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De nieuwsbrief van Stichting Prokkel, de organisator en promotor van de Verstandelijk
gehandicapten 3daagse.
De data voor 2012 zijn donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 juni.
Donderdag 7 juni is het Nationale Prokkelstagedag.
Aantal aangemelde Prokkels: 33
Meer informatie over deze Prokkels kun je vinden op de website www.prokkel.nl
Prokkelen met Knoop in je zakdoek op Televisie
In 2012 staat Knoop in je zakdoek in het teken van wensen. In 18 afleveringen worden
langgekoesterde wensen van mensen met een verstandelijke beperking vervuld. Heb je
een wens en wil je daarmee op de televisie, dan is hier je kans. Presentator Johan
Overdevest gaat je helpen bij het vervullen van jouw droomwens. Je gaat daarbij zelf ook
veel doen. Dus samen met anderen aan de slag om je droomwens te realiseren.
Welke wensen komen in aanmerking?
Je kunt denken aan de wens om eens samen met je idool op te treden, een dag te helpen
in het circus, met de brandweer of politie op pad, een parachutesprong maken, een
gastrol in een favoriete soap spelen, een ontmoeting met een voetbalster of andere
bekende sporter, een videoclip maken, een kunstwerk realiseren met een bekende
kunstenaar, meehelpen achter de schermen van een televisieprogramma. Je kunt het zo
gek niet bedenken. De wensen zijn zeer persoonlijk en uniek. Onder het motto 'alles is
mogelijk' gaan we aan de slag. Het streven is om de wensen tijdens de Prokkeldagen te
laten plaatsvinden. Maar er is natuurlijk veel voorbereidingstijd nodig.
Hoe kan ik mijn wens aanmelden
Om in aanmerking te komen voor de selectie van een van de hoofdgasten van Knoop in
je zakdoek kijkt de redactie van Knoop naar het volgende:
- Is je wens een bijzondere wens?
- wat is je grootste wens...........;
- Ben je 18 jaar of ouder;
- Heb je een verstandelijke beperking en kun je jezelf goed verwoorden. Want hij wordt
op televisie uitgezonden.
Wacht niet te lang en stuur je wens met een kleine toelichting per email naar
info@prokkel.nl. Wij sturen deze door naar de redactie van Knoop in je zakdoek. Die
nemen dan contact met je op.
Prokkelen en het (speciaal) onderwijs
De Koetsveldschool in Den Haag hoorde vorig jaar vrij laat over het Prokkelen. Maar ze
waren wel meteen heel enthousiast. Leerlingen van groep 8 (speciaal onderwijs) hebben
een hele dag opgetrokken met leerlingen van de eerste klas van het VMBO. Dit is zo
goed bevallen dat ze hun ervaringen graag met anderen willen delen. Ze nodigen
docenten van speciaal onderwijs, basisscholen en middelbare scholen uit voor een minisymposium. Maar ook ouders, bedrijven, medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen
zijn van harte welkom. Het is op woensdag 25 januari van 9.30 tot 11.45 uur op de
Koetsveldschool. Het is een landelijk symposium, dus ook mensen van buiten Den Haag
zijn hierbij uitgenodigd.
Werkt Prokkelen?
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Ja, Prokkelen werkt. Dat blijkt uit het onderzoek dat Movisie en Vilans hebben gehouden.
Een onderzoeker van Spectrum CMO Gelderland heeft het onderzoek opgevraagd en er
een samenvatting van gemaakt. Daarin kun je lezen waarom het werkt en wat er dan
werkt. Ook geeft ze een aantal verbetertips. Deze samenvatting kun je vinden op
http://www.swengel.nl/prokkelen-werkt.
Aanmeldingen provinciale Start- en netwerkbijeenkomsten van januari
Er is veel belangstelling voor de start- en netwerkbijeenkomsten. Naar sommige
bijeenkomsten komen maar liefst 40 mensen (Amersfoort en Arnhem), bij andere iets
minder, maar overal zijn er meer dan 10 deelnemers. Het leuke is dat er heel veel
nieuwe mensen komen die nog niet eerder hebben meegedaan met het Prokkelen. Wat
opvalt is het aantal aanmeldingen vanuit ANB Amro Foundation, vanuit de
woningcorporaties, bedrijven, werkbedrijven en gemeenten. Ook vanuit de doelgroep zelf
zijn er bij elke bijeenkomst wel mensen aanwezig. Daarmee is de bijeenkomst zelf al een
Prokkel.
Je kunt je nog steeds aanmelden, dus…..kijk hieronder welke bijeenkomst jou het beste
uitkomt en meld je aan.
Provincie Utrecht
Donderdag 12 januari 2012 van 9.30- 12.00 (inloop 9.00 uur) Amersfoort
Provincie Friesland
Donderdag 12 januari 2012 van 14.30 tot 17.00 uur (inloop 14.00 uur) Drachten
Provincie Zuid-Holland
Maandag 16 januari 2012 van 14.00 tot 17.00 uur Gouda
Provincie Limburg
Dinsdag 17 januari van 10.00 – 12.30 (inloop 9.30 uur) Echt
Provincie Drenthe
Woensdag 18 januari van 9.00 tot 11.30 uur Assen
Provincie Groningen
Woensdag 18 januari van 13.30 - 16.00 uur
Provincie Gelderland
Donderdag 19 januari van 9.30 – 12.00 (inloop 9.00 uur)
Provincie Zeeland
Dinsdag 24 januari van 9.30 tot 11.30 uur (inloop 9.00 uur) Goes
Provincie Noord Brabant
Dinsdag 24 januari van 14.30 – 17.00 (inloop 14.00 uur)
Provincie Noord-Holland
Donderdag 26 januari van 9.00 – 12.00 uur (inloop 9.00 uur) Heerhugowaard
Provincie Flevoland
Donderdag 26 januari van 13.30 - 16.00 uur (inloop 13.00)
Provincie Overijssel
Vrijdag 27 januari van 9.30 – 12.00 (inloop 9.00)
In Den Haag is er een minisymposium met name voor de onderwijs sector
Woensdag 25 januari 2012 van 9.30 - 11.45 (inloop 9.00 uur)
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Meer informatie vind je op www.prokkel.nl onder agenda. Daar vind je ook de knop
waarmee je je kunt aanmelden.
Donderdag 7 juni Nationale Prokkelstagedag
Zowel bedrijven als deelnemers kunnen zich nu aanmelden voor de Nationale
Prokkelstagedag.
Zou jij graag een dag in een restaurant willen werken, of kijken wat ze doen op het
gemeentehuis, of bij de bank of de bakker, of…..nog iets heel anders? Ga dan naar de
website www.prokkel.nl en vervolgens naar Prokkels 2012. In de linker kolom vind je
onder “ik zoek een Prokkelstage” het formulier waarmee je je kunt aanmelden.
Maar ook bedrijven, gemeenten, woningcorporaties en andere instellingen kunnen hier
terecht. Onder “ik bied een stageplaats” vind je een formulier invullen waarop je kunt
aangeven dat je graag een stagiaire wilt ontvangen en aan welke werkzaamheden je
denkt.
MVO Nederland heeft in haar nieuwsbrief aandacht besteed aan de Prokkelstage, een
oproep aan ondernemend Nederland met een mooie foto van de Prokkelstage in Doorn.
http://www.mvonederland.nl/content/nieuwsberichten/kom-prokkelen-nationalestagedag-2012
Let op:
Je kunt het ook zelf onderling met elkaar regelen. We hebben een draaiboek gemaakt
voor het organiseren van een Prokkelstage. Daarin vind je ook een aantal handige tips en
suggesties. Dit draaiboek kun je opvragen via info@prokkel.nl maar het is ook te vinden
op de website onder documenten en menukaarten.
En…..in 23 gemeenten organiseren medewerkers van USG Restart een afsluitende
bijeenkomst voor alle deelnemers aan de Prokkelstages in die desbetreffende gemeente.
Dat maakt het voor iedereen nog veel gemakkelijker.
Vacature voor stagiaire of vrijwilliger
Vanaf 15 januari is er weer plaats voor een stagiaire bij Stichting Prokkel. We hebben
vooral veel communicatie werkzaamheden (Facebook bijhouden, filmpjes op de website
plaatsen, contact leggen met de lokale Prokkelnetwerken, bijhouden van de database en
nog veel meer), MBO/HBO niveau. We denken aan twee tot vier dagen per week, van
februari (of iets eerder) tot half juni. We hebben een mooie werkplek voor je op de zolder
van De Passerel in Apeldoorn, hartje centrum en op loopafstand van het station.
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, Sien, Madurodam Steunfonds, VGN,
Vereniging LFB, ’s Heeren Loo, SKaN Fonds, Stichting Zonnige Jeugd, Weeshuis der
doopsgezinden Haarlem, Elise Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds, Roode- of
Burgerweeshuis en het Fonds verstandelijk gehandicapten
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