
Prokkelweek 

maandag 3 t/m zaterdag 8 juni

1 week als voorbeeld voor de rest 
van het jaar 



Prokkel

• Prokkel: een prikkelende ontmoeting
tussen iemand met en zonder beperking

• Prokkelen kan op alle levensdomeinen: 
wonen, werken, vrije tijd, op school en 
thuis

• Prokkelen gebeurt het hele jaar door -> 
1 week in het jaar in de schijnwerpers



Prokkelweek
Inspirerend, laagdrempelig

1 week als voorbeeld 
1 week voor nieuwe ervaringen
1 week voor nieuwe contacten 
1 week vol met ervarend leren 



Prokkelweek 2019 

Van maandag 3 tot en met zaterdag 8 
juni

lokaal – regionaal – landelijk



• Filmpjes en dia’s



Plan je Prokkelplan

Stap 1 -> kennismaken met elkaar 

Stap 2 -> kennismaken met de 

Prokkelweek

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

van wie wil je tips en tops horen? 

Stap 4 -> aanmelden landelijke activiteiten



Wat zijn jouw ervaringen
met de Prokkelweek ?

Door ervaringsdeskundigen 



Waar zou jij de Prokkelweek 
voor willen gebruiken?

Papier 

Stiften 

Naam 

Voorbeelden 

WIE BEN JIJ - voorstelrondje



Stap 3 – kennismaken met elkaar

- Hoe heet je?

- Wat zou je willen doen?

- Van wie wil je tips en tops horen?

- Na voorstelronde met elkaar in gesprek 



Plan je Prokkelplan

De Prokkelweek 

- Prokkelen in mijn eigen buurt, mijn eigen stad

- Maandag 3 juni ProkkelSterrenslag in Utrecht

- Donderdag 6 juni BeleidsProkkels in Den Haag

- Donderdag 6 juni BedrijfsProkkels

- Dinsdag 4 en woensdag 5 juni Prokkel op Zee – 1

- Donderdag 6 en vrijdag 7 juni Prokkel op Zee – 2

- De hele week : Bak- en KookProkkel



Ontstaan van de Prokkelweek 

- 2007 –> Vanuit de zorg



Uitgangspunten 
- Het is jouw week 

- Het is vooral lokaal

- Het gaat om samen doen
- Dat kan op alle terreinen

- Dat kan met iedereen

- Dat kan door iedereen



Ondersteuning landelijke 
organisatie 

- Met tips en suggesties

- Met voorbeelden 

- Met contacten leggen

- Met zichtbaar maken

- Met jou in het zonnetje zetten



Wat doet de landelijke 
organisatie 

- ProkkelSterrenslag

- Nationale Prokkelstagedag

- Prokkel op Zee 

- BeleidsProkkels



Samen schilderen met je 
buurman of buurvrouw



Samen eten met buren 



Prokkelstagedag





Waar werk jij? 
• Wat is er leuk aan jouw werk?

• Wat zou je anderen willen vertellen over 
jouw werk?

• Bij welk ander werk zou jij willen gaan
kijken? 



Wat organiseert de landelijke
organisatie? 

ProkkelSterrenslag

• De ProkkelSterrenslag is de opening van 
de Prokkelweek 

• Maandag 3 juni – zeskamp in Utrecht

• Team van 10 mensen: 5 mensen met en 
5 mensen zonder beperking

• Er kunnen 80 teams meedoen







ProkkelSterrenslag 

• Wat lijkt jou leuk aan de ProkkelSterrenslag?

• Wat lijkt je lastig bij de ProkkelSterrenslag? 

• Zou je mee willen doen? 

• https://www.prokkelsterrenslag.nl/

https://www.prokkelsterrenslag.nl/


BeleidsProkkels

• Mensen met een (verstandelijke) beperking gaan in 
gesprek met mensen die beleid maken
• Ministeries in Den Haag

• Kamerleden 

• Gemeenten 







BeleidsProkkels in Den Haag 

• Wil je naar Den Haag? 

• Bij welk ministerie zou jij willen kijken?

• Waarover zou je willen praten met 
Kamerleden? 

• Wil je in gesprek in je eigen gemeente? 

• Waarover zou je willen praten met de 
gemeente?  



Tot besluit

- Meld je Prokkel aan op de activiteiten-
kalender van de Prokkelweek

- Je kunt ons bellen op dinsdag, woensdag
en donderdag

- Er is een Prokkelweek kanaal op YouTube

- Meld je op Prokkel.nl aan voor de 
nieuwsbrief van de landelijke stichting. 
Hierin vind je ook vaak mooie 
voorbeelden. 

https://www.prokkel.nl/

