Nieuwsbrief
Jaargang 4, nummer 29
mei 2011

Dit is de vierde jaargang nieuwsbrieven van Stichting Prokkel, de organisator en promotor van de
Verstandelijk gehandicapten 2daagse. Van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 juni wordt er overal in het
land geprokkeld: zijnd prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.
Met speciaal aandacht voor donderdag 9 juni, de Nationale Prokkelstagedag.
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. Reacties op deze nieuwsbrief kunt u
mailen naar info@prokkel.nl

De Prokkels
Het aantal Prokkels stijgt gestaag. De teller staat nu op 150. En elke dag worden er nog Prokkels
aangemeld. Een mooi resultaat, vooral als je je realiseert dat het deels samenvalt met de Pinksteren. Toch
ook een weekend waarin men soms andere bezigheden heeft. Op de landkaart, die te vinden is onder
Prokkels 2011 is duidelijk te zien waar het Prokkelen plaatsvindt. Sommige delen, zoals Twente, Groningen,
Utrecht, Den Haag en de Veluwerand bevatten heel veel stipjes. Andere plekken zijn wat leger, maar dt
betekent niet dat er geen activiteit is, in tegendeel. ook op andere plaatsen is er van alles te doen. En het is
nog geen 9 juni. Een paar leuke voorbeelden eruit gelicht:
- Groesbeek : een schilderworkshop, een nordic walking clinic en een kunstroute
- Helden : een buurtfeest met voor iedereen wat wils en een BBQ als afsluiting
- Leeuwarden : verschillende activiteiten rondom gezondheid en bewegen. En ook deze keer verzorgt de
wethouder de opening
- Lisse : het grootste schilderij maken
- Wolvega : een sponsorloop voor een project in Zuid-Afrika, georganiseerd door de LFB
- Apeldoorn : in gesprek met gemeente ambtenaren over randvoorwaarden om mee te kunnen doen
- Zoeterwoude : Leerlingen van het ROC pakken uit
- Zoetermeer : een multiculturele Prokkel
Zomaar een aantal voorbeelden van de meer dan 150 Prokkels die er op dit moment zijn aangemeld.

Prokkelstage startsein voor de Prokkeldagen
De Prokkelstage in de Tweede Kamer is het startsein voor de Prokkeldagen. 25 cliënten van Steinmetz | de
Compaan gaan stage lopen in de Tweede Kamer. 15 van hen bij de politieke fracties en 10 bij de ambtelijke
organisatie (restaurant, beveiliging, personeel & organisatie). ’s Middags om 16.00 uur vindt er een
afsluitende bijeenkomst plaats, waar ook andere Prokkelaars uit Den Haag bij aanwezig zullen zijn. De
Kamervoorzitter zal een toespraak houden en alle deelnemers krijgen een Prokkel certificaat uitgereikt.
Ook de pers is hiervoor uitgenodigd.

Prokkelstages
Donderdag 9 juni is het Nationale Prokkelstagedag. En op een groot aantal plaatsen worden Prokkelstages
georganiseerd en er komen er nog steeds bij. Een Prokkelstage is relatief eenvoudig te organiseren. Bij deze
roepen we gemeenten en provincies op om ook zo´n Prokkel te organiseren op donderdag 9 juni. Immers,
een goede gelegenheid om te ervaren wat de mogelijkheden zijn van met een verstandelijke beperking,
waar zij in de dagelijkse praktijk mee geholpen zijn en wat daarvoor nodig is. Maar ook omgekeerd, mensen
met een verstandelijke beperking kun zien hoe het er bij de gemeente aan toe gaat. Kortom een goede
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kennismaking over en weer. Belangstelling? Vraag dan het draaiboekje Prokkestages op via
info@prokkel.nl.

Prokkelcertificaat
Alle deelnemers aan de Prokkelstage kunnen in aanmerking komen voor een Prokkelcertificaat. Deze
worden op dit moment ontworpen. Hoe kom je aan het Prokkelcertificaat? Door over je Prokkelstage een
kort verslag te maken. Dit verslag stuur je, voorzien van je naam en je stageplaats op naar info@prokkel.nl
en dan wordt er een Prokkelcertifcaat – uiteraard op naam – gemaakt. De lokale contactpersonen krijgen
hierover binnenkort meer informatie.

Perscontacten
Een groot aantal Prokkels heeft al een persbericht gemaakt. Deze zijn op de website bij de desbetreffende
Prokkels te vinden. Als voorbeeld de Prokkel talenten markt in Almelo. Ga naar Prokkels 2011, kijk bij
Almelo, klik op meer en onderaan op et scherm vind je een knop persbericht. Daar vind je het volledige
persbericht. Vanuit de landelijke organisaties verzorgen we de bovenlokale publiciteit. Lokaal zijn het de
Prokkelnetwerken zelf die hiermee aan de slag zijn.

Gouden Prokkel uitreiking
Alle Prokkels komen in aanmerking voor de Gouden Prokkel. Maandag 6 juni wordt bekend gemaakt welke
10 Prokkels genomineerd zijn voor deze eervolle prijs. De tien genomineerde Prokkels worden bezocht. Er
wordt een verslag van gemaakt en de jury, onder voorzitterschap van SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan
zal bepalen welke Prokkel uiteindelijk met de eer van de Gouden Prokkel gaat strijken. De prijsuitreiking
vindt plaats op vrijdagmiddag 24 juni in Utrecht. Houd deze datum vast vrij.

Prokkelstage marktplaats
Meerdere bedrijven en organisaties hebben een Prokkelstage aangemeld. Nog
niet al deze stage plaatsen zijn ingevuld. Ga naar wwwr.prokkel.nl, kijk onder
Prokkels 2011 en ga dan naar de marktplaats. Daar vind je een overzicht van nog
openstaande Prokkelstageplaatsen voor donderdag 9 juni. Met name rondom
Utrecht zijn er nog mogelijkheden (stad Utrecht, Zeist, Hilversum, Bunnik). Er is
ook een flyer met pictogrammen die je kunt uitdelen aan cliënten.
Op de Prokkelstage marktplaats kunnen belangstellenden zich aanmelden. Er zijn drie formulieren: een
voor mensen met een verstandelijke beperking zelf, een voor zorgaanbieders en een voor bedrijven.
Voor bedrijven: wilt u kennismaken met de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking,
vul dan het formulier stage plaats aangeboden in. Geef aan waar uw bedrijf zich bevindt en aan welke
werkzaamheden u denkt. En natuurlijk ook hoe belangstellenden zich kunnen melden,.Let op: het gaat
alleen om 1 dag, te weten donderdag 9 juni.
Wil je als zorgaanbieder het Prokkelstage aanbod van cliënten coördineren, dan ga je naar het formulier ik
bied stagiaires.
Wil je stage lopen? Ga dan naar `ik zoek een stage`. Vul je gegevens in, laat weten wat je wilt of kunt, in
welke gemeente je dat zou willen en dan wordt de vacature online gezet. Maikel heeft een filmpje gemaakt
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waar je kunt zien hoe het werkt. Ga naar www.noxqs.nl/driestroom/tv naar knop Prokkel met een
cameraman erop. Heb je een laptop dan komen alle knoppen soms niet in beeld. Druk dan even op f11, dan
krijg je alle knoppen.
Let op: er zijn al meer dan 15 vragen en aanbiedingen op de site. Kijk of er iets bij zit wat je leuk vindt. En
dat het werkt blijkt uit het voorbeeld van Leonie. Zij wilde graag stage lopen bij een reptielenhuis. Zij gaat
nu stagelopen bij de dierentuin Amersfoort.
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 de Prokkelambassadeurs en Marleen Hoogeboom. Eindredactie Marian Geling.
Aanmelden/afmelden
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@prokkel.nl
Afmelden nieuwsbrief
Prokkelen vindt plaats dankzij financiële ondersteuning van het VSBfonds, Stichting SPZ, SKaNfonds, Fonds
NutsOhra, NSGK, Start Foundation, MEE Nederland, PhiladekphiaSupport, Madurodam Steunfonds, VNG,
Vereniging LFB, ’s Heeren Loo, Stichting Instituut Gak, SKaN Fonds, Stichting Zonnige Jeugd, Burgerweeshuis
Haarlem en het Fonds verstandelijk gehandicapten
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