
Maandag 12 juni 2017 - Prokkelsterrenslag in Utrecht.  
Een geweldige beleving voor iedereen  
 

 
 
De Prokkelsterrenslag vindt plaats op maandag 12 juni 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur.  
Op de sportvelden van sportcentrum Olympost, Upsalalaan 3 in Utrecht.  
Honderd teams uit het hele land komen samen om een sportieve zeskamp te spelen en zo elkaars 
mogelijkheden te leren kennen.  
Elk team bestaat uit 5 deelnemers met én 5 deelnemers zonder verstandelijke beperking.  
Samenwerken is het sleutelwoord. Teambuilding is nog nooit zo leuk geweest!  
 
Prokkel staat voor prikkel en ontmoeting. Een prikkel én ontmoeting tussen iemand met een 
verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen 2 mensen zijn, maar ook in een groep.  
De Prokkelsterrenslag is het landelijke sportevenement voor bedrijven én mensen met een 
verstandelijke beperking. Deze dag is tevens de landelijke opening van de Prokkelweek.  
 
Cordaan doet ook mee samen met teams van de NUON, Suit Supply en UWV en wij zijn op zoek naar 
60 VGZ bewoners die het leuk vinden om hieraan mee te doen.  
Deelname is gratis, evenals vervoer en lunch.  
Het vertrek op maandag 12 juni is omstreeks 10.30 uur per touringcar. Rond de klok van 18.30 uur is 
iedereen weer terug in Amsterdam.  
 
Bewoners die het leuk vinden om hieraan deel te nemen kunnen zich aanmelden bij: 
mapost@cordaan.nl of hhendriks@cordaan.nl . Aanmelden kan tot en met 1 mei 2017.  
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Donderdag 15 juni 2017 – Nationale Prokkelstagedag  
 

  
 
De Prokkelstage is een stage van één dag voor iemand met een verstandelijk beperking.  
Het is een laagdrempelige manier voor bedrijven en mensen met een beperking om kennis met 
elkaar te maken. Een snuffelstage, waarbij de stagiair (iemand met een verstandelijke beperking) en 
het stagebedrijf elkaars mogelijkheden leren kennen.  
 
De Prokkelstage biedt de mogelijkheid aan mensen met een beperking:  

 zich te oriënteren op de arbeidsmarkt  

 kennis te maken en nieuwe contacten te leggen  

 op een laagdrempelige manier de arbeidsmogelijkheden te ontdekken 

 cliënten en leerlingen kunnen laten zien wat zij kunnen  
 
De Tweede Kamer biedt al jaren Prokkelstages aan bij diverse afdelingen, maar ook de lokale 
bakkerij, winkel, gemeente, dierenasiel, bank, basisschool, restaurant, fotostudio, woningcorporatie 
of op de markt loopt men stage.  
Iedereen kan meedoen aan de Prokkelstagedag: leerlingen van het VSO- en praktijkonderwijs, 
cliënten van dagbesteding en medewerkers van sociale voorzieningen.  
De Prokkelstage heeft al tot veel vaste werkplekken geleid.   
 
Voor deelname aan de Prokkelstagedag kunnen cliënten van Cordaan zich opgeven bij: 
hhendriks@cordaan.nl . Aanmelden kan tot en met 1 mei 2017.  
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