
Prokkelen met 
woningcorporaties

‘Wij bouwen voor 
verschillende groepen 
mensen, dus ook voor 
mensen met een ver-
standelijke beperking. 
We hechten eraan dat 
iedereen zich thuis voelt 
in zowel de wijk als 
de woning. Prokkelen 
kan daaraan een goede 
bijdrage leveren.’

Woningcorporaties doen meer dan bouwen en verhuren. Het bevorderen van leefbaar-
heid in buurten en wijken is ook een kerntaak. Omdat Prokkels buurtbewoners bij 
elkaar brengen, zijn zij ook voor corporaties interessant.

Foto: José Servaas

Prokkelen met Woningcorporaties.1   1Prokkelen met Woningcorporaties.1   1 05-02-2009   08:59:4605-02-2009   08:59:46



Prokkelen met 
woningcorporaties
Woningcorporaties hebben tegenwoordig een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Zij moeten zich, samen met zorg- en 
welzijnsorganisaties, inzetten voor de leefbaarheid in buurten. 
Corporaties werken vaak mee aan leefbaarheidsactiviteiten, 
maar vinden het soms moeilijk om als trekker op te treden. 
Ze zijn vaak blij met initiatieven en voorstellen van anderen, 
zeker als die concreet aangeven wat ze van de corporatie 
verwachten. 

Redenen voor woningcorporaties om mee te prokkelen

•    Een Prokkel is een laagdrempelige manier om te investeren in 
mensen en in de buurt.

•    Een Prokkel kan de betrokkenheid van huurders met een 
verstandelijke beperking bij hun buurt en bij de corporatie 
vergroten.

•    Een Prokkel brengt verschillende buurtbewoners met elkaar in 
contact en kan zo de leefbaarheid van de buurt verbeteren.

•    Een Prokkel kan medewerkers van de woningcorporatie op een 
plezierige manier kennis laten maken met hun doelgroepen.

•    Een Prokkel kan de bekendheid van de corporatie vergroten.

•    Meedoen aan een Prokkel kan het imago van de corporatie 
verbeteren.

•    Prokkelen is leuk!

‘Geweldig om op zo’n andere, inspirerende en 
ontspannen manier in contact te komen met 
een groep bewoners.’

Wat kunnen woningcorporaties doen?

•    Woningcorporaties kunnen helpen bij de werving van deel-
nemers, bijvoorbeeld door huurders aan te schrijven en te 
vertellen over de Prokkel.

•    Woningcorporaties kunnen een fi nanciële bijdrage leveren aan 
een Prokkel, maar kunnen ook diensten leveren. Zo hebben 
corporaties vaak goede communicatieafdelingen met mooie 
vormgevingsprogramma’s en printers. Misschien willen zij de 
uitnodigingen of posters vormgeven en printen.

•    Daarnaast kunnen woningcorporaties ook accommodaties ter 
beschikking stellen voor Prokkelactiviteiten.

•    De corporatie kan ook denken aan een activiteit binnenshuis, 
bijvoorbeeld een open dag voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Of hen de catering van een borrel laten verzorgen.

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

Een Prokkel kan het begin zijn van nauwere samenwerking of over-
leg met een woningcorporatie. Het brengt de corporatie in contact 
met mensen die een verstandelijke beperking hebben en laat zien 
waartoe zij in staat zijn. Hierdoor kunnen zij meer openstaan 
voor, bijvoorbeeld, direct overleg met bewoners met een verstan-
delijke beperking. En willen zij misschien structureel meewerken 
aan initiatieven van mensen met een verstandelijke beperking.
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