
Je PROKKELDIENSTTIJD staat voor een 
“prikkelende ontmoeting” met iemand die je 
anders nooit tegen zou zijn gekomen!

Jullie maken als studenten van HBO/MBO en 
leerlingen van VSO/Praktijkonderwijs kennis 
met elkaar. Eerst als groep. Daarna gaan jullie 
in duo's of kleine groepjes uit elkaar en door-
lopen jullie een route waar jullie antwoord 
geven op vragen als: Wat en wie is belangrijk in 
mijn leven? Waar ben ik goed in? En hoe zet ik 
mijn talenten in voor wat ik graag wil in mijn 
leven. We staan extra stil bij de vragen: Voor 
wie of wat wil ik van betekenis zijn? en hoe doe 
ik dat? Samen gaan jullie een activiteit 
bedenken die hierbij past. Bijvoorbeeld iets 
doen voor een belangrijk persoon of voor een 
goed doel. Die activiteit gaan jullie samen 
uitvoeren. En er is geld te verdelen in de groep 
om dit mogelijk te maken!
Uit onderzoek weten we dat je hier gelukkiger 
van kan worden. Daarom noemen we de route 
ook wel de Geluksroute. Omdat dat misschien 
wat soft klinkt, mogen jullie het ook anders 
noemen (zie de uitleg rechts).
Ondanks de verschillen in leeftijd, niveau en 
achtergrond zijn jullie op de route gelijkwaar-
dige reisgenoten (geen begeleider van de 
ander).

De PROKKELDIENSTTIJD is een onvergetelijke 
ervaring en een unieke mogelijkheid om 
(even) uit je bubbel van mensen zoals jij te 
ontsnappen. Grijp die kans!

PROKKELDIENSTTIJD: KOM UIT JE BUBBEL!

doorontwikkeling

wat ga je doen?

filmpjes!

duidelijke taal

vormgeving

interviews

WAT HET IS
de basis staat, maar met een enthousiaste club 
jongeren die ook daadwerkelijk de diensttijd gaat  
doorlopen zetten we de puntjes op de i.

eerlijk is eerlijk, een leeftijdsgenoot is beter te 
begrijpen dan een volwassene. Daarom wordt straks 
ALLES door iemand van je eigen leeftijd uitgelegd.

HOE HET 
ERUIT ZIET

PROKKELDIENSTTIJD
(laat je niet afschrikken door de naam)

Waar het    
grote geluk    
op je wacht! 

Jouw eigen 
bubbel

posters, folders, krantjes… lees jij ze nog? Elke 
stap van de dienstplicht heeft een instructievideo 
die je gewoon op je mobiel kunt bekijken.

”beter goed gejat dan slecht bedacht!” Wij laten 
ons graag inspireren door populaire TV-programma’s. 
Onze manier van filmen ga je herkennen!

we zijn nog niet tevreden over dit A4-tje… Los 
van de inhoud willen we ook een vormgeving die 
iedereen aanspreekt. En we willen een cool logo!


