidsProkkel bij het ministerie was dit jaar de 

toegankelijkheid van het stemmen bij verkiezingen en de toegankelijkheid 

van het ministerie zelf. Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug 

was dit een actueel onderwerp. Deelnemers werden uitgenodigd om tijdens 

de BeleidsProkkel een stem uit te brengen en vervolgens in te brengen wat 

de knelpunten waren tijdens het proces. De normale setting werd hiervoor 

nagebootst. Ook het gebouw van het ministerie werd onder de loep 

genomen. Niet alleen mensen met een verstandelijke beperking, maar ook 

mensen met een visuele en lichamelijke beperking waren gevraagd hierover 

mee te praten.   

Het sterkteam van Reinaerde verzorgde bij deze BeleidsProkkel het 

kennismakingsonderdeel.  

 BeleidsProkkel afdeling P-Direkt:  

Deelnemers keken een dagje mee bij de grootste afdeling Personeelszaken 

van Nederland. Ze kregen te zien hoe de werknemers daar werken en 

gingen samen brainstormen over wat ervoor zorgt dat iemand zijn werk 

goed kan doen. Voor de afdeling erg leerzaam, want zij willen er zoveel 

mogelijk voor zorgen dat iedereen optimaal zijn werk kan doen.  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Het Ministerie van VWS ging dit jaar in op het VN-verdrag voor de rechten van 

mensen met een beperking; een onderwerp waar veel mensen graag over in 

gesprek willen gaan. Twee thema’s stonden in het bijzonder centraal. 

Bewustwording: wat vind jij dat alle mensen zouden moeten weten over iemand 

met een handicap? En een inclusieve samenleving: wat is er voor nodig zodat 

iedereen in de samenleving mee kan doen? Tijdens de lunch vertelde de minister 

hoe ze het verdrag willen nastreven en konden de deelnemers vragen stellen.  

 

“We hebben een mooie dag gehad. We waren onder de indruk van het 

programma, de gastvrijheid en de wijze waarop de medewerkers ons te woord 

stonden. Ze hadden goed hun best gedaan om ons in begrijpelijke taal uit te 

leggen waar het VN-verdrag over gaat.”- Deelnemers Dichterbij. 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer een derde van de gedetineerden een licht 

verstandelijke beperking heeft. Het ministerie van Justitie en Veiligheid schenkt 

hier tijdens de Prokkelweek extra aandacht aan door met ervaringsdeskundigen in 

gesprek te gaan over wat dit met zich meebrengt. Het ministerie was op het 

moment bezig met een brief aan de directeuren van de penitentiaire inrichtingen 

over gevangenen met een licht verstandelijke beperking. Hiervoor werd de 

deelnemers gevraagd input te leveren. In groepen van twee hebben ze gekeken 

wat belangrijk zou zijn voor in de brief.   

Het sterkteam van Amerpoort verzorgde bij deze BeleidsProkkel het 

kennismakingsonderdeel.  

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid: penitentiaire inrichtingen 
Dat het bovenstaande onderzoek veel teweegbrengt, is ook terug te zien bij de 

penitentiaire inrichtingen. Dit jaar organiseerden er vier een BeleidsProkkel:  

 De PI in Leeuwarden 

 De PI in Rotterdam 

 De PI in Dordrecht 

 De PI in Sittard 

Het focuspunt is per inrichting verschillend. In Leeuwarden, Rotterdam en 

Dordrecht ligt de focus vooral op enerzijds het afschrikken van jongeren die 

(mogelijk) risico lopen in aanraking te komen met justitie. De deelnemers krijgen 

het harde leven in de gevangenis te zien en mogen soms zelfs in gesprek met een 

gedetineerde. De boodschap luidt: “het leven in de gevangenis is geen pretje”. 

Anderzijds is het ook voor de gevangenisbewaarders leerzaam in gesprek te gaan 

met mensen met een licht verstandelijke beperking. Zij krijgen op deze manier 

meer inzicht in de leefwereld van gedetineerden met een licht verstandelijke 

beperking.   

 

In Sittard daarentegen lag de focus op iets heel anders. Een groep cliënten van 

Estinea gaf eerder aan een dag te willen meekijken in de gevangenis. Niet omdat 

ze zelf risico liepen in aanraking te komen met justitie, maar omdat het zien of het 

denken aan de politie of gevangenis gepaard ging met angst. Ze waren bang dat 

een politieagent ze zou meenemen en in de gevangenis zou stoppen. En ze 

konden zich niet voorstellen hoe het leven in een gevangenis zou zijn: elke dag 

water en brood? Geen televisie? Een gestreept gevangenispak aan? Voor deze 

groep was de BeleidsProkkel het doel hen gerust te stellen en bovengenoemde 

vragen te beantwoorden.  

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
Bij het ministerie van I&W ging het dit jaar over de toegankelijkheid van het 

openbaar vervoer. Bij reizen met het openbaar vervoer komt veel kijken. Iemand 

moet weten hoe laat een trein vertrekt of vanaf welk spoor. En zulke dingen 

kunnen ook op het laatste moment wijzigen. Ook wordt het openbaar vervoer 

steeds toegankelijker voor mensen in een rolstoel. Tijdens deze BeleidsProkkel 

worden de deelnemers meegenomen om te zien hoe het openbaar vervoer is 
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geregeld. En wordt er gekeken naar hoe het nog beter kan. Dit gebeurde in 

samenwerking met het sterkteam van ASVZ.  

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Een leven lang leren, dit was tijdens de Prokkelweek het onderwerp bij het 

ministerie van OCW. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen met een 

(verstandelijke) beperking op een effectieve manier kunnen deelnemen aan 

onderwijs? Het ministerie is met de deelnemers in gesprek gegaan over hoe je 

zorgt voor een leven lang leren. Deelnemers konden vertellen wat ze bijvoorbeeld 

moeilijk vinden aan onderwijs en wat het makkelijker zou kunnen maken. En 

deelnemers konden vertellen wat hun persoonlijke ervaringen waren met het 

volgen van onderwijs. Dit alles om te onderzoeken wat het ministerie kan 

veranderen zodat het onderwijs voor iedereen toegankelijker wordt.  

Bij deze BeleidsProkkel heeft Estinea een onderdeel van het programma verzorgd.   

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
Er was veel belangstelling voor de BeleidsProkkel bij het ministerie van SZW. Dit 

laat zien hoe belangrijk het thema werk is voor mensen met een (verstandelijke) 

beperking. Sinds de komst van de Participatiewet in 2015 is er veel veranderd. De 

wet moet ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk komen, zo ook mensen 

met een arbeidsbeperking. En dan niet bij sociale werkvoorzieningen maar op de 

reguliere arbeidsmarkt. Dit heeft bij veel mensen met een beperking voor 

veranderingen gezorgd. Tijdens deze BeleidsProkkel gingen de deelnemers dan 

ook met de ambtenaren én met de staatssecretaris hierover in gesprek. Over wat 

het inhoudt en wat er bij komt kijken.   

Het sterkteam van Amerpoort heeft tijdens deze BeleidsProkkel het 

kennismakingsonderdeel verzorgd.  
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Ministerie van Economische Zaken 
Het ministerie organiseerde dit jaar een BeleidsProkkel over digitalisering, iets wat 

lastig kan zijn voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Steeds meer 

communicatie verloopt tegenwoordig digitaal, maar is het voor iedereen wel zo 

vanzelfsprekend dat zij hierin kunnen meekomen? En is alles wel zo duidelijk terug 

te vinden op websites van overheden? Dat het ministerie dit een belangrijk 

onderwerp vindt, bleek uit het feit dat de deelnemers in gesprek zijn gegaan met 

de directeur die gaat over digitalisering.  

Het sterkteam van ’s Heeren Loo heeft een deel van het programma verzorgd.  

 

De Eerste en Tweede Kamer 
Sinds 2011 doen de Eerste en Tweede Kamer actief mee aan de Prokkelweek. Zij 

ontvangen op de Nationale Prokkelstagedag een groep van zo’n 30 stagiairs, die 

allemaal een dag meelopen bij een politieke partij of een ondersteunende dienst. 
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Voor de stagiairs is het een mogelijkheid achter de 

schermen te kijken bij de Eerste en Tweede Kamer. 

Anderzijds is het voor de medewerkers een 

leerzame dag, omdat ze meer inzicht krijgen in het 

leven met een beperking. Er wordt niet alleen 

gewerkt, er wordt ook gepraat over ervaringen. En 

het is een moment waarop beiden aan elkaar 

vragen kunnen stellen.  

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten  
Gemeenten hebben steeds meer taken die invloed 

hebben op het leven van hun inwoners. Ze gaan 

bijvoorbeeld over de zorg die een inwoner wil 

ontvangen. De decentralisatie zorgt ervoor dat 

gemeenten zelf bepalen hoe ze dit alles indelen. 

Eerder werd dit nog landelijk bepaald. Een grote 

verandering dus, wat veel kennis vergt van lokale 

gemeenten. Mensen met een beperking merken hier 

direct de gevolgen van.    

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelt beleid en 

ondersteunt de gemeenten bij het invullen en uitvoeren van het beleid. Tijdens de 

Prokkelweek gingen mensen met een beperking in gesprek met de VNG om hun 

ervaringen met gemeenten te delen. De VNG vindt het belangrijk mensen met een 

beperking te betrekken bij het maken van beleid. Op die manier krijgen ze 

namelijk meer zicht op wat er in de praktijk wel en niet (goed) werkt en hoe het 

mogelijk beter zou kunnen. De VNG wil hier graag een voorbeeldfunctie in nemen 

en is ook bezig om mensen met een beperking in dienst te nemen.  

Deze BeleidsProkkel is genomineerd voor de Gouden Prokkel.  

 

De Nationale ombudsman 
De Nationale ombudsman is onafhankelijk adviesorgaan en bemiddelt tussen de 

burger en de Rijksoverheid. De medewerkers waren benieuwd naar wat de 

deelnemers vonden van de communicatie van de Rijksoverheid. Het is voor de 

overheid namelijk belangrijk dat hun websites voor iedereen toegankelijk zijn. 

Door met mensen met een beperking hierover in gesprek te gaan, krijgen ze een 

beter beeld van waar mensen tegenaan lopen. En kunnen ze beter inspelen op de 

behoeften van alle burgers.  

Het sterkteam van Prisma heeft de medewerkers ondersteund bij het in elkaar 

zetten en uitvoeren van het programma.   

 

De Raad van State 
De Raad van State is onafhankelijk adviesorgaan en adviseert de regering over 

onder andere wetgeving en bestuur. Ook hierbij zijn ze bezig met het VN-verdrag 

voor de rechten van mensen met een beperking. Daarom organiseerden zij 

afgelopen Prokkelweek voor het eerst Prokkelstages bij de ondersteunende 

diensten. Op deze manier kan ook de Raad van State nog beter ervaren hoe het is 
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om werknemers te hebben met een beperking en nog meer te ervaren wat de 

mogelijkheden hiervan zijn.  

 

Landelijke BeleidsProkkels 
 

Naast de ministeries heeft ook aan aantal grote landelijke instanties een 

BeleidsProkkel georganiseerd. Voor invloedrijke bedrijven is het belangrijk iets te 

doen met het VN-verdrag en vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Maar ook zijn er kleine BeleidsProkkels die plaatsvinden, waarbij lokale bedrijven 

of gemeenten in gesprek gaan met mensen met een beperking.  

 

UWV Hoofdkantoor Amsterdam  
Het hoofdkantoor van het UWV organiseerde dit jaar maar liefst vier 

BeleidsProkkels. Vooral voor een bedrijf als dit is het belangrijk om mee te doen 

aan BeleidsProkkels, omdat hun beleid veel invloed heeft op mensen met een 

beperking. Zo gaat het hier om thema’s als de Participatiewet, werken met een 

arbeidsbeperking en leven met een uitkering. Voor het UWV is het dus extra 

belangrijk om die contactmomenten met deze klanten te blijven houden. 

 Bij de afdeling Strategie, Beleid en Kenniscentrum en bij Sociaal Medische 

Zaken:  

Deelnemers kregen meer inzicht in hoe het UWV te werk gaat en waar 

bijvoorbeeld de brieven vandaan komen die zij in de brievenbus krijgen.  

 Bij de afdeling Human Resource Management:  

Een dag meekijken bij de afdeling Personeelszaken. Hoe zorgt HRM ervoor 

dat werknemers goed en gezond kunnen werken?  

 Bij het Directieteam van het Werkbedrijf:  

Als je één ding zou kunnen veranderen aan het UWV, wat zou dat dan zijn? 

En hoe zou je dat kunnen veranderen?  

 Bij de afdeling Communicatie en Bestuurszaken:  

Deelnemers gingen aan de slag met social media.  

 

VGZ Zorgkantoren 
De zorgkantoren communiceren veel met haar klanten, maar is dit voor iedereen 

begrijpelijk? Samen met het sterkteam van Prisma hebben ze een BeleidsProkkel 

georganiseerd rondom brieven. Hoe kun je deze zo toegankelijk mogelijk maken?  
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Prokkels nader bekeken 
 

In 2018 waren er in totaal 363 Prokkelactiviteiten. In 2017 waren dit er 412. 
Derhalve een daling, althans op papier. Want uit de vele krantenberichten en 

social media bleek dat ook veel activiteiten in de Prokkelweek niet zijn aangemeld 
op de Prokkelwebsite. Daar waar mogelijk zijn deze alsnog opgenomen, echter dat 
was niet in alle gevallen mogelijk omdat er soms onvoldoende informatie bekend 

was. 
 

Verder is dit jaar besloten alleen Prokkelstages mee te tellen waarbij bevestigd is 
dat er een ‘match’ was, om te voorkomen dat er net als vorig jaar Prokkels op de 

lijst staan die uiteindelijk niet zijn doorgegaan. Als de onbevestigde stages ook dit 
jaar zouden zijn meegeteld én alle activiteiten die zijn georganiseerd en waarvan 
niet alle gegevens te achterhalen waren, dan was het totaal boven de 400 

uitgekomen. Kortom, het aantal Prokkels is ongeveer op hetzelfde niveau als in 
2016 en 2017, al zou je dat op basis van onderstaande tabel niet zeggen.   

 
Een overzicht van alle 363 activiteiten is opgenomen in bijlage 1.  
  

Prokkels per provincie (2010 – 2018)  

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Drenthe 9 16 27 20 18 15 11 16 8 

Flevoland 4 4 6 4 7 6 5 8 12 

Friesland 6 7 9 24 18 18 19 16 10 

Gelderland 38 40 48 53 52 40 45 54 58 

Groningen 10 16 26 35 39 42 31 30 24 

Limburg 4 4 28 35 50 32 25 31 19 

Noord-Brabant 14 13 19 28 30 40 59 50 53 

Noord-Holland 14 18 17 26 28 23 36 61 43 

Overijssel 23 28 21 30 23 18 26 29 15 

Utrecht 11 22 20 36 39 71 47 48 40 

Zeeland 11 6 8 12 16 23 12 12 9 

Zuid-Holland 29 27 41 37 57 51 87 57 72 

Totaal 173 201 270 330 377 379 403 412 363 

 
Wat opvalt in het aantal Prokkels per provincie is de sterke daling bij vooral 

Drenthe, Friesland, Limburg, Noord-Holland en Overijssel. Daarentegen kent Zuid-
Holland een flinke stijging.  

 
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 
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waarbij er wel op meerdere verschillende plaatsen en/of door meer verschillende 
organisaties iets wordt ondernomen.  

 

Het aantal plaatsen per provincie (2016 – 2018)  

 
 

2016 2017 2018 

Drenthe 7 5 4 

Flevoland 3 4 4 

Friesland 8 9 7 

Gelderland 23 20 24 

Groningen 11 12 14 

Limburg 12 16 12 

Noord-Brabant 19 19 24 

Noord-Holland 11 13 12 

Overijssel 11 13 7 

Utrecht 14 16 12 

Zeeland 7 8 9 

Zuid-Holland 27 17 21 

Totaal 153 152 150 

 

 
In de tabel hierboven zien we dat het aantal verschillende plaatsen waar 
activiteiten in de Prokkelweek zijn georganiseerd ongeveer hetzelfde is gebleven. 
Wat opvalt is de daling van 13 naar 7 in Overijssel. Zo was de Baalderborg Groep 

op minder plaatsen actief. Dit had voor een groot deel te maken met het feit dat 
de Baalderborg Groep in het voorjaar haar 25-jarig jubileum heeft gevierd.  
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Netwerkbijeenkomsten 
 

De voorbereidingen van de Prokkelweek starten in januari met zogenaamde 
netwerkbijeenkomsten. In iedere provincie één bijeenkomst. Er worden nieuwe 

verbindingen gelegd en bestaande versterkt. Elkaar inspireren en naar huis gaan 
met nieuwe ideeën voor de Prokkelweek, dat is waar het om gaat. Van cliënt tot 
bestuurder en van wethouder tot begeleider. Een gemengd gezelschap zorgt, als 

weerspiegeling van onze samenleving, voor het mooiste resultaat.  

 

Ervaringsdeskundigen kregen dit jaar een grotere rol tijdens de 
netwerkbijeenkomsten. Zij verzorgden tijdens de verschillende bijeenkomsten 

kennismakingsonderdelen, bijvoorbeeld ‘de hand’ of de ‘kennismakingsbingo’. 
Daardoor konden de aanwezigen op een laagdrempelige én praktische manier 
kennis maken met de talenten van mensen met een verstandelijke beperking. 

Voor een aantal was dit een eyeopener en het zorgde voor veel dynamiek en een 
open sfeer. Na een korte presentatie over de Prokkelweek zelf gingen de  

deelnemers met elkaar in gesprek over wat zij met de Prokkelweek hebben 
gedaan of zouden willen doen. Het programma werd als zeer interactief en 
verrijkend ervaren.  

 
“Ik moest van de bestuurder naar deze bijeenkomst. Ik had er helemaal geen zin 

in, want ik doe al jaren de Prokkelweek. Maar wat ben ik blij dat ik gegaan ben. Ik 
heb veel nieuwe ideeën opgedaan en veel nieuwe mensen leren kennen. Dank 

jullie wel allemaal” - naam bij de redactie bekend. 
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Het merendeel van de netwerkbijeenkomsten was in een gemeentehuis of 
provinciehuis, een relatief neutrale omgeving. En natuurlijk ook een mooie 

gelegenheid voor de wethouder om de deelnemers welkom te heten en 
tegelijkertijd kennis te maken met de vele mogelijkheden van de Prokkelweek. Bij 

zeven van de twaalf bijeenkomsten heeft de wethouder (of een gedeputeerde) de 
opening verzorgd en bij een aantal is hij er ook bijgebleven. Dit heeft in een 

aantal gemeenten ook geleid tot actieve deelname in de Prokkelweek zelf.  
 

Deelnemers aan de netwerkbijeenkomsten (2012 – 2018)  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Drenthe 27 24 22 24 18 14 15 

Flevoland 11 12 22 14 13 13 23 

Friesland 23 32 27 38 25 34 28 

Gelderland 51 67 43 32 55 37 33 

Groningen 32 39 23 28 34 23 31 

Limburg 28 95 39 38 51 34 31 

Noord-Brabant 29 47 52 35 28 30 39 

Noord-Holland 23 13 55 14 39 26 28 

Overijssel 13 43 40 21 37 16 23 

Utrecht 48 40 43 28 61 58 39 

Zeeland 17 14 28 14 24 13 25 

Zuid-Holland 42 14 54 27 19 33 41 

Totaal 344 440 448 313 404 331 356 
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Gouden Prokkels 
 

Alle aangemelde activiteiten in de Prokkelweek komen in aanmerking voor de 

Gouden Prokkel. 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.   
Een onafhankelijke commissie heeft een eerste selectie gemaakt. Dit jaar zijn 14 
Prokkels genomineerd, verdeeld over drie categorieën:  

 Prokkelen in de samenleving 
 Mensenrechten Prokkel  

 Innovatief  

  

 

Jury 

De jury van de Gouden Prokkel 2018 bestond uit:  
 Theo van Loon, onafhankelijk voorzitter  

 Lucas Meijs, hoogleraar filantropie en vrijwilligersmanagement  
 Martine Schuijer, namens VNO-NCW 

 Ellis Jongerius, namens de LFB  
 Kitty Jong, namens de vakbond   
 Joost van Alkemade, namens NOV, de organisatie van vrijwilligers 

De jury werd bijgestaan door vertegenwoordigers van de winnaars van 2017:   
 Astrid Borst en Daphne Jansen van de Hartekampgroep 

 Mechi Damen en Harry Dietz vanuit de gemeente Montferland 
 Chantel van de Berg, Jeanet Meijering, Daniëlla Schenkel en Liesbeth van 

Veen van de Baalderborg Groep  
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De jury heeft gekeken naar 

 Participatie van de doelgroep: maken mensen met een beperking deel uit 
van de organisatie? Of van het bedenken en uitvoeren van de Prokkel?  

 Voorbeeldfunctie: kunnen anderen dit voorbeeld volgen? 
 Continuïteit van het contact: komen er in de toekomst vervolgactiviteiten 

en/of blijven mensen elkaar na de Prokkelweek ook ontmoeten? 

 Intensiteit van de ontmoeting: hebben mensen goed de mogelijkheid gehad 
om elkaar te ontmoeten en te leren kennen? 

 

Uit het juryoverleg 

Op vrijdag 22 juni 2018 heeft de jury bijeengezeten om de genomineerden voor 
de Gouden Prokkel te bespreken en heeft hierbij drie Prokkels tot winnaars 

verkozen (één per categorie).  
Wat de jury over het algemeen belangrijk vindt bij Prokkelactiviteiten is dat 
mensen met een verstandelijke beperking een zichtbare bijdrage leveren. 

Voorbeeld: het is leuk om ergens in de keuken te staan, maar als het daarbij blijft 
en mensen jou nooit zien en jou nooit ontmoeten, dan is het de vraag welke 

extra’s het oplevert en wat er leerzaam aan is.  
Laten zien wat mensen kunnen en dat dat als normaal wordt gezien, daar gaat het 
om. Zodat de afstand tussen mensen met en zonder beperking veel kleiner wordt.  

 
“Ik vind Prokkel zo mooi. Ik ga naar elke bijeenkomst die er wordt georganiseerd, 

ook al heb ik geen uitnodiging. Want als je binnenkomt ken je niemand en als je 
weggaat heb je er zo 15 vrienden bij. Dat vind ik het fijne aan 

Prokkelbijeenkomsten.” - Harry  
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Prokkelen in de Samenleving 
 

Winnaar Gouden Prokkel: Mega Prokkel in Pijnacker 
Onder andere Ipse de Bruggen, de politie, gemeente en brandweer hebben op 
woensdag 6 juni een Mega Prokkel georganiseerd. Bij de brandweerkazerne werd 

gestart met een gezamenlijke barbecue. Daarna streden verschillende teams om 
een beker. De teams bestonden uit een mix van cliënten en begeleiders. De 

middelen zoals de barbecue, prijzen en spellen zijn voor het grootste deel 
gesponsord. De avond werd afgesloten met een officiële prijsuitreiking waarbij de 
wethouder de prijzen uitreikte.  

 
Uit het juryoverleg:  
Er zijn veel partijen betrokken (waaronder veel lokale ondernemers) en er is een 
grote groep deelnemers bij elkaar gebracht. Er is sprake van veel interactie, 

mensen deden dingen echt samen en hadden het gezellig met elkaar. Het was een 
duidelijke ontmoeting. Er is ook blijvend contact, de politie komt bijvoorbeeld 

regelmatig op de koffie.   
 
Zilveren Prokkel: High tea met DELA en ASVZ in Udenhout 

Medewerkers van DELA hebben samen met 
cliënten van ASVZ-locatie Vincentius in 

Udenhout een high tea bereid, bestaande uit 
diverse lekkernijen. Met veel plezier vonden 
de voorbereidingen plaats en de 

samenwerking verliep vlot. Er werd 
uitgeserveerd in theeschenkerij ’t Rectoraat 

voor andere cliënten van ASVZ. 
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Zilveren Prokkel: Bakken, knippen en plakken in Nederweert 
Bij het Eetpunt in Nederweert hebben mensen de mogelijkheid elkaar wekelijks te 

ontmoeten in een gemeenschapshuis onder het genot van een goede en 
betaalbare maaltijd. Tijdens deze Prokkel 

ontmoetten 55-plussers en mensen met een 
verstandelijke beperking elkaar. Op 22 mei 

maakten bezoekers van Eetpunt Nederweert 
foto’s van de gedekte tafels, keuken, eten en van 
elkaar. Op 5 juni werden de foto’s bekeken 

tijdens een heerlijke maaltijd. Vervolgens 
maakten de deelnemers samen knippend en 

plakkend ‘foodcollages’ van die foto’s.  
 
Zilveren Prokkel: Prokkeldag 2018 in Enschede 

In samenwerking met de cliënten heeft Aveleijn een 
Prokkeldag georganiseerd voor de buurt, voor jong 

en oud. Op dit buurtfeest was muziek, een 
barbecue, een loterij en er waren verschillende 
kraampjes. De cliënten hielpen mee waar ze 

konden. Zo ontmoeten buurtbewoners en cliënten 
elkaar. 

 
Zilveren Prokkel: Resto VanHarte sluit aan in de 
Prokkelweek 2018 

Resto VanHarte, hét buurtrestaurant, deed dit jaar 
actief mee in de Prokkelweek. Verspreid over het 

land deden tal van Resto’s mee. Op de ene plek werd 
bijvoorbeeld samen gekookt, op de andere plek werd 
een talentenshow georganiseerd. En op een aantal 

plaatsen werden Prokkelstages aangeboden.  
Zo werden mensen met en zonder beperking actief 

samengebracht.  

 

 

Mensenrechten Prokkel 
 

Winnaar Gouden Prokkel: BeleidsProkkel gemeente Gorinchem 
De regionale Wmo-Klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke 

beperking in de AV-regio heeft een BeleidsProkkel georganiseerd met de 
gemeente Gorinchem. Het was een ontmoetingsavond tussen mensen van de 
gemeente die het beleid maken of uitvoeren en mensen met een lichte 

verstandelijke beperking: brieven van de gemeente moeten in begrijpelijke taal 
worden geschreven, en ook de websites moeten worden aangepast.  
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Uit het juryoverleg:  

De bedenkers van deze Prokkel zijn mensen met een beperking. De ambtenaren 
worden er actief bij betrokken. Het is een fantastisch voorbeeld van 

beleidsparticipatie. Digitale technologieën worden steeds belangrijker in de 
samenleving, dus ook voor mensen met een beperking. Degenen die soms wat 
moeite hebben met taal moeten serieus worden genomen. Een belangrijke en 

prachtig uitgevoerde Prokkel.   
 

Zilveren Prokkel: De Zijlen en gemeente Midden-Groningen 
Al een aantal jaren gaat De Zijlen bij de gemeente 
Prokkelen. Dit jaar kwam de gemeente bij De Zijlen! 

Mensen met een verstandelijke beperking haalden 
met een busje vier wethouders op bij het 

gemeentehuis voor een ‘Rondje Midden Groningen’ 
met verschillende activiteiten. Daarna werd er een 
quiz gespeeld met vragen die bedacht waren door 

de jongeren die bij de Zijlen wonen. Verder werd het 
‘Doe je mee?’ Prokkel spel gespeeld en is men actief 

en sportief bezig geweest in de beweegtuin.  
 
Zilveren Prokkel: BeleidsProkkel Vereniging Nederlandse Gemeenten in Den Haag 

Koepelorganisatie VNG heeft een BeleidsProkkel 
georganiseerd. Deelnemers keken een dag mee en 

praatten met de mensen die bij de VNG werken binnen 
het sociaal domein. Ze ontmoetten de directeur en 

gingen in gesprek over het werk van gemeenten. Zo 
werden er ervaringen uitgewisseld tussen mensen die 
normaliter niet zo snel met elkaar in contact zouden 

komen. Via het project ‘iedereen doet mee’ is de VNG 
bezig met de versterking van de bewustwording van het 

VN-verdrag voor mensen met een beperking bij de 380 
Nederlandse gemeenten.  
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Zilveren Prokkel: Gastles Recht op onderwijs in Nijmegen 
Het Zelfregiecentrum organiseerde een Prokkel met het thema onderwijs in de 

vorm van een korte interactieve les die 
werd gepresenteerd in begrijpelijke taal. Er 

werden ervaringen uitgewisseld over 
(speciaal) onderwijs. Ook werd er uitleg 

gegeven over het VN-verdrag. Bedoeling 
was om mensen met én zonder beperking 
met speelse opdrachten te laten 

brainstormen over het recht op onderwijs, 
en in welke vorm dat dan zou moeten 

bestaan.  
 

Innovatief 
 

Winnaar Gouden Prokkel: Verkeersweek op wielen in Son en Breugel 
SWZ heeft een Verkeersweek op Wielen georganiseerd. Met hun speciale 
rolstoelen en hun lichamelijke beperking zijn de bewoners van Zonhove een 

bijzondere categorie weggebruikers. Deze week voorziet in hun behoefte om te  

 

leren omgaan met verkeer en verkeerssituaties en geeft hen handvatten voor 
interactie met medegebruikers van het terrein. De Verkeersweek op Wielen was 
een week vol activiteiten in een mix van leren, onderzoeken en doen.  

 
Uit het juryoverleg:  

Mooi dat het initiatief vanuit de doelgroep zelf komt, het is namelijk ontstaan 
vanuit de ‘powercafés’. Het gaat echt om verbinding, want het terrein wordt door 
iedereen gebruikt als verkeersplek. Automobilisten letten daarbij niet altijd even 

goed op, dus het is belangrijk dat er bewustwording is. Er is ook een brede 
betrokkenheid van diverse partijen. En ze willen het project landelijk in de praktijk 

laten brengen, dat is ook erg positief.  
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Zilveren Prokkel: Prokkelweek Netwerk Amsterdam 
Zorgorganisaties in Amsterdam gebruiken samen de Prokkelweek om duurzame 

verbindingen tot stand te brengen in (de regio) 
Amsterdam. Ze hebben hiervoor dit jaar een 

regionaal Prokkelnetwerk opgericht. Het netwerk 
heeft de Prokkelweek van 2018 gebruikt om 

zichzelf en alle activiteiten die er in Amsterdam 
zijn zichtbaar te maken, voor cliënten én voor 
bedrijven. Activiteiten waren onder andere: 

zeevissen, een bingo en verschillende stages.  
 

 
Zilveren Prokkel:  Olympic Moves in Arnhem 
Olympic Moves laat scholieren tussen de 12 

en 19 jaar kennismaken met diverse vormen 
van sport en laat hen het plezier van samen 

sporten beleven. Tijdens de opening van de 
Finals van Olympic Moves werd voor 6.000 
scholieren de vlam ontstoken door vijf Special 

Olympics sporters met een verstandelijke 
beperking, twee topsporters en twee 

scholieren van Olympic Moves.  
 
 

Zilveren Prokkel: Workshop over duurzaamheid in Woerden 
Tijdens de Prokkel Power Tour ontdekten de werkers 

van NuDoen! (Abrona) hoe ze nog beter met 
energiebronnen en het milieu kunnen omgaan. Ze 
volgden samen met de LFB een workshop en ze 

deden een pubquiz om te ontdekken hoe ze het nu 
doen en wat ze kunnen veranderen, om milieu, 

energie en geld te kunnen besparen. 
 
 

 
 

Zilveren Prokkel: Philadelphia actief in de Prokkelweek 2018 
Elk jaar tijdens de Prokkelweek organiseert 
Philadelphia vanuit het programma 

Ondernemerschap een breed scala aan 
inspirerende ontmoetingen en stages. Zodat 

haar bewoners met een verstandelijke 
beperking hun talenten kunnen ontdekken 

en ontwikkelen. Van schilderen met een 
kunstenares, badjuf zijn, of met de 
conciërge van het gemeentehuis meelopen. 

Cliënten geven zelf hun interesse aan en 
doen iets wat bij hen past.  
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Full partners en de Prokkelweek 
 

Full partners zijn zorgaanbieders die de Prokkelweek ondersteunen en actief 
gebruiken. Hoe ze dat doen, verschilt per zorgaanbieder. De een legt het accent 

vooral op lokale verbindingen en stimuleert lokale ontmoetingen. De ander legt de 
focus op de Prokkelstagedag en weer een ander stimuleert cliënten mee te doen 
aan een BeleidsProkkel in Den Haag én neemt – door het te filmen – de 

thuisblijvers daarin mee. Voor de meesten is het een combi: een aantal cliënten 
doet mee aan BeleidsProkkels bij de ministeries in Den Haag, ze doen met 

meerdere teams mee aan de ProkkelSterrenslag en ze maken actief gebruik van 
de Nationale Prokkelstagedag. Maar voor alle partners geldt dat ze de activiteiten 

in de Prokkelweek laten aansluiten bij hun visie en laten zien hoe aan die visie 
concreet invulling kan worden gegeven. Staat het ontwikkelen van cliënten 
centraal, dan wordt gestimuleerd dat cliënten zelf aangeven wat zij zouden willen 

doen aan de Nationale Prokkelstagedag. Staat het meedoen centraal dan wordt 
gekeken hoe er in de Prokkelweek activiteiten met de buurt gedaan kunnen 

worden.  

De full partners leggen met elkaar ook een financiële bodem onder de stichting en 
zorgen daarmee dat er jaarlijks een Prokkelweek kan zijn. De full partners krijgen 
in ruil daarvoor een voorkeursbehandeling. De 175 plaatsen bij de BeleidsProkkels 

van de ministeries en de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag gaan in eerste 
instantie naar hen. Pas als er op het laatst nog plaatsen over zijn, kunnen ook 

anderen zich aanmelden. En als een ministerie op zoek is naar cliënten die een 
onderdeel van het programma wil invullen, dan wordt deze vraag neergelegd bij 
ervaringsdeskundigen van de full partners. En bedrijven en gemeenten die op 

zoek zijn naar cliënten, bijvoorbeeld voor een Prokkelstage, een BeleidsProkkel of 
voor de ProkkelSterrenslag, worden in eerste instantie in contact gebracht met 

zorgaanbieders die full partner zijn.  

Maar full partners kunnen ook zelf hun wensen en behoeften kenbaar maken. 
Samen met andere stakeholders – zoals bedrijven en overheden – wordt dan 

gekeken wat er gedaan kan worden om die wensen en behoeften te realiseren. Als 
voorbeeld: medewerkers van Coöperatie DELA hebben aangegeven samen met 
cliënten iets voor de buurt te willen doen in de Prokkelweek,  bijvoorbeeld een 

high tea of een maaltijd voor oudere buurtbewoners. Dit aanbod is onder de 
aandacht gebracht bij een aantal zorgaanbieders en heeft er toe geleid dat op 

maar liefst 20 verschillende woonlocaties er gekookt of gebakken is voor anderen 
uit de buurt. Coöperatie DELA heeft zich tot Stichting Prokkel gewend omdat ze 
graag in allerlei delen van het land haar medewerkers dichtbij huis mee wil laten 

doen. En die mogelijkheid kan de stichting bieden omdat ze partners heeft in alle 
delen van het land.   

Om meer van dit soort kruisbestuivingen tot stand te laten komen, is er een keer 

per jaar een zogenaamde Raad van maatschappelijke partners. Op een woensdag 
in de tweede helft van november komen vertegenwoordigers van de full partners, 
bedrijven en overheden bij elkaar in Utrecht. Samen met medewerkers van LFB 

Scholing & Training wordt een interactief programma uitgevoerd. Deelnemers 
gaan na afloop naar huis met een tas vol visitekaartjes én ideeën. Dit jaar was het 

Prokkel Jubileum Symposium te vergelijken met een bijeenkomst van de Raad van 
maatschappelijke partners.  
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Om een goede invulling te kunnen geven aan het partnerschap worden 
zorgaanbieders partner voor drie jaar.  

Hieronder een overzicht van de full partners en de activiteiten die ze hebben 

ondernomen in de Prokkelweek.    

Abrona 
 ProkkelSterrenslag: team samen met Talent Peaks 

 Tuinset ontwerpen, bouwen en schilderen! in Amersfoort  
 Verbindingsbanken mozaïeken in Vleuten 

 Workshop over duurzaamheid in Vleuten 

 Workshop over duurzaamheid in Woerden 

 

Amerpoort 
 ProkkelSterrenslag: teams met de Volksbank, MEE NL en VNG 

 BeleidsProkkel: ministerie van J&V. Het sterkteam van Amerpoort heeft hierbij 
een onderdeel van het programma verzorgd 

 BeleidsProkkel: ministerie van SZW. Het sterkteam van Amerpoort heeft hierbij 
een onderdeel van het programma verzorgd 

 BeleidsProkkel: ministerie van VWS 

 BeleidsProkkel: Nationale ombudsman 

 BeleidsProkkel: Vereniging Nederlandse Gemeenten 

 Prokkelstage in de Eerste en Tweede Kamer 

 

ASVZ 
 ProkkelSterrenslag: teams samen met Carglass, Philadelphia, Hartekamp Groep 

en UWV 

 BeleidsProkkel: ministerie van I&W. Het sterkteam van ASVZ heeft hierbij een 
onderdeel van het programma verzorgd 

 BeleidsProkkel: PI Dordrecht 
 Bezoek aan fabriek Exsta door ASVZ – in Waalwijk 

 Carglass Rotterdam – ASVZ op Prokkelpad 

 High tea met DELA en ASVZ in Udenhout 
 Kunst zonder Grenzen, Kunst zonder Beperkingen weekend in 2018 – Loon op 

Zand 

 Lunchen met DELA en ASVZ Vincentius in Udenhout 

 Omgekeerde Prokkelstage ASVZ in Sliedrecht 
 Prokkelstage bij Sodexo-Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht 

 Prokkelstages op het Albeda College in Rotterdam 

 

Aveleijn 
 3-gangendiner bij Resto VanHarte Enschede Stadsveld met optreden van 

Aveleijn band the Flying Birds 

 3-gangendiner bij Resto VanHarte Enschede de Roef met optreden van Aveleijn 
cliëntenkoor 

 Grolsch Veste en Switch IT Solutions in Enschede 

 Prokkelbingo in Hengelo (Ov) 

 Prokkeldag 2018 in Enschede 

 Prokkeldag voor ouderen in Eibergen 

 Prokkelen bij Golfbaan de Lage Mors in Delden 
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Baalderborg Groep 
 BeleidsProkkel: ministerie van BZK -> P-Direkt 

 BeleidsProkkel: ministerie van OCW 

 Prokkelstage in de Eerste en Tweede Kamer 

 Deelname aan de juryvergadering Gouden Prokkels 

 

Careander 
 Buurtontmoeting & Rommelmarkt in Harderwijk 

 Project duurzaamheid Careander in Harderwijk 

 Prokkelen bij Resto VanHarte in Ede 

 

Cordaan 
 BeleidsProkkel: ministerie van BZK -> toegankelijkheid 

 BeleidsProkkel: Nationale ombudsman 

 BeleidsProkkel: Nuon -> energie  

 BeleidsProkkel: PI Rotterdam 

 BeleidsProkkel: UWV Directieteam Amsterdam 

 Aan de lunchtafel met gemeente Amsterdam 

 Nuon en Cordaan samen naar Artis in Amsterdam 

 Prokkelweek Netwerk Amsterdam 

 Zeevissen op de Oosterschelde 

 

De Zijlen 
 ProkkelSterrenslag: teams samen met NOVO en buurtbewoners 

 Prokkelstage in de Eerste en Tweede Kamer 

 De Cliëntenvereniging van De Zijlen gaat naar Den Haag 

 De Zijlen en gemeente Midden Groningen 

 Optreden BSUR in Hoogezand 

 Prokkel in de Schutse in Leek 

 Prokkelkerkdienst in Groningen 

 Prokkelsamenkring in Groningen 

 

Dichterbij 
 ProkkelSterrenslag: team samen met Sodexo 

 BeleidsProkkel: ministerie van VWS 

 Avondvierdaagse Venlo 

 Bakker Igno op weg naar zelfstandigheid – Panningen 

 Bezoek Johnny de Mol aan Dichterbij in Gennep 

 Bram heeft geen Prokkelstage meer nodig – Grubbenvorst 

 

Elver 
 BeleidsProkkel: UWV SBK en SMZ-CEC Amsterdam 

 Sportieve Prokkel bij Het Pleijwerk Arnhem m.m.v. Nuon 

 Tuinieren bij Top Groen in Arnhem 

 Servicepunt ondersteunen in Arnhem 

 

Estinea 
 ProkkelSterrenslag: teams samen met Coöperatie DELA en gemeente 

Montferland 
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 BeleidsProkkel: gevangenis Sittard 

 BeleidsProkkel: ministerie van I&W 

 BeleidsProkkel: ministerie van OCW. Het sterkteam van Estinea heeft hierbij een 
onderdeel van het programma verzorgd 

 Barbecue in Aalten 

 Djembe Workshop / Afrikaanse Percussie in Aalten 

 High tea in Aalten 

 Ik zie, ik voel, wat jij ervaart?! – Didam 

 Open Huis Firma Grau (Estinea) in Isselburg 

 Politieagent voor een dag in Enschede 

 Prokkelstage bij Radio Aladna FM in Aalten 

 Prokkelstage Saxion Hogeschool Enschede (vlogger zijn voor 1 dag) 

 Prokkelstages Estinea-Oude IJsselstreek 

 Samen werken bij Luva in Aalten 

 Spel- en activiteitendag Estinea / Marga Klompé bij Beth San in Aalten 

 Spel- en activiteitendag Estinea / Marga Klompé bij DAC Slaadreef in Aalten 

 Spel- en activiteitendag Estinea / Marga Klompé bij 't Hoge Veld in Aalten 

 

Hartekamp Groep 
 ProkkelSterrenslag: teams samen met Carglass, Philadelphia, ASVZ, Nova 

College, ministerie van VWS en Vilans 

 BeleidsProkkel: ministerie van J&V 

 BeleidsProkkel: PI Rotterdam 

 Samen op pad – Carglass en de Hartekamp Groep – Haarlem 

 Deelname aan de juryvergadering Gouden Prokkels 

 

Humanitas DMH 
 ProkkelSterrenslag: teams samen met Vilans, UWV, Sodexo, VGN, HandicapNL, 

ROC Sport College en Werkgeversservicepunt UWV 

 BeleidsProkkel: PI Dordrecht 
 BeleidsProkkel: UWV -> Social Media Amsterdam 

 Prokkelstage in de Eerste en Tweede Kamer 

 Aan de lunchtafel met gemeente Amsterdam 

 De kunstzinnige Prokkelroute – Ter Apel    

 Prokkelen bij Resto VanHarte in Ede 

 Prokkelweek Netwerk Amsterdam 

 

ORO 
 ProkkelSterrenslag: teams samen met Coöperatie DELA en Axians 

 Bewegen op Rijtven in Deurne met DELA en ORO 

 Prokkelstage bij de gemeente Helmond 

 Prokkelstages ORO 2018 – regio Helmond 

 Stage lopen bij de Etos in Beek en Donk 

 

Philadelphia  
 ProkkelSterrenslag: teams samen met SSC-ICT (ministerie van BZK), 

Coöperatie DELA, Carglass, Hartekamp Groep, ASVZ, Exact, Aegon en UWV 

 BeleidsProkkel: ministerie van I&W 

 BeleidsProkkel: ministerie van SZW 

 BeleidsProkkel: ministerie van VWS 
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 BeleidsProkkel: Nationale ombudsman 

 BeleidsProkkel: PI Rotterdam 

 BeleidsProkkel: UWV -> Social Media Amsterdam 

 BeleidsProkkel: Vereniging Nederlandse Gemeenten 

 Prokkelstage in de Eerste en Tweede Kamer 

 Aan de lunchtafel met gemeente Amsterdam 

 Afsluiting Prokkelstagedag Puur Natuur Hengelo (Gld) 

 Appeltaart bakken met De Huuskamer (Philadelphia) en DELA in Apeldoorn 

 Barbecue met DELA en woonlocatie Concordialaan (Philadelphia) in Den Bosch 

 Carglass – Philadelphia Den Haag 

 Cliënten Philadelphia Hermanshoeve (Marum) ontmoeten mensen zonder 

beperking 

 Contact met muziek in Den Haag 

 Graffiti schilderen in Zeewolde 

 Leerwerkteam De Hoeve uit Leusden op Prokkelstagepad 

 Medewerkers DELA en cliënten Philadelphia Hoensbroek 

 Omgekeerde Prokkelstage – Philadelphia Amersfoort 
 Pannenkoeken bakken met DELA en de Jachthoorn (Philadelphia) in Apeldoorn 

 Prokkel Sneek! 

 Prokkeldag Zeewolde 

 Prokkelen op het gemeentehuis in Zeewolde 

 Prokkelen Philadelphia en Menzis – Enschede 

 Prokkelstage bij gemeente Leidschendam-Voorburg 

 Prokkelstage Philadelphia bij Divosa tijdens Dag van de Uitvoering in Groningen 

 Prokkelstage Philadelphia bij FC Utrecht 
 Prokkelstage Philadelphia bij Flikken Rotterdam 

 Prokkelstage Philadelphia bij For all Who Love in Amsterdam 

 Prokkelstage Philadelphia bij het Amsterdam Gospel Choir in Zaandam 

 Prokkelstage Philadelphia bij Jamie's Italian in Rotterdam 

 Prokkelstage Philadelphia bij Qmusic in Amsterdam 

 Prokkelstage Philadelphia bij Voorberg NVM Makelaars in Rotterdam 

 Prokkelstage Philadelphia in Euromast Rotterdam 

 Prokkelstage Philadelphia in gemeentehuis Oldebroek 

 Prokkelstagedag in en rondom Oldebroek 

 Prokkelstages Duurzaamheid – Harderwijk 

 Prokkelstages in Zeewolde 

 Prokkelstages Puur Natuur Hengelo (Gld) 

 Prokkelweek Netwerk Amsterdam 

 Resto VanHarte diner i.s.m. Grand Cafe Willem en Tante Amalia in Middelburg 

 Samen pannenkoeken eten in Zeewolde 

 Smartlappenkoor repeteert voor optreden op Groot Schuttershoef in Leusden 

 

Prisma  
 BeleidsProkkel: Nationale ombudsman. Het sterkteam van Prisma heeft hierbij 

een onderdeel van het programma verzorgd  

 Prokkelstage in de Eerste en Tweede Kamer 

 Cliënten Prisma op Prokkelstage – Waalwijk 

 DELA en Prisma samen de tuin in – Biezenmortel 

 Prisma en DELA koken en bakken in Breda 

 Workshop "Begrijp jij wat er staat?" bij VGZ in Eindhoven 

 

https://www.prokkel.nl/prokkel/prokkelen-philadelphia-en-menzis-enschede/
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Reinaerde  
 ProkkelSterrenslag: teams samen met Sportcentrum Olympos, Zilveren Kruis en 

gemeente Stichtse Vecht 
 BeleidsProkkel: ministerie van BZK -> toegankelijkheid. Het sterkteam van 

Reinaerde heeft hierbij een onderdeel van het programma verzorgd 

 BeleidsProkkel: ministerie van J&V 

 Prokkelstage in de Eerste en Tweede Kamer 

 De Vuursche – Vleuten op Prokkelstage 

 DELA en Reinaerde samen de wijk in – Utrecht 
 Korianderstraat Reinaerde – actief in de Prokkelweek – Utrecht 

 Ontmoeten in Veenendaal 
 

’s Heeren Loo 
 ProkkelSterrenslag: teams samen met ministerie van VWS 

 Beleef & Beweeg Festival – 's Heeren Loo – in Nijkerk 

 BeleidsProkkel: ministerie van EZK. Het sterkteam van 's Heeren Loo heeft 

hierbij een onderdeel van het programma verzorgd 

 BeleidsProkkel: ministerie van SZW 

 BeleidsProkkel: PI Dordrecht 
 Aan de lunchtafel met gemeente Amsterdam 

 Cultura Ede 

 Meewerken in een restaurant en koffie leren maken in Ens 

 Ontmoet de ander in Druten 

 Prokkel / kennismaking in Monster 

 Prokkeldag Zeewolde 

 Prokkelstage Heerenhoff Nijkerk 

 Prokkelstage receptie 's Heeren Loo in Amersfoort 

 Prokkelweek Netwerk Amsterdam 

 Samen aan de slag: cliënten 's Heeren Loo en DELA in Apeldoorn 

 Samen pannenkoeken eten in Zeewolde 

 Studenten Rijn IJssel in Arnhem organiseren een activiteit 

 Toneelvoorstelling 'Er hangt iets in de lucht' in Noordwijk 

 Walking Dinner in Bedum 

 Zomermarkt 's Heeren Loo – Bedum 

 

Siza 
 Siza – Prokkel festival Arnhem 

 Studenten Rijn IJssel in Arnhem organiseren een activiteit 

 

SWZ 
 ProkkelSterrenslag: teams samen met Coöperatie DELA en buurtbewoners 

 Prokkelstage in de Eerste en Tweede Kamer 

 Barbecue met DELA en SWZ in Eindhoven 

 Cake bakken met DELA en SWZ in Eindhoven 

 DELA actief bij de Verkeersweek SWZ Zonhove Son en Breugel 

 Koekjes en cakejes bakken met DELA en bewoners Tonnaerstraat in Eindhoven 

 Rolstoelwasstraat met DELA bij SWZ in Son en Breugel 
 Samen actief op het terras – SWZ en DELA Eindhoven 

 Samen cupcakes maken – SWZ logeerhuis – DELA in Son en Breugel 
 Verkeersweek op Wielen in Son en Breugel 
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Talant 
 BeleidsProkkel: PI Leeuwarden 

 50x Prokkelstage Talant in Friesland 

 Bruisende Prokkeldagen in Joure 

 

Triade 
 Prokkelstage in de Eerste en Tweede Kamer 

 Muziekdag in Lelystad 

 Tour door het Centraal Bureau van Triade in Lelystad 

 

Vanboeijen 
 Bewoners Vanboeijen lopen stage - Assen 

 Foto’s en films bekijken van gemaakte rondleiding in het stationsgebied van 

Assen 

 Poster maken bij communicatiebureau – Assen 

 
 
  

https://www.prokkel.nl/prokkel/aan-de-lunchtafel-met-gemeente-amsterdam/
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Stakeholders 
 

Steeds vaker melden bedrijven en overheden zich bij de stichting met de vraag 

wat zij zouden kunnen gaan doen in de Prokkelweek. Maar de stichting gaat ook 
zelf op zoek naar bedrijven en overheden. Zij kijkt daarbij vooral naar bedrijven 

die landelijk werken en al dan niet werkzaamheden hebben die zouden kunnen 
aansluiten bij wensen en behoeften van full partners. Coöperatie DELA en Nuon 
zijn twee voorbeelden van bedrijven waarmee al jarenlang samenwerking is. En 

waarmee ook onderzocht is of er nieuwe activiteiten ontwikkeld kunnen worden, 
activiteiten die aansluiten bij zowel het bedrijf als cliënten van zorgaanbieders.  

Een mooi voorbeeld is de workshop ‘duurzaamheid’. Nuon is in 2014 begonnen 

met twee teams die mee hebben gedaan aan de ProkkelSterrenslag. Zij hebben 
daarna contact gehouden en elk jaar hebben meer Nuon medewerkers met meer 

zorgaanbieders meer activiteiten gedaan in de Prokkelweek. Van samen naar Artis 
met cliënten van Cordaan tot een duurzaamheidsmarkt met de Hartekamp Groep. 
Van 10 Nuon medewerkers en 10 cliënten actief in 2014 tot deelname van 150 

medewerkers en 302 cliënten in 2017. Deze samenwerking heeft er toe geleid dat 
Nuon inhoudelijke samenwerking heeft gezocht met LFB Scholing & Training. Hoe 

kunnen we milieubewustzijn bevorderen bij mensen met een verstandelijke 
beperking, daarbij recht doen aan eigen regie en aansluiten bij hun mogelijkheden 
en behoeften? Samen is er een workshop ontwikkeld die dit jaar – in de 

Prokkelweek – is uitgetest bij cliënten van Abrona. Alle betrokkenen waren zeer 
enthousiast en onderzoeken nu hoe ze hieraan een vervolg kunnen geven. 

Daarnaast blijven andere Nuon medewerkers actief in de Prokkelweek: 
bijvoorbeeld met het organiseren van een sportdag met en voor cliënten van Elver 
in Arnhem of kookworkshop met cliënten van Prisma in Amsterdam. 

De meeste bedrijven gebruiken de ProkkelSterrenslag als ‘instap’, een 

laagdrempelige manier om kennis met elkaar te maken. Vanuit die kennismaking 
wordt invulling gezocht voor verdere samenwerking op lokaal niveau: in en buiten 

de Prokkelweek. Soms is dat samen koken (maandelijkse ‘geef polllepel door’ bij 
de Schelpenhof in Den Haag), soms is dat kerstpakketten maken (SWZ in Son en 
Breugel) en soms is dat samen met cliënten koken voor de buurt (Coöperatie 

DELA). Maar ook samenwerking op landelijk niveau vindt plaats: zo dragen zowel 
Nuon als UWV bij aan het financieren van loonkosten van medewerkers (uit het 

doelgroepregister) die werkzaam zijn voor de landelijke stichting.  

Door een financiële bijdrage te leveren aan de ProkkelSterrenslag dragen deze 
stakeholders bij aan de jaarlijkse Prokkelweek. Het kan ook leiden tot andere 

vormen van ondersteuning.  

Overzicht van stakeholders: 
- Carglass     - PWC 
- CMS      - Resto VanHarte 

- Coöperatie DELA    - Sodexo 
- Dienst Justitiële Inrichtingen - Special Olympics   
- Gemeente Arnhem   - Sport College ROC Midden Nederland 

- Ministerie van VWS   - UWV 
- Nuon  
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Communicatie 
 
In de Prokkelweek vinden er overal in het land ontmoetingen plaats tussen 

mensen met en zonder verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat de 
deelname van mensen met een verstandelijke beperking goed zichtbaar is. Dat is 

waarom de Prokkelweek wordt georganiseerd en daarom moet die week goed 
onder de aandacht worden gebracht. Hiervoor worden diverse (sociale) platforms 

ingezet.  
 
Prokkels spelen zich af op diverse levensdomeinen: werk, vrije tijd, wonen en 

zorg. Allemaal belangrijke levensdomeinen waarop ook beleid wordt geformuleerd. 
Sommige (sociale) platforms dienen ter ondersteuning van het formuleren van dat 

beleid, anderen om te laten zien wat de effecten zijn van het beleid. Daarbij 
bedienen ze verschillende doelgroepen: mensen met een verstandelijke beperking 
zelf én anderen. Door daarin te differentiëren betrekken en bereiken ze ook 

anderen.  
 

De Prokkelwebsite is hét visitekaartje van de Prokkelweek. Daarnaast vindt er 
(naast gebruikelijke methoden als telefoon en e-mail) communicatie plaats via de 
maandelijkse online nieuwsbrief (met daarin ‘Mijn Verhaal’), persberichten en 

sociale media (YouTube, Instagram, Linked(in), Twitter en Facebook). En sinds dit 
jaar worden er ook vlogs gemaakt.  

 

Website 
Via de Prokkelwebsite worden alle Prokkelactiviteiten zichtbaar gemaakt. Mensen 
melden hun activiteit via de site aan, waarna ze op de landkaart zichtbaar worden. 
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Ook kunnen mensen die een Prokkelstage zoeken of die een stage aanbieden, 
deze aanmelden op de site. Hier is een speciale stagelandkaart voor. Kortom, de 

website is een plek voor verschillende doelgroepen: zowel (medewerkers van) 
organisaties, cliënten als begeleiders.  

 
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 filmpjes. 
Verder is er een Prokkel winkel, waar artikelen ter promotie van de 

Prokkelactiviteit kunnen worden besteld. Nieuw dit jaar waren de zonnebrillen, 
bidons en schorten.  

 
De website wordt ook gebruikt voor nieuwsberichten. Voorbeelden van 
(terugkerende) nieuwsberichten: ‘Mijn Verhaal’, nieuwe full partners, oproep om 

Prokkels aan te melden, overzicht aangeboden en gezochte Prokkelstages, oproep 
voor teams of teamgenoten voor ProkkelSterrenslag en een overzicht van de 

plaatsen die nog vrij zijn bij de diverse BeleidsProkkels.  

 

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. Dit kunnen berichten zijn die cliëntgericht zijn, maar 
ook organisatiegericht. In de nieuwsbrief zit ook altijd een knop in waarmee men 

direct naar de Prokkel(stage)aanmeldpagina kan.  
 

Het streven is elke maand een nieuwsbrief te versturen. Het afgelopen jaar zijn 
(tussen september en juni) 10 nieuwsbrieven verstuurd. Op dit moment zijn er 

3.100 abonnees voor de nieuwsbrief. Dit is ruim 700 minder dan vorig jaar. Dit 
heeft ermee te maken dat er het afgelopen jaar veel foutieve adressen zijn 
verwijderd van mensen die niet meer bij de betreffende organisatie werkzaam 

zijn.    

 

Mijn Verhaal 
Veel mensen zetten de Prokkelweek strategisch in en laten het onderdeel zijn van 

een groter geheel. Ze organiseren of doen mee aan activiteiten met als doel meer 
duurzame verbindingen tot stand te brengen voor de toekomst. Bijvoorbeeld 

deelname aan de ProkkelSterrenslag, dat leidt tot een meer permanente 
samenwerking tussen bedrijf en mensen met een verstandelijke beperking. Of een 
Prokkelstage, die leidt tot een permanente stageplek of een vaste arbeidsplaats. 

 
De website en de nieuwsbrief zijn mooie platforms om dit soort verhalen zichtbaar 

te maken, onder de noemer ‘Mijn Verhaal’. Het zet de Prokkelaars zelf in het 
zonnetje en het laat anderen zien dat Prokkelactiviteiten niet alleen bij eenmalige 
ontmoetingen hoeven te blijven. Mijn Verhaal is dus vooral bedoeld ter inspiratie 

voor mensen die ook de Prokkelweek willen inzetten voor duurzaam contact.  
 

Zie pagina’s 54 en 55 voor twee Mijn Verhaal-voorbeelden.  
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Persberichten 
Op verschillende momenten in het jaar zijn er persberichten verstuurd naar 

regionale en landelijke media: in de aanloop naar het symposium, de 
netwerkbijeenkomsten en de Prokkelweek. Ook zijn er persberichten verstuurd 
rondom de Gouden Prokkel uitreiking: het bekendmaken van de genomineerden 

en de uiteindelijke uitkomst. Daarnaast is er een voorbeeld persbericht opgesteld 
voor Prokkelorganisatoren. Deze konden zij dan zelf verspreiden onder lokale 

media in hun omgeving.  

 

Publiciteitscampagne 
In aanloop naar het Prokkel Jubileum Symposium en de Prokkelweek is er een 

intensieve publiciteitscampagne gevoerd via de sociale media. Hiervoor is de hulp 
van Amy van Son (Seneca Advies) ingeschakeld. Zo zijn voorafgaand aan het 

symposium alle workshops en activiteiten uitgebreid aangekondigd op sociale 
media en zijn bestuurders gequoot over waarom zij het symposium belangrijk 
vinden. Voorafgaand aan de Prokkelweek is er begonnen met vloggen.  

 

Vlogs 
Een belangrijk onderdeel van de publiciteitscampagne zijn de vlogs van Marian 
Geling. Van voorgaande jaren was bekend dat vooral het plaatsen en delen van 

visuele content zoals video’s veel clicks opleveren op de sociale media. Mede 
daarom is Marian dit jaar begonnen met het maken van vlogs (als vervanging van 

haar columns), om mensen via die weg te enthousiasmeren voor de Prokkelweek. 
Inmiddels zijn er 12 vlogs gemaakt, die steeds zijn geplaatst op de website, 
Facebook, Twitter en YouTube.   

 

YouTube 
Dit jaar is het YouTube-kanaal nieuw leven ingeblazen. Op dit kanaal zijn filmpjes 

geplaatst van het symposium (van het onderdeel ‘Vraag aan Den Haag’), alle 
vlogs van Marian en filmpjes van de ProkkelSterrenslag. Daarnaast is er een 
afspeellijst ‘Prokkelfilmpjes 2018’ gemaakt, zodat alle Prokkelvideo’s die mensen 

op YouTube hebben geplaatst ook op dit eigen kanaal kunnen worden afspelen. 
Mensen kunnen zich op het kanaal abonneren.  

 

Instagram 
In aanloop naar het symposium is in september 2017 een Instagramprofiel 
aangemaakt. In het begin is Instagram hoofdzakelijk gebruikt ter promotie van 

het symposium en de netwerkbijeenkomsten. De potentiële deelnemers daarvan 
vormden dus de doelgroep. Daarna zijn vooral activiteiten geplaatst waarbij 
voorbereidingen in beeld worden gebracht, meer gericht ook op de andere 

doelgroepen. Bijvoorbeeld de voorbereidingen op de ProkkelSterrenslag en de 
Prokkelweek. Instagram is namelijk een platform dat bedoeld is om een visueel 

verhaal mee te vertellen (aan de hand van foto’s/video’s).  
Er zijn op dit moment 121 volgers.   

 

LinkedIn 
Op het sociale platform LinkedIn is de stichting actief onder de noemer 
Prokkelweek. Op LinkedIn wordt vooral gericht op beleidsmakers, beslissers en 
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bestuurders. De netwerkbijeenkomsten worden hier bijvoorbeeld onder de 
aandacht gebracht. Ook is er een ’Prokkelgroep’ met 140 leden (2 minder dan 

vorig jaar). De bedrijfspagina zelf heeft 99 volgers, dat is een stijging van maar 
liefst 33 ten opzichte van vorig jaar. 

 

Twitter 
Twitter blijft een belangrijk medium om naar buiten te communiceren. Prokkel 
heeft nergens zo veel volgers als op dit medium. Het zijn er nu 3375 (een stijging 

van 155 in het afgelopen jaar). Al het Prokkelnieuws (van aangeboden 
stageplaatsen tot Gouden Prokkel genomineerden en vlogs) wordt via Twitter 

gecommuniceerd. Bovendien wordt (bijna) alles geretweet wat anderen twitteren 
(over de Prokkelweek), om ook de zichtbaarheid van alles wat op lokaal niveau 
plaatsvindt te vergroten. Via dit medium wordt vooral gericht op 

organisaties/bedrijven, aangezien de inhoud hier vrij kort en to the point moet zijn 
(vanwege het maximum aan tekens).  

 
Figuur 1: Trending topics: de woorden of woordcombinaties die tussen 1 januari en 1 juli 

2018 opvallend vaak voorkomen in berichten op sociale media met betrekking tot de 

Prokkelweek.  

Facebook 
Facebook biedt meer mogelijkheden om informatie te delen dan Twitter: je 

berichten kunnen uitgebreider, je kunt meer foto’s plaatsen en ook kun je 
evenementen aanmaken waarmee je mensen gerichter op de hoogte kunt houden 

van al het nieuws rondom dat evenement.  
 
Op Facebook wordt meer gericht op mensen met een verstandelijke beperking, 

omdat deze doelgroep hier meer actief is dan op andere sociale media. Zo kunnen 
ze bijvoorbeeld reageren op de berichten, hun reacties zijn dan voor iedereen 

zichtbaar. Ook kunnen ze vragen stellen via de chatfunctie.  
  
Content op Facebook bevat onder andere: links naar nieuwsberichten op de 

Prokkelsite, vlogs van Marian, gedeelde Prokkelervaringen, berichten over 
bijvoorbeeld het symposium, de netwerkbijeenkomsten, de ProkkelSterrenslag, de 

Prokkelstages en de Gouden Prokkel. Ook is op de Facebookpagina een aantal 
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evenementen aangemaakt: de netwerkbijeenkomsten per provincie en de 
ProkkelSterrenslag.  

 
Het aantal likes is in 2018 gestegen van 1190 naar 1260. Ongeveer de helft van 

deze stijging is tot stand gekomen rondom de Prokkelweek. Het aantal 
paginaweergaven is vanzelfsprekend het hoogst rondom de Prokkelweek, maar 

ook rondom het symposium (15 november) is er een piek. Het bericht dat het 
hoogste bereik had (4.307 mensen) was een bericht op 24 april waarbij de 
bedrijven werden genoemd (en getagd) die een Prokkelstage aanboden. Dit 

bericht is tevens 13x gedeeld.  
 

Naast de reguliere Facebookpagina zijn er sinds vorig jaar nog twee andere 
pagina’s: een voor de Nationale Prokkelstagedag en een voor de 
ProkkelSterrenslag. Op deze manier kon de reguliere Facebookpagina enigszins 

worden ontlast. Dit is vooral handig in de Prokkelweek zelf, als er een stortvloed 
aan foto’s en berichten binnenkomt.  

 
Nationale Prokkelstagedag: in 2017 is deze pagina opgestart met als doel 
aangeboden stages en oproepen van stagiairs extra onder de aandacht te kunnen 

brengen, waarbij organisaties worden getagd. Het aantal mensen dat hiermee 
wordt bereikt staat echter in geen verhouding tot het aantal dat bereikt wordt via 

de reguliere Facebookpagina, dus is besloten dezelfde berichten ook gewoon op 
die pagina te plaatsen. Daarmee is de Nationale Prokkelstagedagpagina in dit 
opzicht geen succes. Het aantal likes is ook slechts 20 (vorig jaar 19).  

 
Waar deze pagina nog wel geschikt voor is, is als verzamelplaats voor alle 

Facebookberichten tijdens de Prokkelweek die gaan over Prokkelstages. Doordat 
alle berichten over de stages dan op één plaats staan, zijn ze na afloop van de 
Prokkelweek ook makkelijker terug te vinden.  

 
ProkkelSterrenslag: deze pagina is in 2017 vooral opgestart met het oog op de 

vele foto’s. Ook dit jaar zijn alle foto’s op deze Facebookpagina geplaatst. De 
teamfoto’s staan in een apart album, op volgorde van teamnummer. Er zijn 
wederom zo veel mogelijk deelnemende organisaties getagd, hier zijn 2.696 

mensen mee bereikt. Dat is wel wat minder dan vorig jaar, maar er waren nu ook 
minder teams (en daardoor zijn minder organisaties getagd). Het aantal likes van 

de pagina is in een jaar tijd meer dan verdubbeld, van 34 naar 86.  
 
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.   
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Mijn Verhaal: Serginio in de 

Tweede Kamer: nu vier dagen in 

de week betaald. 
 

Serginio mocht sinds 2012 elke 
donderdag stage lopen in het 

bedrijfsrestaurant van de Tweede 
Kamer. Hartstikke mooi, maar nog 
mooier is dat hij sinds kort zelfs vier 

dagen in de week mag werken, en nog 
betaald ook. Hoe gaaf is dat! Lees 

hieronder zijn verhaal:  

Tijdens de Prokkelstage in de Tweede 
Kamer in 2012 was Serginio een van de deelnemers vanuit Middin die daar een 
dagje meeliep. Ook in het bedrijfsrestaurant mocht hij een kijkje nemen. Met zijn 

horeca-ervaring natuurlijk zeer interessant! Ook de medewerkers van het 
bedrijfsrestaurant vonden het erg interessant dat er mensen met een beperking 

een dagje meeliepen. Dat wilden zij eigenlijk wel vaker!  

Men ging een overeenkomst aan met Middin en zo kon het gebeuren dat Serginio 
één dag in de week een stageplek kreeg in het bedrijfsrestaurant van de Tweede 

Kamer: de donderdag. Marian Geling: “Dat droeg ontzettend bij aan de werksfeer. 
Andere teamleden werden minder gestrest en mopperen minder, omdat hij 
daarvan snel van slag raakt. En ook voor de mensen die in het restaurant eten 

was het goed: of daar nou de minister staat of de schoonmaker, voor Serginio zijn 
ze allemaal gelijk.”  

“Ik vind het heerlijk als Serginio er is, ik kan zo van hem genieten. Hij heeft het 

prima naar zijn zin bij de Tweede Kamer en dat straalt hij ook uit. Daar krijg ik 
een warm gevoel van. Serginio is ook graag gezien door iedereen van het 
restaurantbedrijf en op de andere afdelingen. Soms duurt het iets langer dat 

gasten geholpen worden, maar de mensen begrijpen dat wel. Ze vinden het leuk 
als Serginio uitleg geeft bij de soep of het lunchgerecht. In het begin stonden we 

naast Serginio om –als dat nodig was– een toelichting te geven over zijn 
werkzaamheden. Nu kent iedereen hem en vragen ze zelfs naar hem als hij er een 
keer op een donderdag niet is.” (André de Haan, chef logistiek restaurantbedrijf 

Tweede Kamer)  

Serginio kreeg in de eerste paar jaar nog veel ondersteuning van begeleiders, 
maar hoe langer hij er werkte, hoe zelfstandiger hij werd.  

“En nu”, vertelt Marian trots, “nu werkt hij daar vier dagen in de week. Een 

betaalde baan! Daar heeft hij misschien vijf jaar over gedaan, maar dat doet er 
niet toe. Ook zijn ouders zeiden: ‘Vroeger wilde hij niet eens een schone 

spijkerbroek aantrekken als het nodig was. Maar toen hij die baan kreeg, zei hij 
ineens: pap, mam, ik heb een nieuwe broek nodig. En een blouse, en een das. 
Want ik moet naar mijn werk.’ Dat is toch prachtig? En al zijn collega’s 

bekommeren zich om hem. Ze gaan zo respectvol met elkaar om.”  

En hij heeft nu zelfs zijn eigen toegangspas voor de Tweede Kamer! Wat doet hij 
zoal? Meehelpen de lunch voorbereiden, brood snijden voor de soep, afwassen… 

een heel gevarieerd takenpakket dus. Marian: “Als je vanuit een vertrouwde 

https://www.prokkel.nl/wp-content/uploads/2018/02/Serginio-tweede-kamer.jpg
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omgeving iemand zo nu en dan voorzichtig uit de comfortzone haalt, dan kan 
iemand zó ontwikkelen en groeien. Dat is geweldig om te zien. En precies dat is de 

kracht van de Prokkelweek. Die ene week per jaar wat extra aandacht, zorgen dat 
anderen er ook over nadenken. Als ik bedrijven bel met de vraag of er iemand een 

dag mag stagelopen, zeggen ze allemaal ja. En in die ene dag komen ze erachter 
hoeveel het ze brengt. Het is vaak zo veel gelijkwaardiger dan waar mensen soms 

bang voor zijn.”  

André: “Ik zou werkgevers dan ook willen oproepen om eens goed rond te kijken 
in hun bedrijf of organisatie. Want er is altijd wel werk dat ook door iemand met 
een beperking kan worden gedaan. Het kost een klein beetje inspanning, maar je 

krijgt er ook zoveel voor terug. Geef iedereen een kans, sluit niemand uit!” 

 

 

Mijn Verhaal: Prokkelstage 

Richard in de catering zorgt voor 

nieuwe werkplek.  

 
Het klikte direct tussen Richard en de 
medewerkers van Peter’s Partyservice 

tijdens de Prokkelstage in juni vorig 
jaar.  

Zelfs zo goed, dat Richard sinds enige 

tijd een aantal weken elke donderdag 
voor het bedrijf werkt. Hij helpt bij de catering in het gemeentehuis in 
Heerenveen, waar hij geïntroduceerd werd als nieuwe ‘soepschepcollega’ met 

grote glimlach en vaardige hand.  

“Het regelen van de Prokkelstages was een klus, maar absoluut de moeite waard”, 
geeft begeleidster Bianca Wilting aan. Zij regelde tijdens de Prokkelweek voor 

maar liefst elf cliënten een stageplek. De stages zijn een mooie manier voor 
mensen met een beperking en bedrijven om met elkaar kennis te maken. “Ik 
verwacht dat ook andere cliënten binnenkort aan de slag kunnen bij hun 

stagebedrijf”, aldus Bianca. Tijdens Richard zijn werkdag bij Peter’s Partyservice 
blijft Bianca als coach betrokken. 
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Organisatie 
 

Algemeen 
De Stichting Prokkel is op 29 november 2007 opgericht op initiatief van de 

volgende organisaties: 

- HandicapNL, voorheen 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 ‘Philadelphia Support’, christelijke vereniging voor mensen met 
een verstandelijke handicap, hun ouders, familie en vrienden; 

- de Nederlandse Stichting voor Sociaal-Pedagogische Zorg; 

- Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. 

 
Deze instellingen vormen samen de founding fathers van de Stichting Prokkel. 
 

Adresgegevens 
Stichting Prokkel  
p/a Postbus 413   Zeelandsingel 40 

3500 AK Utrecht   6845 BH Arnhem 

T : 06 – 246 777 85 

E: info@prokkel.nl 
I : www.prokkel.nl 

 
KvK-nummer 30232482 

Bankrekening Stichting Prokkel NL66RABO01366.53.049 

 
De stichting is per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). 
 

Doelstelling Stichting Prokkel 
De stichting heeft ten doel: 

Het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een 
verstandelijke beperking 

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

a) Het jaarlijks organiseren van een Verstandelijk gehandicapten 2daagse 

b) Het stimuleren van Prokkels, zijnde prikkelende ontmoetingen tussen mensen 

met en zonder verstandelijke beperking. 
c) Het genereren van geld voor het realiseren van de doelstelling; 

d) Iedere andere activiteit waarmee de doelstelling wordt bereikt. 

 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 

De bestuursleden ontvangen geen (onkosten)vergoeding voor hun 
werkzaamheden. 

mailto:info@prokkel.nl
http://www.prokkel.nl/
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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 

Gerda van der Meer   Cordaan, vertegenwoordiger vanuit full partners  
Theo van Loon, secretaris namens HandicapNL tot 30-3-2018 

Michiel van der Vlies  namens MEE Nederland  
Roland Stavorinus, lid  namens ’s Heeren Loo 

Conny Kooijman, lid   namens LFB 

Maarten Haasnoot, lid   namens Sien, tot 22-9-2017 

Karolien Pouwels   namens Sien, vanaf 22-9-2017 

Gijs Wanders vrijgevallen plaats Gehandicapten Sport  
Nederland, vanaf 30-3-2018 

Wilna Wind    vrijgevallen plaats HandicapNL, vanaf 30-3-2018 

 

Het bestuur heeft drie keer vergaderd en zich vooral gericht op het jubileum en 
het verankeren van het gedachtegoed zodat het aansluit bij zowel zorgaanbieders 

als bedrijven en overheden.  
 

Werkorganisatie   
Een kleine, flexibele werkorganisatie met lage overhead is het uitgangspunt. De 

stichting probeert elk jaar meer te doen met hetzelfde budget. Samenwerking met 
bedrijven en maatschappelijke organisaties is daarbij essentieel. 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. Samen met de LFB Arnhem heeft de stichting kantoorruimte in het 

bedrijfsverzamelgebouw van Rijnbrink in Arnhem. In ruil voor hand- en 
spandiensten zijn hieraan geen verdere kosten verbonden. 
 

Marian Geling  contract van 800 uur per jaar, zzp – projectleider  
Robin Damen  24 uur per week (tot 1/10/2017 – 18 uur) – communicatie  

Sharon Willemsen 24 uur per week (via UWV) – stagemakelaar  

Daphne de Jong 20 uur per week (via Nuon) – tot 31/3/2018  -medewerker  

Ingram Smit  20 uur per week (via Nuon) – 1/9/2017 - ProkkelSterrenslag 

Laurens Reith 12 uur per week vrijwilliger – administratie 

Ilse uit den Boogaard  8 á 16 uur per week vrijwilliger vanaf 1/1/2018 – algemeen  
Renée Raeven  20 uur per week (via Nuon) – vanaf 1/5/2018 - medewerker 

Froukje van Tol  20 uur per week (via Nuon) – vanaf 1/6/2018 - medewerker 

 

Administratie 
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het betalingsverkeer is ook bij de VGN 
ondergebracht, waarbij met een autorisatieprocedure wordt gewerkt zodat 

meerdere controlemomenten in het betaalproces zijn ingebouwd. 
 

Financiën    
De stichting heeft een gebroken boekjaar, deze loopt van 1 augustus tot 31 juli. 

De jaarrekening wordt – na controle en goedkeuring – gepubliceerd op de website. 
Hieronder een korte samenvatting.  
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Het symposium van 15 november 2017 is in de jaarrekening opgenomen als 
aparte activiteit. De totale kosten daarvan waren € 60.176. Dankzij bijdragen van 

fondsen ter grootte van € 40.000 heeft de stichting zelf nog slechts € 20.176 
hoeven te bekostigen uit de daarvoor gereserveerde middelen.  

 
Bijdragen founding fathers, full partners en overige subsidiënten: 

In het verslagjaar 2017-2018 is door de founding fathers een totaalbedrag van  
€ 36.250 bijgedragen ter dekking van de exploitatiekosten. Daarnaast is een 
totaalbedrag ontvangen van € 82.500 van de full partners en van overige 

subsidiënten is een bedrag ter grootte van € 95.471 ontvangen (dit is inclusief de 
gelden t.b.v. het symposium). 

 
De overige baten, uit onder andere verkoop van promotiematerialen, donaties en 
rente, bedroegen in het boekjaar totaal € 596. Totaal baten komt hiermee uit op: 

€ 214.817. Met een totaalbedrag van € 214.756 aan lasten, bedraagt het 
voordelig exploitatiesaldo over het boekjaar € 61. De lustrumreserve ad € 25.000 

is vrijgevallen. Het totaal voordelig resultaat komt hiermee op € 25.061. 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 bladzijde 69. 
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Beleidsvoornemens 
 

De aandacht van het bestuur is vooral uitgegaan naar het tienjarig bestaan van de 
stichting. Daarnaast moest ‘de winkel’ gewoon open blijven en vond er – net zoals 

andere jaren – een Prokkelweek plaats.  
Het bestuur hecht er aan de full partners én de stakeholders te betrekken bij het 
maken van haar plannen voor de komende drie jaar. Wat hebben de partners 

nodig, waar hechten zij aan, welke prioriteiten zien zij? Deze vragen zullen 
centraal staan tijdens de bijeenkomst van de Raad van maatschappelijke partners 

van 15 november 2018.  
Het bestuur is voornemens de dan geformuleerde antwoorden als onderlegger te 

gebruiken voor haar beleidsvoornemens voor de komende drie jaar en deze in 
januari 2019 bekend maken.  
 

De randvoorwaarden zijn:  
- de focus blijft liggen op de Prokkelweek 
- de focus ligt op verbinden en faciliteren van verbindingen op alle niveaus: 

tussen mensen, tussen organisaties, tussen bedrijven en (zorg)organisaties 
met behulp van mensen en middelen. Verbinden en faciliteren van 

verbindingen is en blijft de kern 
- de organisatie blijft klein, maximaal 3 fte.  
- het budget blijft binnen de huidige bandbreedte (tussen de € 175.00 en  

€ 200.000 per jaar) 
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Bijlage 1: overzicht Prokkels 
 

Totaal: 363 Prokkels 

 

Drenthe (8)
 

Assen: 
1) Bewoners Vanboeijen lopen stage 
2) Foto's en films bekijken van gemaakte 
rondleiding in het stationsgebied van Assen 
3) Poster maken bij communicatiebureau 

4) Vanboeijen actief in de Prokkelweek 2018 
5) W.A van Liefland Assen op Prokkelstage 
 

Emmen: 
6) VakantieProkkel  
 
Hoogeveen: 

7) Prokkelen bij PhilaWeide  
 
Peize: 
8) Wandelen met ouderen en Vrouwen van 
Nu 
 

 

Flevoland (12) 
 

Almere: 
9) Restart naar ProkkelSterrenslag 
 
Ens: 

10) Meewerken in een restaurant en koffie 
leren maken  
 

Lelystad: 
11) Dop en Erwt Prokkel  
12) Met samenwerking lukt alles  
13) Muziekdag  
14) Tour door het Centraal Bureau van Triade 
15) Triade actief in de Prokkelweek 2018 

 
Zeewolde: 
16) Graffiti schilderen  
17) Philagilde op Prokkelstagepad  
18) Prokkeldag Zeewolde 
19) Prokkelen op het gemeentehuis  
20) Samen pannenkoeken eten 

 

 

Friesland (10) 
 
Appelscha: 
21) Koeschilderen  
22) Zwerfvuilruimen  
 
Fochteloo: 

23) Trajectum Zeuvenakkers naar 
Zorgboerderij De Flint  

 

Heerenveen: 
24) 50x Prokkelstage Talant in Friesland 
25) Talant actief in de Prokkelweek 2018 
 
Joure: 
26) Bruisende Prokkeldagen  
 

Leeuwarden: 

27) BeleidsProkkel bij de Penitentiaire 
Inrichting  
28) LFB Leeuwarden gaat op Prokkelstagepad 
 
Sneek: 

29) Prokkel Sneek! 
 
Wolvega: 
30) Darttoernooi in Wolvega 
 
 

Gelderland (58) 
 
Aalten: 
31) Barbecue  

32) Buurtvisite  
33) Djembe Workshop / Afrikaanse Percussie 

34) Estinea actief in de Prokkelweek 2018 
35) High tea  
36) Samen werken bij Luva  
37) Spel- en activiteitendag Estinea / Marga 

Klompé bij Beth San  
38) Spel- en activiteitendag Estinea / Marga 
Klompe bij DAC Slaadreef  
39) Spel- en activiteitendag Estinea / Marga 
Klompe bij 't Hoge Veld  
 
Apeldoorn: 

40) Appeltaart bakken met De Huuskamer 
(Philadelphia) en DELA  
41) Pannenkoeken bakken met DELA en de 
Jachthoorn (Philadelphia)  
42) Samen aan de slag: cliënten 's Heeren 
Loo en DELA  

 

Arnhem: 
43) Briant College naar de ProkkelSterrenslag 
44) Carglass - Briant College  
45) LFB Arnhem gaat op Prokkelstagepad 
46) Olympic Moves  
47) Servicepunt ondersteunen  

48) Siza actief in de Prokkelweek 2018 
49) Siza - Prokkel festival  
50) Spectrum naar de ProkkelSterrenslag 
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51) Sportieve Prokkel bij Het Pleijwerk 
m.m.v. Nuon 
52) Studenten Rijn IJssel organiseren een 

activiteit 
53) Tuinieren bij Top Groen  
 
Beekbergen: 
54) Parc Spelderholt naar ProkkelSterrenslag 
 
Didam: 

55) Ik zie, ik voel, wat jij ervaart ?!  
 
Dinxperlo: 
56) Truckersochtend  
 
Doetinchem: 
57) Special Olympics Nationale Spelen: 

Opening Ceremonie 
58) Special Olympics Nationale Spelen: 
volleybal  
59) VIP jubileumtour Stichting Deventer 
Sportploeg  
 

Druten: 
60) Ontmoet de ander  
 
Ede: 
61) Cultura  
62) Prokkelen bij Resto vanHarte  
63) Prokkelstage bij Sodexo-Ziekenhuis 

Gelderse Vallei 
 
Eibergen: 
64) Prokkeldag voor ouderen  
 

Epe: 
65) Gezellige afsluitende bijeenkomst 

Prokkelstagedag gemeente Epe 
66) Prokkelstagedag gemeente Epe 
 
Gendringen: 
67) Prokkelstages Estinea-Oude IJsselstreek 
68) Special Olympics Nationale Spelen: 

tennis  
 
Groenlo: 
69) Daniël wordt drie dagen burgemeester bij 
Special Olympics  
 
Harderwijk: 

70) Buurtontmoeting & Rommelmarkt  
71) Careander actief in de Prokkelweek 

72) Project duurzaamheid Careander  
73) Prokkelstages Duurzaamheid  
 
Hengelo: 
74) Afsluiting Prokkelstagedag Puur Natuur 

Prokkelstages Puur Natuur  
 
Isselburg (Dui): 
75) Open Huis Firma Grau (Estinea)  
 
Nieuw-Wehl: 

76) Elver actief in de Prokkelweek 2018 
 
Nijkerk: 

77) Beleef & Beweeg Festival - 's Heeren Loo  
78) Prokkelstage Heerenhoff  
 
Nijmegen: 
79) Ebru Art 
80) Gastles Recht op onderwijs  
81) Samen eten met DELA en het 

Zelfregiecentrum  
 
Oldebroek: 
82) Prokkelstagedag in en rondom Oldebroek 
83) Prokkelstage Philadelphia in 
gemeentehuis Oldebroek 
 

Tiel: 
84) Brede Zorgschool De Cambier doet mee 
aan de ProkkelSterrenslag 
85) Brede Zorgschool De Cambier op 
Prokkelstage  
 

Velp: 
86) WerkgeversServicepunt Midden-
Gelderland naar ProkkelSterrenslag 
 
Winterswijk:  
87) Doe je mee? Prokkelspel  
 

Zelhem: 
88) Special Olympics Nationale Spelen: golf  
 
 

Groningen (24) 
 
Appingedam: 
89) Aangepaste Avond4daagse  
 

Bedum:  
90) Walking Dinner  
91) Zomermarkt  's Heeren Loo  
 
Delfzijl: 
92) Prokkelstages Cosis Ede Staal Staete  
 

Groningen: 
93) Muzikale ontmoeting met als thema: 
kunst en muziek  
94) Prokkel in Lewenborg!  
95) Prokkelen bij Resto VanHarte Bie de Buuf  

96) Prokkelsamenkring   
97) Prokkelstage Philadelphia bij Divosa 

tijdens Dag van de Uitvoering 
98) Schilderen met de buurt  
99) Stage bij de wethouder  
100) Wandeling en Wijkwatergevecht  
 
Haren: 

101) KinderProkkel 2018 Mytylschool Prins 
Johan Friso  
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Hoogezand: 
102) Optreden BSUR  
 

Leek: 
103) Prokkel in de Schutse  
 
Marum: 
104) Cliënten Philadelphia Hermanshoeve 
ontmoeten mensen zonder beperking 
 

Muntendam: 
105) De Zijlen en gemeente Midden 
Groningen 
 
Noorddijk: 
106) Prokkelkerkdienst  
107) Protestantse Gemeente Damsterboord 

naar ProkkelSterrenslag 
 
Ter Apel: 
108) De kunstzinnige Prokkelroute  
 
Tolbert: 

109) De Cliëntenvereniging van De Zijlen 
gaat naar Den Haag 
110) De Zijlen actief in de Prokkelweek 2018 
 
Uithuizen: 
111) Schilderworkshop bij NOVO 
 

Winsum: 
112) Schilderworkshop bij NOVO 
 
 

Limburg (19) 
 
Beek: 
113) Live optreden Variété groep in 
Gemeentehuis Beek 

114) Live zang in zorgcentrum Vivantes 
 
Echt: 
115) Open dag PSW 
Woonbegeleidingscentrum 
 
Geleen: 

116) Prokkelstage bij Stichting WonenPlus 
117) Stichting WonenPlus op Prokkelstage  
 
Gennep: 
118) Bezoek Johnny de Mol aan Dichterbij  

119) Dichterbij actief in de Prokkelweek 2018 
 

Grubbenvorst: 
120) Bram heeft geen Prokkelstage meer 
nodig 
 
Hoensbroek: 
121) Medewerkers DELA en cliënten van 

Philadelphia gaan samen aan de slag in de 
tuin 
 

Maastricht: 
122) WonenPlus op Prokkelstage bij COC 
Limburg 

123) WonenPlus op Prokkelstage bij 
Voedselbank Limburg-Zuid  
 
Nederweert: 
124) Bakken, knippen en plakken  
 
Panningen: 

125) Bakker Igno op weg naar 
zelfstandigheid  
 
Sittard: 
126) BeleidsProkkel bij de gevangenis  
127) Met en voor elkaar; "Samen genieten" 
 

Venlo: 
128) Avondvierdaagse  
129) Interactief Kleinkunst-
Theatervoorstelling 
130) Prokkelen bij Resto VanHarte  
 

Venray: 
131) Prokkeldag leerlingen Impuls  
 
 

Noord-Brabant (53) 
 
Andel: 
132) G-team voetbaltoernooi  
 
Beek en Donk: 

133) Stage lopen bij de Etos  

 
Bergen op Zoom: 
134) Samen lunchen en film kijken met 
stageaanbieders  
 

Biezenmortel: 
135) DELA en Prisma samen de tuin in 
 
Breda: 
136) Prisma en DELA koken en bakken 
 

Den Bosch: 
137) Barbecue met DELA en woonlocatie 
Concordialaan (Philadelphia)  

138) Carglass - Hub Noord-Brabant  
139) Cupcakes bakken met DELA en 
woonlocatie Javastraat 

 
Deurne: 
140) Bewegen op Rijtven met DELA en ORO 
 

Eindhoven: 
141) Barbecue met DELA en SWZ 
142) Cake bakken met DELA en SWZ 
143) Carglass actief in de Prokkelweek 
144) Coöperatie DELA met meerdere teams 
naar de ProkkelSterrenslag 
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145) Koekjes en cakejes bakken met DELA 
en woonvorm SWZ Tonnaerstraat 
146) Muziekvoorstelling: "Beestenboel" 

147) Samen actief op het terras - SWZ en 
DELA  
148) Workshop "Begrijp jij wat er staat?" bij 
VGZ 
149) Workshop bij DAF D12  
 
Helmond: 

150) Axians en ORO samen naar 
Prokkelsterrenslag 
151) E-quest en Thomashuis samen naar de 
ProkkelSterrenslag 
152) ORO actief in de Prokkelweek 2018 
153) Prokkelstage bij gemeente Helmond 
154) Prokkelstages ORO 2018 - regio 

Helmond 
155) Thomashuis Helmond naar 
ProkkelSterrenslag 
 
Herpen: 
156) Auto's wassen Hulphond 

 
Loon op Zand: 
157) Kunst zonder Grenzen, Kunst zonder 
Beperkingen weekend in 2018 
 
Oisterwijk: 
158) Prokkelstages Leystromen 

 
Oss: 
159) Stoelen Pimpen Muzelinck 
160) Voetbalwedstrijd Talentencampus 
161) Voetbalwedstrijd tegen ouders 

 
Oudenbosch: 

162) Prokkelstage bij gemeente Halderberge 
 
Rijen: 
163) Prokkelstages Leystromen 
 
Roosendaal: 

164) S&L Zorg op Prokkelstage  
165) Samen lunchen en film kijken met 
stageaanbieders 
 
Son en Breugel: 
166) DELA actief bij de Verkeersweek SWZ 
Zonhove 

167) Rolstoelwasstraat met DELA bij SWZ 
168) Samen cupcakes maken - SWZ 

logeerhuis - DELA 
169) SWZ actief in de Prokkelweek 2018 
170) Verkeersweek op Wielen 
 
Tilburg: 

171) Expositie Taktila + voelschilderijen 
172) Prikkelende Ontmoeting van Brabantse 
Prokkels  
173) Prokkelen bij Resto-013 Tongerlose 
Hoef met De Bent 
174) Spelletjes middag 

 
Udenhout: 
175) High tea met DELA en ASVZ  

176) Lunchen met DELA en ASVZ Vincentius  
 
Valkenswaard: 
177) Stichting SPZ naar ProkkelSterrenslag 
 
Veldhoven: 
178) Belevingclowns 

179) Samen Schilderen 
 
Vught: 
180) Doe je mee 
 
Waalwijk: 
181) Bezoek aan fabriek Exsta door ASVZ 

182) Cliënten Prisma op Prokkelstage 
183) Stichting Prisma actief in de 
Prokkelweek 2018 
 
Zevenbergen: 
184) Buurtfestijn op de woonlocatie Lindonk 

 
 

Noord-Holland (43) 
 
Alkmaar: 
185) Resto VanHarte - Overdie 
186) Resto VanHarte - Het Rekere  
 
Amstelveen: 
187) Brood op de plank 

 

Amsterdam: 
188) Aan de lunchtafel met gemeente 
Amsterdam 
189) BeleidsProkkel afdeling Personeelszaken 
UWV Hoofdkantoor 

190) BeleidsProkkel directieteam UWV 
191) BeleidsProkkel Energie 
192) BeleidsProkkel Kenniscentrum UWV 
193) BeleidsProkkel Social Media en het UWV 
194) BeleidsProkkel UWV - afdeling SMZ-CEC 
195) Cordaan actief in de Prokkelweek 2018 
196) De Baarsjes: Creatief en sportief! 

197) De Baarsjes: We maken iets moois! 
198) De sportieve fotobingo 
199) Kookworkshop Nuon en Prisma bij Resto 
VanHarte 
200) Maakplaats 

201) Nuon en Cordaan samen naar Artis 
202) Orion College naar ProkkelSterrenslag 

203) Prisma Got Talent Finaleshow 
204) Prokkel Bingo in Huis van de Buurt de 
Boeg 
205) Prokkelen bij Resto VanHarte 
206) Prokkelstage Philadelphia bij For all Who 
Love 

207) Prokkelstage Philadelphia bij Qmusic 
208) Prokkelweek Netwerk Amsterdam 
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209) Resto VanHarte sluit aan in de 
Prokkelweek 2018 
210) Suitsupply naar de Prokkelsterrenslag 

211) UWV naar de ProkkelSterrenslag 
212) UWV organiseert lokale Prokkelstages 
 
Castricum: 
213) De Dorpsstraat (SIG) op Prokkelstage 
214) De Walstro (SIG) op Prokkelstage 
215) Primo (SIG) op Prokkelstage 

 
Den Burg: 
216) Open dag zorgboerderij "De Tesselse 
Kamp" 
 
Haarlem: 
217) De Hartekamp Groep actief in de 

Prokkelweek 2018 
218) De Prokkelweek van LFB Haarlem 
219) KLM en LFB Haarlem naar de 
ProkkelSterrenslag 
220) Samen op pad - Carglass en de 
Hartekamp Groep 

 
Heemskerk: 
221) Westerheem (SIG) op Prokkelstage 
 
Hilversum: 
222) LFB Hilversum op Prokkelpad - 2018 
 

Hoofddorp: 
223) Cultuurgebouw dag 
 
Slootdorp: 
224) Open dag Cormeij Hoeve  

 
Schiphol: 

225) Prokkelstage bij Sodexo-KLM 
226) Prokkelstage bij Sodexo-Valeant 
Pharmaceuticals 
 
Zaandam: 
227) Prokkelstage Philadelphia bij het 

Amsterdam Gospel Choir  
 
 

Overijssel (15) 
 
Borne: 
228) Aveleijn actief in de Prokkelweek 2018 
 

Delden: 
229) Prokkelen bij Golfbaan de Lage Mors 

 
Deventer: 
230) Darten voor mensen met een beperking 
 
Enschede: 
231) 3-gangendiner bij Resto VanHarte de 

Roef met optreden van Aveleijn cliëntenkoor 

232) 3-gangendiner bij Resto VanHarte 
Stadsveld met optreden van Aveleijn band 
the Flying Birds  

233) Grolsch Veste en Switch IT Solutions 
234) De Truck Run  
235) Open repetitie shanty en smartlappen 
koor 1 plus 1 is 3 
236) Politieagent voor een dag 
237) Prokkeldag 2018  
238) Prokkelen Philadelphia en Menzis  

239) Prokkelstage Saxion Hogeschool 
(vlogger zijn voor 1 dag) 
 
Hardenberg: 
240) Baalderborg Groep actief in de 
Prokkelweek 2018 
 

Hengelo: 
241) Prokkelbingo 
 
Zwolle: 
242) Resto VanHarte 
 

 

Utrecht (40) 
 

Amersfoort: 
243) Amerpoort actief in de Prokkelweek 
2018 
244) Omgekeerde Prokkelstage - Philadelphia 
245) Prokkelstage receptie 's Heeren Loo 
246) 's Heeren Loo actief in de Prokkelweek 
2018 

247) Stegman naar ProkkelSterrenslag 

248) Stichting Philadelphia Zorg actief in de 
Prokkelweek 2018 
249) Tuinset ontwerpen, bouwen en 
schilderen! 
 

Leusden: 
250) Leerwerkteam De Hoeve op 
Prokkelstagepad 
251) Smartlappenkoor repeteert voor 
optreden op Groot Schuttershoef  
252) Zilveren Kruis naar ProkkelSterrenslag 
 

Houten: 
253) Prokkelstagedag van Houten&co 
 
Maarssen: 
254) Gemeente Stichtse Vecht en 

Werkspecht naar ProkkelSterrenslag 
255) Sportpunt Stichtse Vecht naar 

ProkkelSterrenslag 
 
Nieuwegein: 
256) Humanitas DMH actief in de 
Prokkelweek 2018 
 

Odijk: 
257) HandicapNL naar ProkkelSterrenslag 
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Utrecht: 
258) DELA en Reinaerde samen de wijk in  
259) De Volksbank en Amerpoort samen naar 

de ProkkelSterrenslag 
260) Kenniscentrum Vilans naar de 
ProkkelSterrenslag 
261) Klaverjassen  
262) Korianderstraat  - Reinaerde - actief in 
de Prokkelweek  
263) LFB Nederland op Prokkelstagepad 

264) MEE NL actief tijdens de Prokkelweek 
265) MEE NL naar ProkkelSterrenslag 
266) Olympos samen met Reinaerde naar de 
ProkkelSterrenslag 
267) Prokkelen bij Resto van Harte 
268) Prokkelstage bij Sodexo-Pro Rail  
269) Prokkelstage in de bibliotheek van 

Hogeschool Utrecht 
270) Prokkelstage Philadelphia bij FC Utrecht  
271) ProkkelSterrenslag 2018 
272) Reinaerde actief in de Prokkelweek 2018 
273) Symposium 18-/18+ problematiek bij 
jongeren met lvb  

274) VGN naar de ProkkelSterrenslag 
 
Veenendaal: 
275) Ontmoeten (Reinaerde) 
 
Vleuten: 
276) De Vuursche op Prokkelstage 

277) Verbindingsbanken mozaïeken 
278) Workshop over Duurzaamheid  
 
Woerden: 
279) Workshop over Duurzaamheid 

 
Woudenberg: 

280) Truckers Prokkel 
 
Zeist: 
281) Talent Peaks en Abrona samen naar de 
ProkkelSterrenslag 
282) Abrona actief in de Prokkelweek 2018 

 
 

Zeeland (9) 
 
Burghsluis: 
283) Zeevissen op de Oosterschelde 
 
Clinge en Sint Jansteen: 

284) Prokkelstages Tragel  
 

Goes: 
285) Gemeente Goes naar ProkkelSterrenslag 
286) LFB Goes op Prokkelstagepad 
 
Hulst: 
287) "Met de pan op tafel"  

 
Middelburg: 

288) Resto VanHarte diner i.s.m. Grand Café 
Willem en Tante Amalia  
 

Schouwen-Duiveland: 
289) Prokkelstages Schouwen-Duiveland 
 
Vlissingen 
290) Prokkelen in de kerk  
 
Zierikzee: 

291) Beatrixschool Zierikzee op Prokkelstage 
 
 

Zuid-Holland (72) 
 
Barendrecht: 
292) Open tuin lunchBBQ  

 
Brielle: 

293) Prokkelstages VSO Maarland  
294) VSO Maarland naar ProkkelSterrenslag 
 
Capelle aan den IJssel: 
295) Prokkelstage bij Sodexo Nederland  
296) Sodexo en de Prokkelweek 
297) Sodexo naar ProkkelSterrenslag 

 
Den Haag: 
298) BeleidsProkkel bij het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
299) BeleidsProkkel bij ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat en ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

300) BeleidsProkkel ministerie BZK 

301) BeleidsProkkel ministerie Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid 
302) BeleidsProkkel ministerie van VWS 
303) BeleidsProkkel ministerie van Justitie 
304) BeleidsProkkel Nationale ombudsman 

305) BeleidsProkkel Openbaar Vervoer bij 
ministerie van I&W 
306) BeleidsProkkel Personeelszaken bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
307) BeleidsProkkel VNG  
308) Carglass - Philadelphia Den Haag 
309) Contact met muziek  

310) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport naar ProkkelSterrenslag 
311) P-Direkt naar ProkkelSterrenslag 
312) Prokkelstage bij The Colour Kitchen 
313) Prokkelstage Eerste en Tweede Kamer  

314) Prokkelstage Keerkring bij de Raad van 
State  

315) Prokkelstages Bernardusschool  
316) Samen eten voor gezinnen - Resto 
VanHarte  
317) SSC-ICT naar ProkkelSterrenslag  
318) Tyltylcentrum De Witte Vogel op 
Prokkelstage 

319) Verschillende Prokkelstages bij de Raad 
van State  
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Dordrecht: 
320) Activiteiten avond  
321) BeleidsProkkel bij de Penitentiaire 

Inrichting 
322) Prokkelstage bij Sodexo-Albert 
Schweitzer ziekenhuis  
323) Resto VanHarte  
 
Gorinchem: 
324) BeleidsProkkel gemeente Gorinchem 

 
Gouda: 
325) BuurtProkkel Oosterwei  
326) Stage Politie Gouda 
 
Leiden: 
327) Prokkeldag ROC Mondriaan Leiden: 

lunch+t-shirt versieren, visboer helpen en 
een boottocht door Leiden 
 
Leiderdorp: 
328) Chocolade workshop  
 

Leidschendam: 
329) Prokkelstage bij gemeentehuis 
Leidschendam-Voorburg 
 
Lisse: 
330) Prokkelstage bij Troax B.V. 
(machinebescherming / -beveiliging)  

 
Monster: 
331) Prokkel / kennismaking  
 
Noordwijk: 

332) Toneelvoorstelling 'Er hangt iets in de 
lucht'  

 
Oegstgeest: 
333) Dagtochtje naar Corpus - een reis door 
de mens 
 
Pijnacker: 

334) Prokkelstages Ipse de Bruggen 
335) Mega Prokkel  
336) Prokkelstages VSO 't Kraaienest  
 
Rijswijk: 
337) Samen kanoën - VSO 't Kraaienest en 
waterscouting Dorus Rijkers 

 

Rotterdam: 

338) BeleidsProkkel bij de Penitentiaire 
Inrichting 
339) Carglass Rotterdam - ASVZ op 
Prokkelpad 
340) Netwerklunch  
341) Prokkelstage bij Villa Zebra  

342) Prokkelstage Philadelphia bij Flikken 
Rotterdam 
343) Prokkelstage Philadelphia bij Jamie's 
Italian  
344) Prokkelstage Philadelphia bij Voorberg 
NVM Makelaars  
345) Prokkelstage Philadelphia in Euromast  

346) Prokkelstages op het Albeda College 
347) Samen een kunstwerk maken!  

348) Theatervoorstelling  
349) Wie komt er Prokkelen? Iedereen mag 
meedoen!  
 
Sliedrecht: 

350) ASVZ actief in de Prokkelweek 2018 
351) Omgekeerde Prokkelstage ASVZ  
 
Spijkenisse: 
352) Avondje meelopen met een 
muziekexpert 

 
Zoetermeer: 
353) Dansles  
354) Kom in de school  
355) Leerlingen Keerkring Zoetermeer op 
Prokkelstage 
356) Prokkelstage Keerkring bij Albert Heijn  

357) Prokkelstage Keerkring bij De 
Springplank 
358) Prokkelstage Keerkring bij gemeente 
Zoetermeer 
359) Prokkelstage Keerkring bij Het 
Lijsternest  
360) Prokkelstage Keerkring bij Middin  

361) Sportochtend 
362) Tuinfeest  
 
Zoeterwoude: 
363) Prokkelstage Keerkring bij De Boerderijn  
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Bijlage 2: teams ProkkelSterrenslag 
 
 

  
Bedrijf   VG  

1  Schakelteam LFB Utrecht 

2  SSC-ICT / Ministerie BZK Philadelphia Schelpenhof 

3  Sodexo - 1 Dichterbij Area Kookerij 

4  Coöperatie DELA - 1 Estinea 

5  Sodexo - 2 Humanitas DMH Ede - 1 

6  Carglass Foundation - 1 Briant college Arnhem 

7  Zilveren Kruis  De Doorzetters: Reinaerde - Het Slotlaantje 

8  Stichting Vrienden van de Maarlandschool 
- 1 

VSO Maarland - 1 

9  Stichting Vrienden van de Maarlandschool 

- 2 

VSO Maarland - 2 

10  E-quest Helmond Thomashuis Helmond 

11  Coöperatie DELA - 2 Philadelphia – Bakkerij - Hengelo 

12  Coöperatie DELA - 3 VSO Cambier 1 - Tiel 

13  Exact -1  Philadelphia – Puur Natuur Hengelo 

14  ROC Sportcollege MN - 1 VSO Cambier 2 - Tiel 

15  Carglass Foundation - 2 Philadelphia - Hartekamp Groep - ASVZ 

16  UWV - 1 Amsta 

17  Stegman Groothandel  Stichting Prisma – Amsterdam - 1 

18  Randstad Stichting Prisma – Amsterdam - 2 

19  UWV - 2 Humanitas DMH Barendrecht 

20  Coöperatie DELA - 4 SWZ Zonhove 

21  Buurtbewoners SWZ Zonhove 

22  VGN -1 Kookgroep Amersfoort – 1  

23  Exact - 2 Team LCR Philadelphia - Amersfoort 

24  USG Restart - 1 Parc Spelderholt - 1 

25  USG Restart - 2 Parc Spelderholt - 2 

26  Spectrum - 1 LFB Arnhem - 2 

27  ROC Sportcollege MN  - 2 Stichting Orion Werkstraat - 1 

28  Buurtbewoners  De Zijlen: De Groningse Leeuwen 

29  De Volksbank Amerpoort - 1 

30  Espria De Trans 

31  Gemeente Goes  LFB Sterkplaats Goes team 1 

32  Vrienden van De Zijlen (Gasterra) De Zijlen: De Roergangers 

33  Hollander Techniek Parc Spelderholt – 3 – Snelle Jelles 

34  Studentenvereniging Rotterdam (Kramer 
Groep) 

LFB Sterkplaats Goes - 2 

35  Gemeente Montferland Estinea Samen Sterk 

36  Vrienden van de Zijlen (CMS) De Zijlen: De Driemaster 

37  VGN - 2 Kookgroep Amersfoort – 2 

38  Coöperatie DELA - 5 Lunet zorg 

39  Vilans - 2 De Vattiematties - Humanitas DMH 

40  UWV - 3 ASVZ Sliedrecht 

41  Spectrum - 2 LFB Arnhem - 2 

42  MEE NL  EdLoket 

43  Buurtbewoners van De Zijlen (CMS) Team van Muntendam De Zijlen 

44  Nova College  Hartekamp Groep - 1 

45  Ministerie VWS - DMO  Hartekamp Groep - 2 

46  Coöperatie DELA - 6 ORO - 1 

47  Sportcentrum Olympos  Korianderstraat Reinaerde Utrecht 

48  HandicapNL Wilhelmus Peekhof Odijk 
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49  Ministerie VWS - Langdurige Zorg Schoon genoeg – ’s Heeren Loo Noordwijk 

50  Vilans - 2 Hartekamp Groep - 3 

51  Axians ORO - 2 

52  UWV - 4 Philadelphia – Combi team Hengelo-Den Haag  

53  Aegon Philadelphia Den Haag 

54  ROC Sportcollege MN - 3 Humanitas DMH Ede - 2 

55  Talent Peaks  Abrona 

56  UWV - 5 Philadelphia – Puur Natuur Hengelo 

57  Stichting SPZ LFB scholing en training 

58  Hogeschool Utrecht ASVZ Sliedrecht 

59  Vrienden van de KLM LFB Haarlem 

60  Ministerie BZK - P-Direkt Philadelphia Julianahof 

61  Suitsupply -1  Amsta 

62  Suitsupply -2 Stichting Orion werkstraat 

63  UWV SMZ - 6 Stichting Orion werkstraat 

64  Gemeente Stichtse Vecht - 1 Dagcentrum De Werkspecht Reinaerde 

65  Werkgeversservicepunt UWV - 7 Humanitas DMH Arnhem - 1 

66  Werkgeversservicepunt UWV - 8 Humanitas DMH Arnhem - 2 

67  Gemeente Stichtse Vecht - 2 Dagcentrum De Werkspecht Reinaerde 
  

  



   
 

69 
 

Bijlage 3: bijdragen in natura 
 
Organisatie  Omschrijving Bedrag 

Gemeente Arnhem 
Zaalhuur, workshopruimtes, personele inzet voor 
Jubileum symposium 

3.500 

PwC Catering en ureninzet Gouden Prokkel 750 

CMS  
Geluidsinstallatie Gouden Prokkel en faciliteren 
bestuursvergaderingen 

4.000 

Coöperatie DELA PR en communicatie 1.000 

Coöperatie VGZ PR en communicatie 500 

Nuon 2 parttime medewerkers via Step2work 30.000 

UWV  Drukwerk en inzet Prokkelstagemakelaar 15.000 

Drenthe, Vanboeijen Assen Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 150 

Flevoland, gemeente Lelystad Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst  350 

Friesland, gemeente Drachten Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Gelderland, ROC Rijn IJssel Arnhem Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Groningen, gemeente Groningen  Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Limburg, Huis voor de Kunsten 
Roermond 

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Noord-Brabant, Provinciehuis Den 
Bosch 

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Noord-Holland, Grand Café Genieten 
Amsterdam 

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Overijssel, gemeente Deventer Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Utrecht, Philadelphia hoofdkantoor 
Amersfoort 

Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Zeeland, gemeente Goes Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Zuid-Holland, Philadelphia Dordrecht Zaalhuur en catering startnetwerkbijeenkomst 350 

Abrona Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Amerpoort Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

ASVZ Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Aveleijn Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Baalderborg Groep Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Careander Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Cordaan Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

De Zijlen  Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Dichterbij Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Elver Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Estinea 
Acquisitie, organisatie, communicatie, inpakken 
promotiepakketten 

1.500 

Hartekamp Groep Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

’s Heeren Loo  Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Humanitas DMH Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

ORO Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Philadelphia Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Prisma - Waalwijk Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Reinaerde Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Siza Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

SWZ  Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Talant Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Triade Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

Vanboeijen Acquisitie, organisatie en communicatie 500 

HandicapNL Crowdfundingplatform 1.500 

Sportcollege ROC Midden Nederland 
Inzet studenten bij ProkkelSterrenslag en 
organisatie van de ProkkelSterrenslag (docent en 
stagiair) 

2.000 

VGN Financiële administratie 5.000 

Spectrum, partner met elan Kantinegebruik (heel jaar) 750 
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Rijnbrink Arnhem Kantoorruimte, 12 maanden 3.600 

’s Heeren Loo  Catering ProkkelSterrenslag  1.500 

Founding fathers: HandicapNL, Sien, 
MEE NL, LFB, SPZ, ’s Heeren Loo 

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

10.000 

totaal   95.600 

 
 

 


