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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: 31
Een prachtig mooi aantal, veel meer dan het aantal Prokkels in 2011 op dit tijdstip. Lees
verder over de achtergrond hiervan en…..kom in januari naar één van de provinciale
Start- en netwerkbijeenkomsten. Daar krijg je volop gelegenheid om nader kennis te
maken met collega Prokkelaars en nieuwe mensen.
USG Restart Prokkelt volop mee
USG Restart, de grootste jobcoachorganisatie in Nederland, gaat op donderdag 7 juni op
23 plaatsen in het land een afsluitende bijeenkomst voor de Prokkelstages organiseren.
Dat is een prachtig aanbod. Op deze manier wordt het voor zowel bedrijven als stagiaires
heel eenvoudig om mee te doen aan de Nationale Prokkelstagedag. In elk geval in die
desbetreffende plaats. Op de website vind je onder Prokkels 2012 in welke plaatsen deze
bijeenkomsten zullen plaatsvinden. Op de provinciale start- en netwerkbijeenkomsten
zullen we meer vertellen over deze samenwerking en hoe je je daarbij kunt aansluiten.

Prokkelstage Tweede Kamer
Ook de Tweede Kamer gaat dit jaar weer op Prokkelstage. Zo’n 25 personen kunnen op
donderdag 7 juni daar stage gaan lopen. Ongeveer 15 daarvan zijn welkom bij een van
de politieke partijen. De andere tien gaan meewerken bij de ondersteunende diensten.
Daarbij kun je denken aan de beveiliging, postkamer, personeelszaken en natuurlijk in
het restaurant. Zoals het er nu naar uitziet gaan bewoners van Steinmetz | de Compaan
deze stageplaatsen vervullen, maar….mocht jij belangstelling hebben, dan kun je je
aanmelden door het formulier “Ik zoek een stage” in te vullen op de Prokkelstage
marktplaats. Dat vind je op www.prokkel.nl onder Prokkels 2012.
12 Provinciale Start- en netwerkbijeenkomsten in januari
Het aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomsten verloopt zeer voorspoedig. Aan elke
bijeenkomst kunnen zo’n 40 mensen meedoen. Sommige beginnen al aardig in de buurt
te komen van dat aantal. Waarom zou je er naar toe gaan? Om andere Prokkelaars te
ontmoeten, te horen wat zij hebben gedaan en wat ze er leuk aan vonden. Dat brengt
jou misschien ook wel heel veel nieuwe ideeën. Ook is het leuk om nieuwe mensen te
leren kennen. Want ook dat zien we terug in de aanmeldingen: redelijk veel nieuwe
mensen, gemeenteambtenaren, ondernemers, jobcoaches, docenten, welzijnswerkers,
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medewerkers uit de Zorg, van Stichting Present, van Samen voor Netwerken en nog vele
anderen.
Waarom ze komen? Misschien vanuit het idee dat al die veranderingen in de WMO,
rondom de AWBZ en begeleid werken, het belangrijk is dat mensen elkaar op lokaal
niveau beter leren kennen. En Prokkelen kan daarvoor een handig instrument zijn.
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)
Meer informatie vind je op www.prokkel.nl onder agenda. Daar vind je ook de knop
waarmee je je kunt aanmelden.
Prokkelen en de social media
Op maandag 21 november waren we met 12 andere Prokkelaars te gast bij het
hoofdkantoor van IBM in Amsterdam. Twee van hun medewerkers hebben ons een dag
wegwijs gemaakt in het social media landschap. Het was een erg goede bijeenkomst. We
hebben niet alleen gehoord wat je met Facebook, met Twitter en LinkedIn kunt, maar we
hebben het ook meteen in de praktijk kunnen brengen. Sommige van ons hebben een
Facebook pagina van hun Prokkelactiviteiten gemaakt, anderen hebben Twitter ontdekt
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en samen hebben we nog meer berichten op de Facebook pagina Prokkel3daagse gezet.
Heb je daar al een bezoekje gebracht?
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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