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‘Het eerste jaar vonden velen het nog eng en 
was het animo beperkt. Maar nadat de eerste 
stagiaires hun enthousiaste verhalen vertelden, 
waren er veel meer aanmeldingen het jaar erop.’

Een dagje meelopen op het werk. En zo het arbeidspotentieel 
van mensen met een verstandelijke beperking laten zien.
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Nationale Prokkelstagedag
Winkel, restaurant, kinderopvang, school, schoonheidsspecialist, 
fotograaf, dierenarts, verpleeghuis, bibliotheek, gemeente, bloed-
bank, politie, brandweer, dierentuin of Tweede Kamer... op de 
Nationale Prokkelstagedag lopen mensen met een verstandelijke 
beperking er stage.

•   Een laagdrempelige kennismaking met de mogelijkheden van 
mensen met een verstandelijke handicap.

•   Eenmalig en van korte duur waardoor bedrijven snel geneigd zijn 
mee te werken. 

•   Lokaal en kleinschalig en voor iedereen op maat in te vullen. 

‘Ze hielpen bij het bloedprikken, brachten mensen naar 
een stoel, schonken koffie. Dat was heel mooi. Zij werken  
meer bedaard en rustiger dan wij en daar werd de patiënt 
ook rustiger van.’

Een kans: 

•   voor werknemers met een verstandelijke beperking om kennis te 
maken met andere functies of werkgevers;

•   voor leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs om kennis te 
maken met arbeid;

•   voor bedrijven om kennis te maken met de mogelijkheden van 
mensen met een beperking

•   voor organisaties om door de bril van een ander te kijken en te 
horen hoe mensen met een beperking tegen bepaalde onderwerpen 
aankijken.

‘Hun inbreng bij het logo-ontwerp was verrassend.  
Zij waren erg gericht op het gebruik van kleuren.’

•   Ga uit van de vraag van de cliënt. Bedrijven zeggen eerder ja als 
ze horen dat iemand bewust voor hen heeft gekozen. 

•   Onderschat de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke 
beperking niet. Ze kunnen en willen meer dan een rondleiding 
krijgen.

•   Laat mensen zonder beperking ook stage lopen bij dagbesteding 
voor mensen met een beperking. 

‘Het liefst had ik wel nog een paar extra dagen stage 
willen lopen.’

Voor het organiseren van een Prokkelstage zijn diverse materialen 
beschikbaar:

•   Folder met tips en suggesties voor 
het organiseren van Prokkelstages.

•   Draaiboek met te nemen stappen 
om te komen tot een Prokkelstage.

•   Digitale Prokkekstagemarkt waar 
zowel mensen met een verstande
lijke beperking als bedrijven zich 
kunnen aanmelden. 

‘Een uitstekende manier 
om te ontdekken dat men-
sen met een verstandelijke 
beperking, veel meer kunnen 
dan gedacht.’ www.prokkel.nl


