
Prokkelen met 
de gemeente

‘Met de invoering van de Wet maatschappelijke 
onder steuning (Wmo) letten wij er steeds meer op 
dat ieder een actief mee kan doen in onze stad. 
Prokkelen stimu leert dat en ik heb dan ook direct 
alle betrokken organisaties geïnformeerd over de 
mogelijkheden van Prokkel.’

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat alle 
bewoners in hun gemeente mee kunnen 
doen, ook mensen die zorg of begeleiding 
nodig hebben. Een Prokkel is een ideale 
manier om aan die doel stelling te werken.

foto: KWS, Apeldoornfoto: KWS, Apeldoorn
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Prokkelen met 
de gemeente
Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
moeten gemeenten zorgen dat alle burgers aan de samenleving 
kunnen meedoen. Als zij dat niet gemakkelijk kunnen, dan 
moet de gemeente ondersteuning (laten) bieden. De gemeente 
wil daarnaast zelforganisatie, maatschappelijke binding en 
eigen verantwoordelijkheid stimuleren onder burgers. 
Een Prokkel past daar perfect bij.

Redenen voor gemeenten om mee te prokkelen

•    Een Prokkel legt contacten tussen verschillende bewoners-
groepen en kan zo de sociale cohesie en de leefbaarheid in 
buurten vergroten.

•    Een Prokkel stimuleert maatschappelijke participatie bij 
 mensen met een verstandelijke beperking en vaak ook bij 
 andere groepen, zoals buurtbewoners, leerlingen van de mee-
werkende school of zelfstandig ondernemers.

•    Een Prokkel brengt mensen met een verstandelijke beperking 
in contact met mensen in hun buurt en helpt hen zich zo meer 
thuis te voelen in hun buurt.

•    Een Prokkel biedt gemeentemedewerkers een kans om op 
een plezierige wijze kennis te maken met mensen met een 
 verstandelijke beperking.

•    Prokkelen is leuk!

‘Echt leuk was dat de gemeente onze Prokkel 
prominent op de gemeentelijke website zette.’

Wat kunnen gemeenten doen?

•    De gemeente kan geld beschikbaar stellen, maar ook diensten 
of locaties. Misschien kan de communicatieafdeling de uit-
nodigingsteksten schrijven of kan een Prokkel in het gemeente-
huis plaatsvinden.

•    De gemeente kan ook helpen bekendheid te geven aan een 
Prokkel. Bijvoorbeeld door informatie te plaatsen op de web-
site en in het gemeentehuis, bewoners op te roepen om mee te 
doen of de burgermeester of een wethouder de Prokkel te laten 
openen.

•    Denk ook buiten het gemeentehuis. Er zijn talloze gemeente-
lijke diensten die mee kunnen prokkelen. Denk aan straten-
vegers, de marktmeester of het gemeentevervoerbedrijf. 

•    De gemeente hoeft niet alleen Prokkels buiten het gemeente-
huis te ondersteunen, maar kan ook een interne Prokkel 
opzetten. Bijvoorbeeld door mensen met een verstandelijke 
beperking mee te laten helpen bij een gemeenteactiviteit, ze 
mee te laten lopen met een dienst, zoals de reiniging, of door 
een open dag voor hen te organiseren.

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

Een Prokkel kan de eerste stap zijn naar intensievere samen-
werking met een gemeente. Het biedt een mooie kans om de 
behoeftes, maar ook de mogelijkheden, van bewoners met een 
verstandelijke beperking onder de aandacht te brengen. En om te 
laten zien dat ook zij mee kunnen doen aan de samenleving, mits 
zij enige ondersteuning krijgen. 
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