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GRATIS parkeren
én overnachten bi j Schiphol !

Boek vóór 1 juli een zonvakantie, rondreis, fly-drive of
cruise vanaf Schiphol met vertrek van 1 juli t/m 31 augustus

en overnacht & parkeer GRATIS bij Schiphol!
Voorwaarden zie: www.kras.nl/parksleepfly

Voor alle cruises, kij
k op:

www.kras.nl/schiphol-cruises
Voor alle

zonvakan
ties, kijk op:

www.kras.nl/schiphol-zon

www.kras.nl/schiphol-cruises
Voor alle rondreizen & fly drives, kijk op:
www.kras.nl/schiphol-rond

! bij vertrek juli en augustus
! gratis overnachting bij

Schiphol o.b.v. logies
! gratis parkeren
! gratis pendelservice

hotel–Schiphol v.v.

Uw cadeau
van KRAS.NL

t.w.v. € 120!

ADVERTENTIE

REPORTAGE ‘PROKKELEN’: MENSEN MET EN ZONDER VERSTANDELIJKE BEPERKING ONTMOETEN ELKAAR

‘Gewoon’werkenmet eenbeperking

Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

DEN HAAG Serginio (28) schept de
soep op in het bedrijfsrestaurant van
de Tweede Kamer. Zorgvuldig en
vriendelijk gaat de man met het wit-
te schort achter de toonbank tewerk.
Alleen aan zijn iets te tragemotoriek
kun je zien dat hij een verstandelijke
beperking heeft, verder verschilt hij
amper van de andere werknemers.
Dat is precieswatMarianGelingbe-

oogde toen zij in 2007met acht vrou-
welijke ondernemers het ‘prokkelen’
bedacht, het organiseren van ‘prikke-
lende ontmoetingen’ tussen mensen
met en zonder verstandelijke beper-
king. Ze wil van mannen als Serginio
werknemers maken die in een ge-
woon bedrijf kunnen meedraaien.
Dat moet de vooroordelen doorbre-
ken. Geling: ‘Want het is nog steeds
niet vanzelfsprekend dat zij in de sa-
menleving volwaardigmeedoen.’
Het fenomeen prokkelen heeft

sinds 2007 een snelle opmars door-
gemaakt. Dit jaar worden er op
265 plekken in het land prokkels ge-
organiseerd. In Houten kunnen
mensen met een verstandelijke be-
perking aansluiten bij een talenten-
jacht, in Breda helpen ze de bakker
en de fietsenmaker. Sinds twee jaar
kunnen prokkelstagiairs ook stage
lopen in de Tweede Kamer.
In de plenaire zaal debatteren Ka-

merleden donderdag over de toe-
komst van het hoger onderwijs als de
25 stagiairs van speciale scholen en
zorginstellingenuitDenHaagenom-
streken op de publieke tribune gaan
zitten. Ze horen woorden als ‘sociaal
leenstelsel’ en ‘conformeren’ door de
zaal galmen,maar vervelen zich geen
minuut. Heftig knikkend komt Ad-
win naar buiten. Hij is trots als een
pauw, want zojuist zag hij zijn oom

Boris van der Ham (D66) in actie.
Als ze even later in de rokerszaal

door een legertje Kamerleden wor-
den ontvangen, glunderen ze nog.
Een interessant debat, zegt Sandra
(39). ‘Maar niet superinteressant,
want ik studeer nou eenmaal niet.’
Wel viel haar iets opbij CDA’er Sander
de Rouwe. ‘Die keekwel erg nors toen
we binnenkwamen, hij heeft ons vast
gehoord’, zegt ze tegendienspartijge-
noot Jack Biskop. Even is hij van zijn
apropos,maar hij kan erom lachen.
Moniek (38) loopt een dagje mee

met VVD’er Tamara Venrooy-van Ark.

De politica mag direct signeren in
haar handtekeningenboekje, ergens
tussen Phillip Cocu en Theo Janssen.
In tegenstelling tot de meesten van
haar collega-stagiairs worstelt Mo-
niek juist met een te hoog IQ. ‘Ik heb
adhd en een lichte vorm van autis-
me, dus ik heb structuur nodig. Ik
vind het vooral moeilijk als mensen
mijn beperking niet zien.’

Opgetogen
Ze is zichtbaar opgetogen dat Ven-
rooy-van Ark haar straks meeneemt
naar de stemming over kinderop-

vang: ‘Dan kan ik daar ook even met
mijn boekje wapperen.’
Het was VVD-staatssecretaris Paul

de Krom die voorstelde fors te bezui-
nigen op de sociale werkvoorzienin-
gen. De val van het kabinet-Rutte
voorkwam dit en onder druk van de
partners in de Kunduz-coalitie laten
de liberalen het controversiële
standpunt voorlopig rusten. Maar
het vrijwilligerswerk van Venrooy-
van Ark is zeker niet bedoeld als een
mea culpa aan mensen als Moniek.
‘Ook als het economisch beter zou
gaan, wil mijn partij minder uitge-

ven aan sociale werkplaatsen. Want
het is helemaal niet sociaal om deze
mensen aan de rand van een indus-
trieterrein weg te stoppen.’
Serginio is een van de drie geluks-

vogels die na zijn prokkelstage vorig
jaar bij de Tweede Kamer mocht blij-
ven werken. Restaurantmanager
Ruud Haarms hoopt dit na het zo-
merreces uit te breiden tot acht per-
manente werknemers met een be-
perking. ‘Het haalt ze uit een sociaal
isolement. En al werken ze hiermaar
een dag per week, ze zijn er in hun
hoofd zeker drie dagen zoetmee.’

In de Tweede Kamer
in Den Haag lopen
25 prokkelstagiairs
mee. Serginio hield
er een baan aan over.

VVD-Kamerlid Tamara Venrooy-van Ark (links) heeft Moniek (38) een dag mee als stagiaire. Foto Martijn Beekman / de Volkskrant

Nederlandmoethet verplicht op-
nemenvande vingerafdruk in
paspoorten ter discussie stellen in
Brussel. Datwil een ruimemeer-
derheid inde TweedeKamer. Nu
de afdrukkenniet doenwaarvoor
ze bedoeld zijn, het bestrijden van
fraude en terrorisme,moet de EU
denoodzaak opnieuwonderzoe-
ken. Als die er niet blijkt te zijn,
moetNederlandpleiten voorhet
afschaffen vande vingerafdruk.
Sinds 2009moet iemanddie een
paspoort of identiteitsbewijs aan-
vraagt een vingerafdruk afgeven.
Dit is opNederlands initiatief in
Europees verband afgesproken
om ‘lookalike-fraude’ (reizenmet
eenpaspoort van iemandopwie
men lijkt) aan te pakken. De af-
drukwordt opgeslagen in een
chip opdepas. Uit een rapport
bleek dat de afdrukkennergens
terwereldwordenuitgelezen. Dat
betekent dat bij geen enkele
grensovergangwordt gecheckt of
de vingerafdrukuit de pas over-
eenkomtmet depersoondie de
grens passeert.

‘Stel vingerafdruk in
Brussel ter discussie’
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