
 

 

 

Uitnodiging Prokkel Netwerkbijeenkomst Provincie Noord-Brabant 
 
Datum:  Woensdag 31 januari 2018 

Tijd:   9.30 uur tot 11.30 uur  
Inloop vanaf 9.00 uur 

Locatie:  Provinciehuis Noord-Brabant 
Adres:  Brabantlaan 1 

5216 TV Den Bosch 
 
Aanmelden  

Klik hier 
 
Facebook event:  
Nodig mensen uit je netwerk uit via Facebook 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ontdek wat je kunt doen tijdens de Prokkelweek  
In 2018 is de Prokkelweek van maandag 4 tot en met zaterdag 9 juni. Tijdens deze week 
organiseren vele enthousiaste mensen ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke 

beperking. Dat kan van alles zijn: samen sporten of samen 
koken. Of misschien samen muziek maken of samen werken. 
Samen Prokkelen dus! In het bedrijfsleven, met de buurt, op 
school. Alles kan! De Prokkelweek is een 

laagdrempelig instrument voor integratie, participatie en inclusie. 
 
Kom jij uit Noord-Brabant en wil jij kennismaken met 
enthousiaste Prokkelaars? En met de mogelijkheden die de 
Prokkelweek jou, je bedrijf of organisatie biedt? Kom dan naar de 
netwerkbijeenkomst in het provinciehuis in Den Bosch! 
 

Programma: 

 Opening: welkomstwoord; 

 Voorstelronde: kennismaken met elkaar; 

 Presentatie Marian Geling over de Prokkelweek: met allerlei voorbeelden van waar de 
Prokkelweek zoal voor ingezet kan worden; 

 Creatiespel: een uniek brainstormspel, speciaal ontwikkeld voor het bevorderen van inclusie; 

 Netwerken.  

 
Voor wie is de netwerkbijeenkomst geschikt? 

 Mensen met een verstandelijke beperking: zij vertellen graag waarom zij meedoen, wat de 
Prokkelweek hen heeft gebracht; 

 Medewerkers van zorginstellingen: voor het verdiepen van mogelijkheden van integratie van 
cliënten;  

 Ondernemers: praktische voorbeelden voor invullen van de arbeidsparticipatiewet en 

maatschappelijk betrokken ondernemen;  

 Medewerkers van wijkteams: voor verdiepen van kennis en het leggen van contacten en 
verbindingen;  

 Gemeenteambtenaren: om ervaringsdeskundigen te ontmoeten en hun mogelijkheden te 
ontdekken;  

 Medewerkers van ROC en HBO-opleidingen: praktijkgerichte opdrachten voor studenten, in 

te passen in bestaande programmalijnen;    

 Particulieren: op een aansprekende manier bijvoorbeeld je buren leren kennen; 

 En overige belangstellenden! Iedereen is welkom. 

 
En nodig ook anderen uit je eigen netwerk uit! 
 
Met vriendelijke groet,  

Het Prokkelteam 

 

M: 06-24677785  

E: info@prokkel.nl  

I: www.prokkel.nl   
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https://www.facebook.com/events/300579080426235/
mailto:info@prokkel.nl
http://www.prokkel.nl/

