
Prokkelen in het 
bedrijfsleven

‘We deden in eerste instantie 
mee omdat we ook iets voor 
de buurt willen doen. Vol-
gend jaar doen we weer mee, 
maar nu vooral omdat we het 
zo leuk vonden.’

Een Prokkel alleen iets voor de sociale 
sectoren? Dat hoeft niet. Ook lokale 
bedrijven kunnen goede plekken zijn om 
een Prokkel op te zetten.
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Prokkelen in het 
bedrijfsleven
•    Een Prokkel bij een lokaal bedrijf biedt kansen om te laten 

zien wat mensen met een verstandelijke beperking kunnen.

•    Dat kan een ingang zijn om later tot een meer structurele 
samenwerking te komen. Bijvoorbeeld het laten uitvoeren van 
hand- en spandiensten in het bedrijf of het uitbesteden van 
bulkwerk aan verstandelijk gehandicapten.

‘Een aantal bedrijven koopt, om geld te besparen, ge-
zamenlijk koffi e in voor hun automaten. Verstandelijk 
gehandicapten ondersteunen ons daarbij en brengen 
de ingekochte koffi e bij iedereen langs.’

•    Laat mensen met een verstandelijke beperking zelf aangeven 
bij welk bedrijf zij eens binnen willen kijken.

•    Probeer aansluiting te vinden bij activiteiten die sowieso 
plaatsvinden in een bedrijf, zoals de vrijdagmiddagborrel 
of de lunch. 

‘We beginnen in het bedrijf nu zelf dingen te 
bedenken die leuk zouden kunnen zijn als Prokkel 
voor volgend jaar.’

Variaties

*    Stel voor mensen met een verstandelijke beperking de 
vrijdagmiddagborrel te laten organiseren.

*    Laat het weerbericht op de lokale omroep door een 
verstandelijk gehandicapte verzorgen. 

*    Organiseer bij een bedrijf dat werkt met verstandelijk 
gehandicapten een open dag.

*    Laat de lokale bakker ‘Prokkelchocolade’ maken om samen 
met mensen met een verstandelijke beperking te verkopen.

*    Laat mensen met een verstandelijke beperking meelunchen 
in de bedrijfskantine.

*    Laat jongeren met een verstandelijke beperking meelopen bij 
de bakker, de brandweer, de politie, de straatvegers enz.
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