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Iemand met een beperking een dagje laten meelopen
Foto: Mel Boas

Prokkelstage aanbieden
De Prokkelstage is een stage van één dag voor iemand
met een verstandelijke beperking. Zo worden ze in de
schijnwerpers gezet en krijgen ze de mogelijkheid zich te
ontwikkelen. Er kan bijgedragen worden aan een
samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Stageplekken: alles kan!
Overal in het land doen bedrijven mee aan de
Prokkelstagedag. De afgelopen jaren waren er bijvoorbeeld
stages bij lokale organisaties als gemeente, bakker,
winkel, cateringbedrijf, restaurant en bibliotheek, maar
ook bij landelijke bedrijven als UWV en Carglass.
Waarom meedoen?
 Mensen met een beperking krijgen de kans zich te
ontwikkelen
 Ook kunnen ze kennismaken met de arbeidsmarkt
 Ontdek de arbeidsmogelijkheden van mensen met een
beperking
 De Prokkelweek past uitstekend binnen MVO-beleid
 Het kan leiden tot nieuwe inzichten, mensen met een
beperking hebben een verfrissende kijk op zaken
 Vermelding op de Prokkel-website
“We hebben geleerd dat we niet
moeten praten over, maar praten met…”
Wat houdt het in?
 De stagiair komt één dag stagelopen
 Wijs een contactpersoon aan voor de stagiair
 Maak afspraken over werktijden, vervoer en lunch

Prokkelweek

@Prokkel

@prokkelweek

 Onderschat de mogelijkheden van mensen met
een beperking niet. Zij kunnen en willen meer,
dan alleen een rondleiding
 Neem rustig de tijd voor de eerste kennismaking
en bespreek de werkzaamheden
 Voor elke stagiair is er een Prokkelstage certificaat
 Stagiairs kunnen bijvoorbeeld helpen in de keuken of
bediening, meelopen met medewerker of directeur en
onderzoeken hoe dingen werken
“Mooi om te zien hoe verschillen
wegvallen op zo’n dag”
Aanmelden en meer informatie:
 Op https://www.prokkel.nl/prokkel/ staat een overzicht
vermeld van stagiairs die een stageplek zoeken.
 Of meld je eigen stageplaats(en) aan via https://
www.prokkel.nl/doe-mee/aanmeldformulier-bedrijven/
 En bekijk het Draaiboek Prokkelstage op de site:
https://www.prokkel.nl/draaiboeken/draaiboekprokkelstage/

“Wat een toppers en natuurlijk
zijn ze altijd welkom bij ons”
Prokkelweek:
maandag 6 t/m maandag 13 juni 2022
In de Prokkelweek vinden prikkelende ontmoetingen plaats
tussen mensen met én zonder verstandelijke beperking.
In het bedrijfsleven, met de buurt, op school… overal! Eén
week als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.

www.Prokkel.nl
info@prokkel.nl | t: 06-24677785

