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De nieuwsbrief van Stichting Prokkel, de organisator en promotor van de Verstandelijk
gehandicapten 3daagse.
Er komt weer een nieuw Prokkelseizoen aan. De 3daagse in 2012 is op donderdag 7,
vrijdag 8 en zaterdag 9 juni. Donderdag 7 juni is het Nationale Prokkelstagedag.
Provinciale Start- en netwerkbijeenkomsten
Dit jaar een wat andere opzet dan voorgaande jaren. In elke provincie komt een
zogenaamde Start- netwerkbijeenkomst. Prokkelaars van voorgaande jaren kunnen daar
hun Prokkel(s) presenteren op de manier die zij leuk vinden (film, foto’s, een verhaal
e.d.). Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen (wat ging goed,
wat zou je anders willen doen, tips daarvoor) en contacten te leggen. We hebben leuke
locatie gezocht, waar ook nog wat anders te zien of te beleven is (dierentuin Amersfoort,
landgoed De Nijensteen, Natuurpark e.d.).
Kom, doe mee en maak gebruik van de volgende mogelijkheden:
- Wil je jouw Prokkel presenteren, neem contact met ons op via info@prokkel.nl of
06-27057594;
- Nodig anderen uit om mee te komen naar de Prokkel bijeenkomst in jouw
provincie. Denk daarbij ook aan cliëntenraden, bedrijvennetwerken, stichting
Present, de gemeente, het welzijnswerk en dergelijke;
- We vragen iedereen om één introducee mee te nemen. Per bijeenkomst is er
ruimte voor 40 tot 50 mensen, dus…..voel je vrij en breng het bij veel mensen
onder de aandacht;
- Deelname is gratis en iedere bezoeker krijgt een Prokkel DoeBoek mee naar huis,
een handig map vol met Prokkel menukaarten voorbeeld draaiboeken,
persberichten, tips en suggesties.
Daarnaast is er in elk geval één themabijeenkomst bij de Koetsveldschool in Den Haag.
Deze bijeenkomst is vooral voor het onderwijs. Hoe kun je binnen het (speciaal)
onderwijs Prokkelen inzetten voor het bevorderen van contacten met andere scholen,
leerlingen.
Provincie Utrecht
12 januari 2012 van 9.30- 12.00 (inloop 9.00 uur)
Dierenpark Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 224
3819 AC Amersfoort
Provincie Limburg
Dinsdag 17 januari van 10.00 – 12.30 (inloop 9.30 uur)
Pergamijn
Pepinusbrug 4
Zaal 3 / 4
6102 RJ Echt
Provincie Groningen
Woensdag 18 januari van 13.30 - 16.00 uur
Mytylschool Prins Johan Friso
Dilgtplein 1
9751 NJ Haren

Nieuwsbrief Prokkel, jaargang 5, nummer 35, november 2011

Provincie Gelderland
Donderdag 19 januari van 9.30 – 12.00 (inloop 9.00 uur)
Provinciehuis (Wijsmanzaal)
Markt 11,
6811 CG Arnhem
Provincie Noord Brabant
Dinsdag 24 januari van 14.30 – 17.00 (inloop 14.00 uur)
Prisma
Landpark Assisië
Hazepad 1
Hooghoutseweg 3
5074 NA Biezenmortel (bij Udenhout)
Provincie Flevoland
Donderdag 26 januari van 13.30 - 16.00 uur (inloop 13.00)
Stad&Natuur Almere
Kemphaanstraat 1
1358 AD Almere
Provincie Overijssel
Vrijdag 27 januari van 9.30 – 12.00 (inloop 9.00)
De Nijensteen
IJsseldijk 1
8194 LA Veessen
In Den Haag komt er een minisymposium met name voor de onderwijs sector
Woensdag 25 januari 2012 van 9.30 - 11.45 (inloop 9.00 uur)
Koetsveldschool
Zwaardvegersgaarde 25
2542 TC Den Haag
Al deze bijeenkomsten vind je ook op www.prokkel.nl onder agenda. Daar vind je ook de
knop waarmee je je kunt aanmelden.
Prokkels op de website
Er staan inmiddels zes Prokkels op de website. Weet je ook al wat je gaat doen, meld je
Prokkel aan. Dan kun je ook je Prokkel bij anderen in je gemeente meer zichtbaar
maken.
Prokkelen en de social media
Prokkel is ook actief op LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze media kunnen ook
interessant zijn voor het promoten van je eigen Prokkelactiviteiten. Om kennis te maken
met de mogelijkheden daarvan krijgen we van IBM een gratis training. 15 mensen van
verschillende Prokkelnetwerken doen daaraan mee. Gezamenlijk gaan we kijken hoe we
Facebook en Twitter kunnen inzetten om juist ook lokaal meer mensen bij het Prokkelen
te betrekken. Je zult er vast meer van horen en merken.
De eerste stappen zijn overigens ook al gezet. Op de pagina Prokkelnetwerken is bij een
aantal netwerken ook de Facebook pagina vermeld (Groesbeek en Nijmegen
bijvoorbeeld). Hebben jullie ook een Facebook pagina van je Prokkelactiviteiten, laat het
ons weten, dan linken we die aan je netwerk pagina. En met de webbeheerder zijn we
bezig om dit proces te standaardiseren, dan wordt het voor iedereen nog veel
gemakkelijker. Je kunt de Facebook pagina vooral gebruiken om de interactie rondom je
Prokkelactiviteiten te bevorderen. Laat anderen delen in de voorbereidingen en
nevenactiviteiten, dat blijkt veel plezier op te leveren.
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Uitslag 3MFonds
Prokkelen is geëindigd op de 11e plaats. We willen bij deze iedereen bedanken die op
Prokkelen heeft gestemd, dat zijn er toch heel veel geweest. Dus….heel veel dank
daarvoor.
Nieuwe stagiaires
Op onze oproep voor stagiaires hebben we veel reacties gekregen. Osman Mutlu, ROC
student maatschappelijk werk, komt de komende maanden drie dagen per week het
Prokkelteam ondersteunen. Hij zal zich vooral ook bezig houden met het organiseren van
een aantal Prokkels in de directe omgeving van Apeldoorn. Zijn opleiding is vooral daarop
gericht, hij zal dus samen met lokale organisaties een of meerdere Prokkels vorm gaan
geven.
Job Huisman komt vier dagen in de maanden november, december en januari stage
lopen. Job, ROC student economie, zal vooral aan de slag gaan met marketing en
communicatie met name ook van de provinciale Start- en netwerkbijeenkomsten.
Fonds NutsOhra
Het Fonds NutsOhra heeft het Prokkelen vanaf het eerste uur financieel ondersteund.
Daarvoor zijn we haar zeer erkentelijk. Het is een Fonds dat nog steeds groeit, inmiddels
hebben ze zo’n € 13 miljoen per jaar beschikbaar voor projecten in de gezondheidszorg.
Ze financieren vooral projecten waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is.
Projecten die de zorg voor patiënten/cliënten verbeteren en bijdragen aan verbetering
van de kwaliteit van leven, zijn van harte welkom. Daarbij wordt vooral ook gekeken
naar concrete resultaten, naar draagvlak en implementatie. Wij ervaren het Fonds als
zeer toegankelijk en actief meedenkend. Meer informatie over Fonds NutsOhra kun je
vinden op hun website www.fondsnutsohra.nl
Partners voor Donderdag 7 juni Nationale Stagedag
Recentelijk hebben we een gesprek gehad met MVO Nederland. Zij werken graag mee
om de Nationale Prokkelstagedag onder de aandacht te brengen bij haar leden. Daar
meer dan 1.500 bedrijven daarbij aangesloten zijn, zal dat zeker tot nieuwe
stageplaatsen leiden.
Daarnaast zijn we in gesprek met Cedris. De Nationale Prokkelstagedag is natuurlijk ook
een uitgelezen moment om eens bij een ander bedrijf of organisatie te gaan kijken hoe
het er daar aan toe gaat. En voor bedrijven is het een uitstekende gelegenheid om
kennis te maken met de mogelijkheden van nieuwe werknemers.
Tot besluit zijn we in gesprek met een bedrijf dat de mogelijkheid onderzoekt om op
meer dan 25 plaatsen in het land de afsluitende bijeenkomst voor de Nationale
Prokkelstagedag te organiseren. Zodra daarover meer bekend is, laten we dat uiteraard
weten. Maar bij deze alvast een oproep voor potentiële stagiaires.
Waar zou jij een dag stage willen lopen? En dat er heel veel mogelijkheden zijn, kunnen
de medewerkers van de LFB bevestigen. De beide directeuren (Conny en William) hebben
bij VWS stage gelopen, PR medewerker Dé de Haas is met een journalist van Radio 1 op
stap geweest, Mireille, de trainer bij bureau Jeugdzorg, Michiel bij een zorginstelling en
Henriëtte heeft op het directiesecretariaat van een woningcorporatie stage gelopen. Je
kunt je aanmelden via de website, maar je bent natuurlijk ook van harte welkom op een
van de Start- en netwerkbijeenkomsten. Daar kun je je laten inspireren en
mogelijkerwijs ook al contacten leggen.
Prokkel veiling in Groesbeek
De Prokkelveiling heeft maar liefst € 1.000 opgebracht een prachtig startkapitaal voor
allerlei mooie Prokkelactiviteiten in Groesbeek.
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Prokkelen staat voor samen
Steeds meer Prokkels worden door en met mensen met een verstandelijke beperking
georganiseerd. Een zeer positieve ontwikkeling. Op zaterdag 19 november is er bij de
denktank van de LFB een workshop over Prokkelen. Hoe kun je zelf meedoen met het
Prokkelen, wat is het en welke kansen zijn er voor jou. Daar gaan we het met elkaar over
hebben. Wil je daarover meer weten? Bel naar de LFB in Utrecht 030 – 236 3761
Evaluatie
Movisie en Vilans hebben het Prokkelen onderzocht. Ze hebben een online enquête
gehouden en gesprekken gevoerd met verschillende mensen. De rapportage is klaar. Heb
je belangstelling daarvoor, neem dan contact op met Marian Geling via
marian@prokkel.nl of bel naar 06-27057594.
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 afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@prokkel.nl
Prokkelen vindt plaats dankzij financiële ondersteuning van het VSBfonds, Stichting SPZ,
SKaNfonds, Fonds NutsOhra, NSGK, MEE Nederland, PhiladelphiaSupport, Madurodam
Steunfonds, VGN, Vereniging LFB, ’s Heeren Loo, SKaN Fonds, Stichting Zonnige Jeugd,
Weeshuis der doopsgezinden Haarlem en het Fonds verstandelijk gehandicapten
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