
 

 

 

Uitnodiging Prokkel netwerkbijeenkomst  
 
 

Ontdek wat jij kunt doen tijdens de Prokkelweek 
 

Prokkel, een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. 

Prokkelen gebeurt natuurlijk het hele jaar door, maar één week in het jaar zetten we daar de 

schijnwerpers op. In 2019 is de Prokkelweek van maandag 3 tot en met zaterdag 8 juni.  

Tijdens deze week organiseren allerlei mensen ontmoetingen tussen mensen met en zonder 

verstandelijke beperking. Dat kan van alles zijn: samen sporten of samen koken. Of misschien 

samen muziek maken of samen werken. Samen Prokkelen dus! In het bedrijfsleven, met de 

buurt, op school. Alles kan! De Prokkelweek is een laagdrempelig instrument voor integratie, 

participatie en inclusie. Een week die vaak het begin is van een verandering.  

 
Wil jij kennismaken met enthousiaste Prokkelaars? En met de mogelijkheden die de Prokkelweek 

jou, je bedrijf of organisatie biedt? Kom dan naar de netwerkbijeenkomst in jouw provincie! Tussen 

woensdag 9 en vrijdag 25 januari 2019 wordt in elke provincie een netwerkbijeenkomst 

georganiseerd. Deze netwerkbijeenkomsten vinden plaats bij een gemeente of provincie.  

 

Overzicht bijeenkomsten: Klik hier 

Aanmelden: Klik hier  

Facebook events: Nodig mensen uit je netwerk uit via Facebook 
 
Programma netwerkbijeenkomst: 

 Opening: welkomstwoord door een lid van het college van burgemeester en wethouders;   

 Voorstelronde: kennismaken met elkaar; 

 Presentatie van de Prokkelweek: wat houdt de Prokkelweek in, aangevuld met praktische 

tips en handreikingen;   

 Netwerkspel: ervaringen delen: hoe kun je de Prokkelweek aan laten sluiten bij jouw doelen, 
zowel persoonlijk als van je organisatie.  

 
Voor wie is de netwerkbijeenkomst geschikt? 

 Mensen met een verstandelijke beperking: zij vertellen graag waarom zij meedoen, wat de 
Prokkelweek hen heeft gebracht; 

 Medewerkers van zorginstellingen: voor het verdiepen van meedoen door cliënten;  

 Ondernemers: praktische voorbeelden voor invullen van de arbeidsparticipatiewet en 

maatschappelijk betrokken ondernemen;  

 Medewerkers van wijkteams: voor verdiepen van kennis en praktische voorbeelden van 
samenwerking in de buurt;  

 Gemeenteambtenaren: om ervaringsdeskundigen te ontmoeten en hun mogelijkheden te 

ontdekken;  

 Medewerkers van ROC en HBO opleidingen: praktijkgerichte opdrachten voor studenten, in 

te passen in bestaande programmalijnen;    

 Particulieren: op een aansprekende manier bijvoorbeeld je buren leren kennen; 

 En overige belangstellenden! Iedereen is 

welkom. 
 

En nodig ook anderen uit je eigen netwerk uit! 
 
Met vriendelijke groet,  

de medewerkers van Stichting Prokkel 

 
M: 06-24677785  
E: info@prokkel.nl  
I: www.prokkel.nl   

Prokkelweek 2019: 

Maandag 3 t/m zaterdag 8 juni 

Ma 3 juni: ProkkelSterrenslag 

Do 6 juni: Nationale Prokkelstagedag 

 

 
 

Doe, denk en Prokkel mee! 

 

https://www.prokkel.nl/bijeenkomst/
https://www.prokkel.nl/aanmeldformulier-bijeenkomst/
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