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Resultaten van de brainstormbijeenkomsten
Er zijn inmiddels 14 brainstormbijeenkomsten geweest waaraan in totaal zo’n 150 personen hebben
deelgenomen. Met veel belangstelling, enthousiasme en goede ideeën hebben mensen bij elkaar gezeten.
Opvallend veel nieuwe mensen, die nog niet eerder met Prokkelen in aanraking zijn geweest, maar het
graag dit jaar, of nou ja, komend jaar, namelijk 2011, willen gaan oppakken. Veel belangstelling voor de
Prokkelstages, maar ook voor kleinschalige activiteiten waarbij de ontmoeting misschien iets intenser kan
zijn en heel veel scholen die belangstelling hebben. Prokkelen is voor scholen in meerdere opzichten
interessant. Leerlingen kunnen zelf een Prokkel gaan organiseren (vergroot hun competenties), maar door
het Prokkelen leren ze ook andere mensen kennen en ervaren ze hoe leuk de samenwerking met mensen
met een verstandelijke beperking kan zijn.
Wat verder opvalt is dat organisaties het Prokkelen soms als opstap gebruiken naar meer. Zo gaf een
woonbegeleider aan graag de contacten met de buurt te willen aanhalen. Met het Prokkel DoeBoek in de
hand gaat ze met een aantal bewoners op bezoek bij een aantal buren om te kijken wat ze samen tijdens
de Prokkel dagen kunnen gaan doen.
Ook vanuit bedrijven wordt belangstelling getoond voor het Prokkelen. Zij hebben vooral ook interesse in
de Prokkelstages. Dus bij deze een oproep aan mensen met een verstandelijke beperking en aan
zorgaanbieders. Bereid je voor op een groot aanbod van Prokkelstages. En….je kunt natuurlijk ook zelf het
initiatief nemen en op zoek gaan naar bedrijven en organisaties waar je een Prokkelstage zou willen kopen.
Donderdag 9 juni is niet voor niets Nationale Prokkelstagedag. Medio februari verschijnt er een digitaal
draaiboek voor het organiseren van Prokkelstages. Je kunt een exemplaar opvragen via info@prokkel.nl.
Voor de maand januari staan er nog 8 bijeenkomsten gepland (Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland,
Brabant en Limburg), zie ook verderop in deze nieuwsbrief. Je bent van harte welkom. Aanmelden kan via
de site (www.prokkel.nl onder agenda) of door een mail te sturen naar info@prokkel.nl
Eerste Prokkels op de website
De kaart met Prokkels 2011 was nog niet klaar (half november) of de eerste Prokkels meldden zich al aan.
Als eerste Groesbeek en als tweede Leeuwarden. Maar daar is het niet bij gebleven. Op moment van dit
schrijven staan er al 11 op. We gaan voor de 200 Prokkels. Een groot aantal, maar….gezien het
enthousiasme en het effect dat Prokkelen heeft op zowel mensen met als zonder verstandelijke beperking,
denken we dat aantal zeker te halen.
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Nieuwe Prokkelambassadeurs
Een Prokkel ambassadeur is een vrijwilliger die de lokale Prokkelnetwerken ondersteunt en vooral met raad
van dienst kan zijn. Heb je een leuk idee en ben je op zoek naar een zorginstelling of naar een school, of
heb je wat organisatorisch advies nodig, dan kun je bij “jouw” ambassadeur te rade gaan. Er zijn er
inmiddels zeven actief en de achtste heeft zich inmiddels ook aangemeld.
Drenthe
Wiebe Nauta
Utrecht
Henk Mannen
Flevoland
Henk Bakkerode
Noord-Holland Henk Bakkerode
Zuid-Holland Jan Brak
Zeeland
managementteam van Arduin
Brabant
Anton Renting
Limburg
Nel Bax
Gelderland
Henk Mannen
We zijn erg blij met hen, ze hebben allen namelijk ontzettend veel kennis en ervaring, beschikken over
aanzienlijke netwerken en hebben toegang tot de database van Prokkel. Wat wil je nog meer. Via
info@prokkel.nl kun je hun persoonlijke gegevens krijgen zodat je contact met ze kunt opnemen.
Prokkel-Presentdagen
Op veel brainstormbijeenkomsten waren lokale vertegenwoordigers van Stichting Present aanwezig.
Stichting Present zorgt ervoor dat allerlei groepen mensen in de samenleving met elkaar verbonden
worden. Prokkelen heeft daar veel van weg. Immers Prokkels brengt mensen met en zonder verstandelijke
beperking met elkaar in contact. Op de Prokkeldagen zullen we vast mooie ontmoetingen zien waarbij ook
mensen betrokken zijn die zich via Present hebben aangemeld. Een ontwikkeling die we van harte
toejuichen.

Regionale brainstormbijeenkomsten in januari 2011
Den Bosch woensdag 19 januari 2011 Prokkelbrainstormbijeenkomst van 9.30 tot 11.30 uur
Je kunt je nu aanmelden. Deelname is gratis en voor elke deelnemer is er een ProkkelDoeBoek.
Gennep woensdag 19 januari 2011 Prokkelbrainstormbijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur
Je kunt je nu aanmelden. Deelname is gratis en voor elke deelnemer is er een ProkkelDoeBoek.
Doetinchem donderdag 20 januari 2011 Prokkelbrainstormbijeenkomst van 9.30 tot 11.30 uur
Je kunt je nu aanmelden. Deelname is gratis en voor elke deelnemer is er een ProkkelDoeBoek.
Hengelo donderdag 20 januari 2011 Prokkelbrainstormbijeenkomst van 14.30 tot 16.30 uur
Je kunt je nu aanmelden. Deelname is gratis en voor elke deelnemer is er een Prokkel DoeBoek
Deventer, dinsdag 25 januari 2011. Prokkelstartbijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur.
Vooral voor mensen uit Deventer en omgeving. Aanmelden via info@prokkel.nl
Groningen donderdag 27 januari 2011 Prokkelbrainstormbijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur
Je kunt je nu aanmelden. Deelname is gratis en voor elke deelnemer is er een Prokkel DoeBoek.
Nieuweschoot (Heerenveen) donderdag 27 januari 2011 Prokkelbrainstormbijeenkomst (van 14.00 tot
16.00 uur) Je kunt je nu aanmelden. Deelname is gratis en voor elke deelnemer is er een Prokkel DoeBoek.
Apeldoorn, donderdag 3 februari 2011 Prokkelbrainstormbijeenkomst van 15.00 tot 17.00 uur. Je kunt je
aanmelden via info@prokkel.nl Deelname is gratis en voor elke deelnemer is er een Prokkel DoeBoek.
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Tot besluit
wensen we jullie allen hele fijne feestdagen toe, een hele plezierige jaarwisseling en alle goeds voor 2011.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht
is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kan op geen
enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend
Colofon
De redactieraad bestaat uit Henk Bakkerode, Nel Bax, Jan Brak, Linda Hofman, Marleen Hoogeboom, Henk
Mannen en Anton Renting. Eindredactie Marian Geling.
Aanmelden/afmelden
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@prokkel.nl
Afmelden nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van het VSBfonds, Stichting
SPZ, SKaNfonds, Fonds NutsOhra en het Fonds verstandelijk gehandicapten
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