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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.
In deze Nieuwsbrief vier hoofdonderwerpen
- Een aantal Prokkelvoorbeelden die zo mooi van eenvoud zijn, dat je ze nog
makkelijk kunt realiseren;
- Waar gaan we naar toe voor de opening van de Prokkeldagen 2012? Welke
Prokkel(s) krijgt de eer om als landelijke aftrap te dienen;
- Informatie over de Gouden Prokkel prijs (dit keer twee categorieën), wanneer
hoor je of je bent genomineerd, waar let de jury op, wanneer wordt de uitslag
bekend en wie zal hem uitreiken;
- En in deze tijden van financiële krapte brengen wij graag een paar fondsen bij
jullie onder de aandacht. Het zijn fondsen die aan de wieg hebben gestaan van
het Prokkelen en altijd op zoek zijn naar vernieuwende projecten.
- Prokkelen na de Prokkel van 2012: we gaan door, alleen een beetje anders.
Aantal aangemelde Prokkels: 146
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.







1. Prokkelen uitgelicht
Prokkelworkshop social media
Twitteren, facebook, het wordt steeds belangrijker. Maar wat is het, wat kun je er
mee, wat niet en waarom zou je het willen doen? Op verschillende plaatsen in het
land worden Prokkelworkshops social media gegeven. SBOG en Programma VCP in
Velp (bij Arnhem), Seneca Advies in Arnhem, SME660 en MEE Utrecht in Utrecht en
we weten dat er plannen zijn in Apeldoorn en Eindhoven. Een kleine gemengde groep
tussen de 10 en 12 personen in duo´s achter de computer. We zien mooie combi´s
voorbij komen: mensen met VG met ouderen, met studenten, met MaSleerlingen, het
kan allemaal. Ondernemers vinden het leuk om zo´n training te verzorgen (ja
natuurlijk ook als vrijwilliger ☺☺) en via organisaties als MEE, LFB of een
zorginstelling melden cliënten zich aan;
Prokkelen en cliëntenraden
Sinds een paar weken werkt Arthur Lengkeek als vrijwilliger voor Prokkel en de LFB.
Hij heeft een nieuwsbrief gemaakt voor LFB leden met daarin een groot aantal
Prokkel voorbeelden en tips en suggesties voor het zelf meedoen aan Prokkelstages
en organiseren van Prokkels. Daarnaast heeft hij een aparte versie gemaakt voor
leden van cliëntenraden. Wij hebben die naar bij ons bekende adressen gemaild. Niet
ontvangen? Wel belangstelling? Vraag hem op bij info@prokkel.nl.
Prokkelen en het EK voetbal
Organiseer een Prokkel rondom het EK voetbal. Zaterdag 9 juni om 18.00 uur speelt
het Nederlands elftal tegen Denemarken. Veel zorginstellingen hebben
gemeenschappelijke ruimtes: nodig buurtbewoners uit, ga samen kijken, samen eten.
Dat kan ook in het wijkcentrum, een basisschool of een bedrijfsrestaurant. Samen
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(mensen met en zonder verstandelijke beperking) de voetbalwedstrijd bekijken, wat
eten en elkaar wat beter leren kennen.
Prokkelstage Netwerkbijeenkomsten
Op 23 plaatsen in het land wordt op donderdag 7 juni, de nationale Prokkelstagedag
een afsluitende bijeenkomst voor Prokkelstages georganiseerd. Deze bijeenkomsten
staan open voor iedereen (bedrijven, zorginstellingen, scholen, bestuurders, mensen
met een verstandelijke beperking) die mee heeft gedaan met een Prokkelstage of zich
hierop wil oriënteren. Een inleiding, ervaringen uitwisselen, een leuk muzikaal
intermezzo en netwerken. Een bijeenkomst die je niet mag missen. De locaties vind
je op de website en je kunt je aanmelden bij de daar vermelde contactpersoon.

2. Groningen, Prokkelstad, de opening van het Prokkelen 2012
Elk jaar wordt er één Prokkel uitgekozen die symbool staat voor de Prokkel3daagse, waar
dan de officiële openingshandeling plaats vindt. Dit jaar is na rijp beraad besloten
daarvoor niet één Prokkel te kiezen maar een hele stad. De keuze is daarbij op
Groningen gevallen. Daar vinden zeer veel verschillende Prokkels plaats waarbij ook zeer
uiteenlopende groepen mensen bij betrokken zijn. In Groningen breidt het Prokkelen zich
als een olievlek uit. Het is mooi om te zien dat scholen meedoen, zelfstandig
professionals, theatermakers, winkeliers, wijkbewoners, kortom steeds meer mensen in
de samenleving. En daar is het natuurlijk om te doen. Hoe er vorm wordt gegeven aan
deze opening van Prokkelstad Groningen? Houd de website in de gaten. Daarop
binnenkort meer.
3. De Gouden Prokkel
Alle Prokkels dingen meen naar de Gouden Prokkel. Dit jaar zijn er twee categorieën, te
weten Prokkelen en Prokkelstages. Voor beide categorieën worden vijf Prokkels
genomineerd. Deze worden bezocht door een vertegenwoordiger van Stichting Prokkel.
Deze maakt een verslag over zijn bevindingen en dat dient als onderlegger voor de jury.
Deze besluit, onder leiding van haar voorzitter Alexander Rinnooy Kan welke twee
Prokkels de Gouden Prokkel krijgen. De jury voorzitter zal zelf op vrijdag 29 juni, tijdens
een feestelijke bijeenkomst in Utrecht de twee prijzen uitreiken.
4. Geld voor Prokkelen, een aantal fondsen toegelicht
Er is in Nederland een aantal fondsen die zeer actief bijdragen aan integratie en
participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Een aantal van hen financiert
ook het Prokkelen en sommige Prokkelen zelf actief mee. Vanaf deze plaats willen we
graag aandacht aan hen besteden.
Het VSBfonds
Dit fonds, met een gemiddeld donatiebudget van 26 miljoen per jaar waarmee ze
ongeveer 1.400 projecten financieren, is een van de belangrijkste financiers van de
Prokkel. Maar….ze doen nog meer. Het is een fonds dat zelf ook graag leert en
meeprokkelt. Dit jaar gaan ze op donderdag 7 juni met een groep mensen met een
verstandelijke beperking zo’n zes verschillende projecten beoordelen. Deze projecten zijn
al eerder in behandeling genomen door medewerkers van het fonds zelf, maar….wat
vinden mensen met een beperking van de verschillende projecten? Zouden zij ook geld
hebben gegeven aan dat project? En welk project vinden zij het beste en waarom? Dat
zijn allemaal vragen die die ochtend aan de orde zullen komen. Uiteindelijk zal een van
de zes projecten een extra bijdrage krijgen. Op deze manier leert iedereen van elkaar.
De medewerkers van het VSBfonds leren kijken door de bril van iemand met een
verstandelijke beperking, de mensen met een verstandelijke beperking leren waar
fondsen op letten als zij projectvoorstellen ontvangen. Ook dat is van groot belang. Want
organisaties zoals de LFB, de belangenvereniging van, voor en door mensen met een
verstandelijke beperking zal in de toekomst ook meer projectgericht gaan werken en dan
is het fijn dat ze weten hoe bijvoorbeeld het VSBfonds werkt.
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Het Skanfonds
Het Skanfonds heeft zo’n 10 miljoen per jaar te verdelen en ze ondersteunen daarmee
zo’n 750 verschillende projecten. Sociale cohesie en zorg voor kwetsbare mensen zijn
speerpunten van dit Fonds. Het Prokkelen past daar dan ook prima in, vandaar dat ook
het Skanfonds financieel bijdraagt http://www.skanfonds.nl/
Fonds verstandelijk gehandicapten
Dit Fonds dat min of meer aan de wieg stond van het Prokkelen, is een fonds dat een
groot gedeelte van haar gelden krijgt door te collecteren. In september gaan er weer
duizenden mensen met de collectebus op pad voor het Fonds. Hoe meer collectanten,
hoe meer geld er wordt opgehaald, want….en dat is ook onze eigen ervaring…..als je
aanbelt met een collectebus in de hand, dan geven mensen eigenlijk bijna altijd wel,
gelukkig. Dus meld je aan als collectant. Dan kan via de website
http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/vrijwilligers/aanmeldingsformulier.html
Collecteer je al voor het fonds? Dan hebben zij een leuke actie voor het werven van
nieuwe collectanten. Voor elke nieuwe collectevrijwilliger die je voor 31 juli aanmeldt,
ding je mee naar een leuke prijs: een fiets, een diner voor twee in een restaurant waar
mensen met een verstandelijke beperking werken of een exemplaar van het fotoboek “de
Upside van Down” van fotografe Eva Snoijink. Deze prijzen hebben ze gekregen van een
anonieme sponsor.
Stichting SPZ en de Pier de Boer-prijs 2013
Stichting SPZ steunt mensen met een verstandelijke beperking. Zij doet dat door het
verlenen van financiële steun aan verengingen en stichtingen veelal op projectbasis. En
ja, ook deze stichting is een belangrijke partner van het Prokkelen. Eens in de twee jaar
reikt ze de Pier de Boer prijs uit, een prachtige prijs waarmee je je project verder kunt
uitdragen, want de geldprijs is maar liefst € 50.000. Het thema voor 2013 is; Versterking
van de positie van mensen met een licht verstandelijke handicap in de samenleving. We
raden je aan een kijkje op hun website te nemen voor meer informatie over deze prijs,
waarvoor 15 november de sluitingstermijn is. http://www.stichtingspz.nl/
5. Prokkelen na 2012
Afgelopen jaar is het Prokkelen geëvalueerd door kennisinstituten Movisie en Vilans. Een
van de conclusies was dat Prokkelen werkt, het bevordert integratie, participatie,
meedoen. Natuurlijk zijn er ook aanbevelingen voor verbeteringen gedaan. Daarnaast gaf
men aan dat het jammer zou zijn om er mee te stoppen. Redenen voor het bestuur en de
founding fathers van het Prokkelen zich te beraden over de toekomst. Er is besloten om
nog drie jaar door te gaan met het stimuleren van Prokkelen. Daarbij zal er een iets
andere insteek komen, namelijk de week van het Prokkelen. Dat geeft de mogelijkheid
om nog veel meer activiteiten daarin onder te brengen. Natuurlijk de Gouden Prokkel en
de Nationale Prokkelstagedag maar ook Prokkelen in de wijk, in het onderwijs om maar
een paar voorbeelden te noemen. Organisaties en bedrijven kunnen onderdelen van die
week adopteren. In de komende maanden zal dit verder worden uitgewerkt. Wil je
meedenken of –doen, graag. Stuur een mail naar marian@prokkel.nl

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met de grootst 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
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Colofon
De redactieraad bestaat uit de Prokkelambassadeurs, Robin Damen 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,
Fonds NutsOhra, NSGK, MEE Nederland, Sien, VGN, Vereniging LFB, ’s Heeren Loo,
Skanfonds, Stichting Zonnige Jeugd, Weeshuis der doopsgezinden Haarlem, Elise
Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds, Roode- of Burgerweeshuis en Fonds verstandelijk
gehandicapten

Nieuwsbrief Prokkel, jaargang 5, nummer 41, 25 april 2012

