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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: 55
Meer informatie over deze Prokkels kun je vinden op de website www.prokkel.nl. Weet je
je zelf al de datum en wat je gaat doen, meld hem dan aan. Dan weten anderen in je
omgeving wat er staat te gebeuren.
Donderdag 7 juni 2012 Nationale Prokkelstagedag
Het belooft een groot succes te worden. Er staan al meer dan 75 aanbiedingen en
ongeveer 25 aanvragen op de Prokkelstagemarktplaats (www.prokkel.nl onder Prokkels
2012, rechterkolom). Verderop in deze nieuwsbrief een overzicht van de aangeboden
stageplaatsen. Cliënten en leden van de LFB; kijk of er iets voor jou bij zit.
Ondernemers, bestuurders en professionals: er staan ook al meer dan 25 vragen van
cliënten op de website, ook onder stagemarktplaats. Kijk of jezelf deze stageplaats kunt
vervullen of betrek relaties uit je netwerk erbij.
Voor leden van de LFB en cliënten
Op 75 plaatsen kun je donderdag 7 juni stage lopen. Hieronder een overzicht. Je kunt je
aanmelden via de website. Ga naar Prokkels 2012. Zoek de stageplaats waar je stage
wilt lopen. Stuur de contactpersoon een mail, met je naam, adres en telefoonnummer.
- Den Haag: 25 plaatsen in de Tweede Kamer
- Den Haag: 1 plaats bij de ANWB
- Den Haag: 1 plaats bij de directie van Steinmetz | de Kompaan
- Den Haag: 5 plaatsen bij het ministerie van VWS
- Den Haag: 4 plaatsen bij Resto VanHarte
- Amsterdam: 4 plaatsen bij Resto VanHarte
- Leeuwarden: 2 plaatsen bij Resto VanHarte
- Utrecht: 2 plaatsen bij Resto VanHarte
- Dordrecht: 2 plaatsen bij Resto VanHarte
- Alkmaar: 2 plaatsen bij Resto VanHarte
- Maastricht: 1 plaats bij Resto VanHarte
- Arnhem: 2 plaatsen bij Resto VanHarte en 1 bij een pedicuepraktijk
- Zoetermeer: 2 plaatsen bij Resto VanHarte
- Tilburg: 4 plaatsen bij Resto VanHarte
- Rotterdam: 4 plaatsen bij Resto VanHarte
Staat je plaats of voorkeur er niet bij, geen probleem. Je kunt het formulier “ik zoek een
stageplaats” invullen. Dan kun je vertellen waar jij stage wilt gaan lopen.
Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties
Al zo’n 25 cliënten en leden van de LFB hebben aangegeven waar zij stage willen lopen.
Dat varieert van een dag bij FC Utrecht tot op een secretariaat op een kantoor in de
buurt van Weesp, maar ook bij MEE (Drenthe) met een wethouder of bij een (provinciaal)
radio of televisie station (Zeeland en Brabant). Help mee om deze stageplaatsen in te
vullen. Misschien kan het in je eigen organisatie of zie je mogelijkheden in je netwerk?
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Neem contact op met de stagiaire en maak afspraken met elkaar. Als de stageplaats is
ingevuld, geef dat door via info@prokkel.nl, dan vermelden we dat bij de desbetreffende
stageplaats.
Succesvolle provinciale start en netwerkbijeenkomsten
In de maand januari is er in elke provincie een Prokkel start- en netwerk bijeenkomst
geweest. Een mooie opkomst, maar liefst 365 deelnemers. En daarnaast nog meer dan
100 mensen die graag hadden willen komen, maar die dag verhinderd waren. Veel
bedrijven (16%), mensen uit de doelgroep zelf (13%), welzijn (10%), onderwijs (10%),
gemeenten (5%) en uit de zorg (25%). Voor het overgrote deel van de deelnemers wat
het een eerste kennismaking met Prokkelen. Het was leuk om te merken dat iedereen
enthousiast en geïnspireerd naar huis ging.
Het programma bestond uit presentaties van Prokkels van afgelopen jaren, tips en
suggesties voor het organiseren van een Prokkel en natuurlijk ruimte om elkaar beter te
leren kennen. Daar is ook ruimschoots gebruik van gemaakt.
Porsche Prokkel
Een ondernemer uit de omgeving van Apeldoorn biedt aan om kinderen met een
verstandelijke beperking mee te nemen op een toertocht op zaterdag 9 juni. Bijzonder is
het vervoersmiddel, namelijk Porsches. Hij verwacht zo’n 25 plaatsen te kunnen regelen.
Meer informatie is te vinden op www.prokkel.nl onder
http://prokkel.nl/?ac=ProkkelViewer-34-1&activity=1139
Directeur Steinmetz | De Compaan
Wat doet een directeur van een grote zorginstelling nu de hele dag? Ben je daarnaar
benieuwd en zou je hem (of haar) ook willen vertellen wat je opvalt? Meld je dan aan
voor deze leuke Prokkelstage (donderdag 7 juni, Den Haag)
Cliënten aanmelden op de site voor nationale Prokkelstagedag 7 juni 2012
Veel cliënten vinden het interessant om een dag stage te lopen hebben we gemerkt.
Hierbij roepen we ook begeleiders op om hieraan bekendheid te geven in hun
organisatie. Bespreek met cliënten waar zij stage zouden willen lopen en vul samen het
formulier in op de website.
Vrijwilligers voor de collecte van het Fonds verstandelijk gehandicapten
Het Fonds verstandelijk gehandicapten is een van de initiatiefnemers van het Prokkelen.
Het merendeel van hun inkomsten is afkomstig uit de jaarlijkse collecte. Ze zijn
natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe collectanten. Ze hebben daarvoor nu een leuke
actie. Voor elke collectant die je aanbrengt krijg je een lot en kun je meedingen naar een
fiets, een etentje voor twee of een boek. De actie loopt tot 31 mei.
Wil je meedoen, ga dan naar
http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/vrijwilligers/tips-voorvrijwilligers/speciale-actie-aanmelden-nieuwe-vrijwilliger.html
Prokkelen draagt bij aan een prettige buurt voor iedereen
Prokkelen blijkt een laagdrempelig en goed werkend instrument te zijn om
buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Verschillende welzijn- en
zorgorganisaties hebben daar goede ervaringen mee opgedaan. Op de website
www.prokkel.nl is onder Prokkel 2011 een aantal leuke voorbeelden te vinden. Maar je
kunt natuurlijk ook een aantal Prokkelmenukaarten opvragen via info@prokkel.nl.
Prokkelen en het onderwijs
Op 25 januari heeft een aantal vertegenwoordigers uit het speciaal onderwijs elkaar
ontmoet bij de Koetsveldschool in Den Haag. Daarnaast was er ook een aantal
medewerkers van bedrijven aanwezig. Samen hebben zij de mogelijkheden van het
Prokkelen verkend. En die zijn er veel. VSO leerlingen doen mee aan de Nationale
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Prokkelstagedag (en medewerkers van ABN Amro willen graag meedenken en –werken
aan het vervoer, mocht dat nodig zijn), leerlingen van een ROC organiseren een
Prokkelactiviteit voor leerlingen van het regulier onderwijs en van het speciaal onderwijs.
Maar ook ouders en andere belangstellenden zetten zich daarvoor in. Via info@prokkel.nl
kun je een mooie presentatie aanvragen van een dergelijke Prokkel activiteit in
Maastricht.
Vacature voor stagiaire of vrijwilliger
Vanaf 1 maart is er weer plaats voor een stagiaire bij Stichting Prokkel. We hebben
vooral veel organisatie werkzaamheden. Meehelpen bij het organiseren van de Gouden
Prokkel en het bij het bij elkaar brengen van mensen die graag willen Prokkelen.
MBO/HBO niveau. We denken aan twee tot drie dagen per week, van maart (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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