
Prokkelstage

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

En zo het arbeidspotentieel van 
mensen met een verstandelijke 
beperking laten zien. 
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Prokkelstage
•    Denk zo breed mogelijk. De mogelijkheden zijn onbeperkt: 

mee op de boot van Rijkswaterstaat, koffie en thee schenken 
voor een bruiloft op het stadhuis, assistent badmeester 
bij het zwembad of meehelpen bij een demonstratie van 
politiehonden. 

•    Zoek vooral werkzaamheden waarbij mensen met elkaar 
in contact komen of samenwerken. Zo haal je meer uit de 
ontmoeting. 

•    Zorg dat de stagiaires duidelijk een eigen taak krijgen en een 
daadwerkelijke bijdrage leveren. Zo kunnen ze het beste laten 
zien wat hun mogelijkheden zijn.

‘Een uitstekende manier om te ontdekken dat 
mensen, ook als ze verstandelijke beperkingen 
hebben, veel meer kunnen dan doorgaans wordt 
gedacht.’

•    Betrek vanaf het begin mensen met een verstandelijke 
beperking bij de planning. Laat hen meedenken over hun 
stageplek en waar zij stage willen lopen.

•    Vraag lokale netwerken om hulp bij het zoeken naar geschikte 
stageplekken. Denk bijvoorbeeld aan Jong MKB, de Rotary of 
de Kamer van Koophandel.

•    Zorg voor een individuele stagebegeleider die de stagiaire 
begeleidt. Vooraf eerst samen een kopje koffie of een lunch als 
introductie en dan aan het werk. 

‘Bij ons op het reclamebureau dachten ze mee bij het 
ontwerp van een logo. Hun inbreng was verrassend. 
Zij waren erg gericht op het gebruik van kleuren.’

•    Leg de taken en verantwoordelijkheden van de 
stagebegeleiders goed vast. Moeten zij stagiaires ophalen? 
Zorgen dat ze thuis komen?

•    Geef heel duidelijk door wie waar op welk tijdstip moet zijn. 

•    Plan aan het einde van de dag een afrondende bijeenkomst 
waar iedereen weer samenkomt om ervaringen te delen. 

‘Deze nieuwe juf is 
veel aardiger dan 
onze eigen juf. 
Ze was ook heel 
handig en kon goed 
laten zien wat we 
moesten doen.’ 

Variaties

*  Organiseer samen een 
high tea op het werk 
in plaats van een 
vrijdagmiddagborrel. 

*   Mensen met een beperking kunnen ook heel goed een dag 
meehelpen met praktische klusjes op kantoor, zoals planten 
water geven, post rondbrengen of papieren opruimen. 

*  

www.prokkel.nl
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