Prokkelen met zorginstellingen en
cliëntenorganisaties
Zorginstellingen en cliëntenorganisaties
vinden het soms moeilijk om hun bewoners en cliënten te helpen de stap naar
buiten te zetten en in contact te komen
met anderen. Een Prokkel biedt daarvoor
veel kansen.

‘Prokkelen biedt veel mogelijkheden voor onze cliënten.
Natuurlijk doen we er alles aan om onze cliënten goed te
laten aarden in de wijk waarin ze wonen. Prokkelen kan
daar zeker bij helpen, en helpt ook, hebben we al ervaren.’

Prokkelen met zorginstellingen en
cliëntenorganisaties
Redenen voor zorginstellingen en cliëntenorganisaties
om mee te prokkelen

Zorginstellingen en cliëntenorganisaties zien graag dat hun
bewoners of cliënten participeren in de samenleving waarin
zij leven. En dat zij daarbij zo min mogelijk worden gehinderd
door vooroordelen en intolerantie. Daarnaast willen zij dat hun
bewoners en cliënten die dingen kunnen doen die zij graag
doen en die zij goed kunnen. En dat zij aan anderen kunnen
laten zien wat zij wel kunnen. Een Prokkel biedt daarvoor
uitstekende kansen.
Wat kunnen zorginstellingen en cliëntenorganisaties doen?

•

Zorginstellingen en cliëntenorganisaties kunnen een
belangrijke bijdrage leveren door hun bewoners en cliënten
te stimuleren om mee te doen aan een Prokkel en hen
daarbij te begeleiden.

Een Prokkel is een goede manier om bewoners of cliënten te
activeren en participatie te bevorderen.

•

Zij kunnen hun expertise, hun netwerk, hun locatie of hun
personeel ter beschikking stellen.

•

Een Prokkel biedt bewoners of cliënten de kans om zelf een
idee te bedenken en (onder begeleiding) uit te voeren.

•

•

Een Prokkel kan de betrokkenheid van de buurt bij de
zorginstelling of de cliënten vergroten en nieuwe vrijwilligers
aantrekken.

Zorginstellingen en cliëntenorganisaties kunnen hun reguliere
activiteiten openstellen voor andere mensen en zo ontmoeting
stimuleren.

•

Of zij kunnen meewerken aan een Prokkel buiten de deuren
van hun instelling.

•

Een Prokkel kan leiden tot meer begrip en tolerantie voor
mensen met een verstandelijke beperking.

•

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

•

Een Prokkel kan leiden tot verrassende nieuwe samenwerkingspartners, zoals met zelfstandig ondernemers.

•

Een Prokkel leidt vaak tot creatieve nieuwe ideeën voor
activiteiten.

•

Prokkelen is leuk!

•

Een Prokkel brengt bewoners of cliënten in contact met andere
buurtbewoners en helpt hen zo om zich meer thuis te voelen
in hun buurt.

•

Een Prokkel kan een eerste stap zijn naar een structurele samenwerking tussen de zorginstelling of cliëntenorganisatie en andere
organisaties of instellingen in de buurt, zelfs met het bedrijfsleven.

