
 

This story can fit 175-225 words. 

The purpose of a newsletter is to 

provide specialized information to a 

targeted audience. Newsletters can 

be a great way to market your prod-

uct or service, and also create credi-

bility and build your organization’s 

identity among peers, members, 

employees, or vendors. 

First, determine the audience of the 

newsletter. This could be anyone who 

might benefit from the information it 

contains, for example, employees or 

people interested in purchasing a 

product or requesting your service. 

You can compile a mailing list from 

business reply cards, customer 

information sheets, business cards 

collected at trade shows, or mem-

bership lists. You might consider 

purchasing a mailing list from a 

company. 

If you explore the Publisher catalog, 

you will find many publications that 

match the style of your newsletter. 

Next, establish how much time and 

money you can spend on your news-

letter. These factors will help deter-

mine how frequently you publish the 

newsletter and its length. It’s recom-

mended that you publish your news-

letter at least quarterly so that it’s 

considered a consistent source of 

information. Your customers or 

employees will look forward to its 

arrival. 

Vandaag is de prokkeldag van Windesheim. Zo’n 

15 mensen komen Windesheim bezoeken en 

gaan op stap met een maatje: Vragen stellen, van 

elkaar leren: wat voor werk doe je, wie 

ben jij? Dat is prokkelen! 

Windesheim 
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Chris vertelt: Quinta vroeg of ik kon komen 

of te fotograferen. Ik zat eigenlijk al bijna vol 

deze week. Vooral in Limburg. Het is wel 

veel maar ik kon toch komen! En wilt ook 

graag in de toekomst iets in de fotografie 

meer willen doen. 

De redactie 
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Angela werkt bij LFB, afdeling scholing en 

training als ervaringsdeskundige, ze geeft 

trainingen door het hele land. Ze vertelt: Ik 

maakte foto’s, in mijn vrije tijd, en dat is later 

steeds meer geworden. Nu wordt ik gevraagd 

bij bijeenkomsten. Ik zou wel iets willen doen 

met de opleiding fotografie.  

Kitty werkt voor Windesheim en heeft 

iedereen heel veel vragen gesteld! 



Anita legt uit wat het is: Het is voor het eerst dat ik het meemaak. 

Leuk initiatief, en ze zijn net allemaal binnen gekomen  

De receptie 
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De catering 

Iris : Ik kom uit Utrecht, het lijkt me heel 

leuk, ik loop zelf al in een restaurant 

voor en met mensen met een beper-

king. Meestal in de avonddienst.  

Op donderdag heb ik normaal dagdienst 

maar nu ben ik hier. En werkt een dagje 

op de Windesheim in Almere samen 

met Robbert. 



Rafika en Sandra: Ik werk in 

Nieuwegein. Ik doe administra-

tief werk. Ik heb me opgegeven 

omdat ik graag wil zien hoe het 

ergens anders werkt. We heb-

ben kennisgemaakt met Rafi-

ka’s collega’s en we gingen 

mapjes vullen met promotie-

materiaal. Ik vind het harstikke 

gezellig om 

hier te zijn.  

 

 

Helpen bij de administratie 
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Cijfers invoeren 
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Stiena en Conny: Wij zijn voor school, studenten een praktijktoets 

beoordelingen aan het uittypen. Het is belangrijk om dat goed in 

te vullen anders worden de studenten boos. Ik vind het heel leuk 

om te doen. Ik mag op de computer. Ik vind het heel leuk om mee 

te doen. Deze stage vind ik heel leuk.  

Conny: Ik ben heel blij met Stiena’s hulp. Ze heeft het heel goed 

gedaan. 

 

De Huismeester helpen 

Bert en Peter: Ik heb papierbakken 

nagekeken, post nagekeken en  

bezorgd. We gaan nog papier  

bijvullen en tentamenlokalen  

netjes zetten en koffie halen.  

Ik vind alles leuk. 
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Erik en Jan: Wij hebben de toets opgestart en gekopieerd. Leuk en leerzaam! 

Ik heb vroeger ook kopieerwerk gedaan als conciërge.  

Erik: Ik hoop dat we Jan nog vaker tegenkomen hier. Misschien kan hij ons 

hier nog vaker helpen. We gaan zo de toets nakijken, we gaan het punt  

geven, we hebben bij een toets gekeken. We hebben met studenten  

gesproken. Sommigen hadden heel veel spanning voor de toets. We hebben 

al geleerd om koffie te halen en te kopiëren met het pasje.  

Toetsen voorbereiden 
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Gerda en Moena: We zijn badges in 

doosjes aan het doen. Moena heeft 

het druk en ik help er bij. Tot nu toe is 

het leuk. Er is nu niet zo veel variatie 

omdat er toetsen zijn en dat is nu even 

belangrijk!  

 

Badges in doosjes doen 
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Vincent en Fiet:  

Vincent: We zijn een kennismaking aan het houden: zij is hier nog maar pas. 

Ik heb ook verteld wat ik voor Windesheim zou kunnen betekenen. 

Fiet: Ik zei dat ik nog niet goed wist hoe ik koffie moet halen. 

Vincent: Ik drink koffie met een rietje. 

Fiet: Dat had ik nog nooit gezien. 

 

Vincent: Ik zou mensen met een beperking van de andere kant willen laten 

zien. Achter de beperking laten kijken, dat ze een positief en optimistisch 

mens zien, die ook dromen en wensen in zijn leven heeft. Als je in een  

rolstoel zit is het niet meteen helemaal afgelopen.  

Je kunt nog op een heleboel manieren communiceren! 

Kennismaken met elkaar, een gesprek 
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Ook zijn Vincent en Fiet in de belangstelling van Omroep Flevoland geweest hierbij 

hebben ze opnames gemaakt voor een item in de nieuwsrubriek van Omroep Flevo-

land.  Ook Angela en Chris hebben hier foto’s van gemaakt. 

Opnames van Omroep Flevoland 
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Brigitte 

De organisatie  
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Quinta 

Hanna 



 

Brigitte: Ik heb veel gedaan om te organiseren. Het programma gemaakt, matches 

gemaakt, presentjes gekocht. Samen met Hanna en Quinta. Ik heb ook veel contact 

gehad met Prokkel.nl. Dat is de organisatie die dit organiseert. Wij hebben ook veel zelf 

georganiseerd. 

Hanna: Op school vinden we inclusie belangrijk. Dat is: allemaal meedoen. Daar wilden 

we iets mee doen. We kwamen in contact met de prokkelstichting. We maakten een 

brief en een programma. De directeur verzond een brief. We maakten een persbericht 

om te kijken wie er mee wilden doen. We hebben organisaties gebeld en vervoer 

geregeld. En toen kwamen er 12 docenten die mee wilden doen en toen hebben we 

matches gemaakt. We vinden het belangrijk om mensen vanuit kracht te benaderen.  

Quinta: Ik ben een van de gastvrouwen, en ik heb mijn netwerk ingezet, en er zijn 4 

mensen die ik ken die vandaag meelopen hier. Ik vind goed van deze dag dat we werken 

aan bewustwording van beide kanten. Dat we ons er bewust van worden: Hoe inclusief 

zijn we eigenlijk als Hogeschool? 
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De Lunch 
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Voor de deelnemers van de Prokkeldag is er een speciale Prokkel lunch voorbereid 

die we rond half één mogen nuttigen. 

Gezellig met de prokkelaars aan de lunch vlak voor de evaluatie 
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De Evaluatie 



 

 

Bij deze willen wij als Prokkelgroep de Hogeschool Windesheim hartelijk bedanken om van hun locatie gebruik 

te mogen maken, en de Prokkeldag 2015 tot een daverend success te maken! 

 

Redactie: 

Angela Jütte 

Chris van den Berg 

Kitty Jurrius 


