
Prokkelen met 
welzijnsorganisaties

‘Een leuk initiatief, zeer geschikt voor 
onze leden. Welzijnsinstellingen stimuleren 
immers allerlei verbindingen en contacten 
in de wijk.’

Welzijnsorganisaties werken aan een 
lokale samenleving waarin iedereen 
meedoet en mee kan blijven doen, 
ongeacht leeftijd, achtergrond of 
beperkingen. Een Prokkel past goed bij 
hun werkzaamheden.
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Prokkelen met 
welzijnsorganisaties
Welzijnsorganisaties richten zich op mensen die een duwtje in 
de rug kunnen gebruiken om zich staande te houden in de samen-
leving. Ze werken met jong en oud en brengen mensen in de 
buurt met elkaar in contact. Welzijnsorganisaties werken meer 
en meer vraaggericht en proberen in te spelen op de vragen en 
behoeften van buurtbewoners. Iemand met een verstandelijke 
beperking die aanklopt met een concrete vraag, dat sluit dus 
naadloos aan bij de doelstellingen van de welzijnsorganisatie.

Redenen voor welzijnsorganisaties om mee te prokkelen

•    Een Prokkel is geschikt voor alle bewoners.

•    Een Prokkel kan een laagdrempelige buurtactiviteit zijn waar 
buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

•    Een Prokkel legt verbindingen tussen buurtbewoners die van 
nature weinig contact met elkaar hebben en kan daarmee een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een buurt.

•    Een Prokkel kan nieuwe, creatieve ideeën voor activiteiten 
of projecten opleveren.

•    Een Prokkel biedt de welzijnsorganisatie de kans om met 
nieuwe doelgroepen in contact te komen.

•    Een Prokkel kan nieuwe vrijwilligers aantrekken.

•    Een Prokkel kan buurtbewoners activeren die een steuntje 
nodig hebben. 

•    Een Prokkel bevordert de maatschappelijke participatie van 
mensen met een verstandelijke handicap. 

•    Prokkelen is leuk!

‘Omdat er toch al zoveel verschillende mensen komen, 
was het buurthuis de perfecte plek voor een Prokkel.’

Wat kunnen welzijnsorganisaties doen?

•    Welzijnsorganisaties kunnen goed helpen bij een buurt-
activiteit. Zij hebben een breed netwerk in buurten en kunnen 
contacten leggen met bewoners en organisaties in de buurt.

•    Welzijnsorganisaties kunnen hun eigen activiteiten of buurt-
huizen tijdens de Prokkeldagen openstellen voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Of hen een plek geven in 
bestaande activiteiten, zoals bingo, schilderles of een straat-
voetbaltoernooi.

•    Welzijnsorganisaties kunnen mensen met een verstandelijke 
beperking ondersteuning laten bieden bij activiteiten, bijvoor-
beeld door hen de catering te laten verzorgen of een ruimte te 
laten optuigen met mooie schilderijen. 

•    Bekijk ook de Roze Prokkelkaarten in het DoeBoek voor meer 
inspirerende samenwerkingsideeën.

Welzijnsorganisaties werken aan het verbinden van mensen. 
Een Prokkel kan een mooie aanzet zijn om tot een structurele 
samenwerking te komen zodat zij voortaan ook denken aan 
mensen met een verstandelijke beperking als zij een buurt-
activiteit opzetten of vrijwilligers zoeken.
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