
 
In elke Nederlandse gemeente één duo bestaande uit een persoon zonder en met (licht) verstandelijke beperking 
in het stemlokaal op 16 maart 2022: dat is onze wens! 
 
Waarom? 
- Het draagt bij aan een inclusieve samenleving (praktische implementatie van het VN-verdrag Handicap) 
- Het zorgt voor een positieve beeldvorming in de maatschappij. Mensen met een verstandelijke beperking zijn 

meer dan hun beperking, zij willen en kunnen van betekenis zijn in de samenleving. Ook zorgt het voor een 
positieve uitstraling van de gemeente zelf. 

- Het vergroten van interesse voor democratie en stemrecht bij mensen met een verstandelijke beperking zelf. 
 
Ervaring van vorig jaar 
In 2020 is er tijdens de landelijke verkiezingen een pilot geweest met zeven duo’s. Vooraf waren gemeenten 
terughoudend, maar naderhand waren de reacties unaniem positief en alleen maar lovend. Men zou het andere 
gemeenten aanbevelen voor een volgende keer. Juist vanwege het lokale karakter is het een heel goede manier 
gebleken om mensen met een licht verstandelijke beperking te betrekken bij dit belangrijke proces.  
 
Hoe doen we als gemeente mee? 
- Reserveer alvast één plaats in de gemeente voor een Prokkelduo. 
- Zelf actief vrijwilligers werven: voor interne en externe communicatie hebben we een bericht opgesteld dat als 
aparte bijlage meegestuurd is. Ook de bijgevoegde foto’s kunnen gebruikt worden, met vermelding Jurgen Huiskes. 
- Voor het bedenken welke taken het duo kan uitvoeren en concreet het matchen en plaatsen van het duo, is 
uitgebreide informatie beschikbaar op www.Prokkel.nl. 
 
Voor meer informatie en alle vragen, kun je bellen of mailen met Marian Geling, landelijk projectleider van Stichting 
Prokkel: marian@prokkel.nl en 06-27057594. 
Foto van het Prokkelduo hieronder in het midden: Jurgen Huiskes. 
 
 

 

Een Prokkel is een 
prikkelende 
ontmoeting. Een 
ontmoeting tussen 
iemand met een 
verstandelijke 
beperking én 
iemand zonder. 
Samen iets doen en 
zo elkaar beter 
leren kennen, dat is 
waar Prokkelen om 
draait. 
 


