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Staatssecretaris Van Rijn reikt Gouden Prokkel uit aan Nuon  

Vrijdag zijn in Utrecht de Gouden en Zilveren Prokkels uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor 

initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. 

Staatssecretaris Van Rijn reikte de prijzen uit in drie categorieën.  

- In de categorie Prokkelen in de Samenleving ging de Gouden Prokkel naar Nuon. Nuon 

organiseerde een breed scala aan activiteiten en heeft daar meer dan honderd medewerkers bij 

betrokken. Mireille mocht een dagje meedraaien bij de receptie en Perez was directeur voor één 

dag. Ook biedt Nuon werkervaringsplaatsen aan cliënten van Cordaan aan.  

- LeOn (Leren & Ontwikkelen Amerpoort) heeft een Zilveren Mensenrechten Prokkel ontvangen 

voor het verzorgen van een lunch in wijkcentrum De Geus in Hilversum, voor speciale gasten. 

- De Hartekamp Groep ontving een Zilveren Prokkel in de categorie Prokkelstages. Voor maar 

liefst 77 cliënten van de Hartekamp Groep werden Prokkelstages geregeld op zeer diverse 

plekken. 

- Ook Sodexo (diverse locaties in Noord-Holland) ontving een Zilveren Prokkel in de categorie 

Prokkelstages. Sodexo bood in het hele land Prokkelstages aan op verschillende catering- en 

schoonmaakafdelingen, bij recepties en in de beveiliging.     

 

Overige winnaars 

- Van Houten&co, welzijnsorganisatie uit Houten, won de felbegeerde Gouden Prokkel in de 

categorie Prokkelstages. In Houten heeft een vrijwilligerswerkgroep stages voor een dag 

geregeld voor 57 cliënten van allerlei verschillende instellingen. Er hebben 39 bedrijven mee 

gedaan. Zo waren er bijvoorbeeld stages bij de Koninklijke Marechaussee en de 

dierenambulance, maar ook op het gemeentehuis in Houten en op de peuterschool.  

- In de categorie Mensenrechten Prokkel won de P.I. Dordrecht samen met Humanitas-DMH het 

goud. De Penitentiaire Inrichting was gastheer van een kleine groep mensen met een 

verstandelijke beperking (van Humanitas-DMH). Met elkaar is besproken hoe gevangenissen 

zouden moeten omgaan met gedetineerden met een (licht) verstandelijke beperking. Bij zo’n 

30% van de gedetineerden is daarvan namelijk sprake. 

- Daarnaast kreeg de LFB, belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, 

een Ere Prokkel uitgereikt. De mensen van de LFB doen al vele jaren mee met de Prokkelweek. 

Zij gebruiken deze week om zichzelf verder te ontwikkelen. Ze regelen bijvoorbeeld hun eigen 

stage en geven gastlessen. Zij zijn hiermee een voorbeeld en inspiratie voor anderen. Als blijk 

van waardering krijgen zij een Ere Prokkel.     

 

Uit het juryoverleg 

De jury vindt het mooi om te zien dat de Prokkelweek wordt gebruikt als startpunt voor meer 

duurzame verbindingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Steeds vaker 

nemen mensen met een beperking zelf het initiatief om activiteiten te organiseren. Ook wordt 

steeds vaker een groot deel van de gemeenschap betrokken bij het slagen van een Prokkel.  

 
Prokkelweek: meetellen is meedoen 

De Prokkelweek is een initiatief van Stichting Prokkel en wordt traditiegetrouw gehouden in de 

eerste week van juni. Tal van mensen, bedrijven, gemeenten en stichtingen zijn actief tijdens de 

Prokkelweek. Bedrijven en overheden nodigden mensen met een beperking uit stage bij hen te 

komen lopen. Duizenden mensen met een verstandelijke beperking maakten hier gebruik van. 

Ook op scholen, in wijken, buurten en bij verenigingen kwamen mensen met en zonder beperking 

samen. Om met elkaar te sporten, te zingen, te koken, te eten of een les te volgen. Samen iets 

doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar het in de Prokkelweek om draait!  
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