Informatie voor instellingen:
• Meer passende tijdsbesteding voor cliënten
• Invulling geven aan de zorgvraag “het sociale netwerk onderhouden en uitbreiden”
• Efficiënter werken voor persoonlijke begeleiders
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HET GROTE SOCIALE NETWERK
De wereld wordt steeds meer verbonden door
internet. Nederlanders spenderen gemiddeld
8,4 uur per week op internet en een groeiend percentage daarvan op sociale netwerken als Hyves, Facebook en Twitter.
Mensen met een verstandelijke beperking
gaan hierin mee op hun eigen tempo. Een
persoonlijke begeleider ondersteunt de cliënten met daginvulling en internet kan hier
een groeiend onderdeel van worden. Internet biedt mensen met een verstandelijke
beperking mogelijkheden om hun sociale
netwerk te vergroten.
Prikbord52 is een initiatief uit de zorg om
cliënten te helpen en hun online contacten
om te zetten naar echte vriendschappen en
relaties.
WWW.PRIKBORD52.NL
Op www.prikbord52.nl melden cliënten uit
heel Nederland zich aan als lid. U kunt als
instelling ook uw cliënten aanmelden als
invulling van hun specifieke behoeften. Een
lid maakt een profiel aan met interesses en

hobby’s en kan andere profielen bekijken.
Leden bekijken wie dezelfde interesses en
hobby’s heeft en sturen een contactbericht.
Er is ook een uitgebreide agenda met allerlei activiteiten en evenementen die lokaal
worden georganiseerd. Onze leden zien wie
er heen gaat en spreken af om samen heen
te gaan.

ZELF OP STAP VIA PRIKBORD52
Door een diversiteit aan wensen van de cliënten en een gebrek aan tijd en mankracht,
kunnen persoonlijke begeleiders op een
woonvoorziening niet altijd met cliënten op
stap. Terwijl sociaal contact en participeren
aan de maatschappij juist heel belangrijk is
voor cliënten.

De Prikbord52 website is opgezet voor mensen met een verstandelijk beperking: grote
lettertypes, prettige kleurcombinaties, heldere navigatie en zeer gebruiksvriendelijk.

Via Prikbord52 komen leden met elkaar in
contact om samen dingen te ondernemen.
Een groepje cliënten dat samen ergens heen
wil, is sneller te accommoderen voor een
persoonlijke begeleider of een vrijwilliger.

PRIKBORD52 BIJ EEN INSTELLING
Als aangemelde instelling kunt u ook een fysiek prikbord aanvragen. Leden en niet-leden
vinden hier de lokale agenda, activiteiten,
persoonlijke berichten en algemene boodschappen. Dit prikbord wordt bijgehouden
door een lid, die in overleg met de instelling is aangesteld als onze reporter. In deze
rol houdt ons lid het prikbord bij en schrijft
ook stukjes over evenementen, activiteiten
en andere leden. Prikbord52 voorziet in een
training, persoonlijke begeleiding en een
gepaste vergoeding.

Prikbord52 werkt samen met lokale vrijwilligersinstellingen die zich richten op mensen
met een verstandelijke beperking. Ze maken
een eigen profiel aan met mogelijkheden
voor de leden. Onze leden zoeken zelf een
vrijwilliger of plaatsen een bericht waarop
een vrijwilliger reageert. Zo koppelt Prikbord52 vrijwilligers aan leden die iets willen
ondernemen op een efficiënte manier.
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HELLO WORLD
Cliënten willen contact net als iedereen.
Voor hun sociale ontwikkeling is het goed
om nieuwe mensen te leren kennen en actief
deel te nemen aan de maatschappij. Als landelijke organisatie vergroot Prikbord52 het
sociale netwerk van haar leden: binnen hun
eigen instelling, in hun regio of daarbuiten.
PROFIEL
Op het profiel geeft het lid zijn (of haar)
interesses, hobby’s, contactwensen en achtergrond op. Met een eigen foto reageert het
lid op nieuws, agendapunten, berichten en
andere profielen. Het profiel wordt alleen
getoond aan leden; niet-leden zien op de
site geen profielen of reacties.
VRIENDEN
Leden met dezelfde hobby’s en interesses
vinden elkaar al snel op Prikbord52. Het
lid ziet de interesses van zijn vrienden, van
mensen in de directe woonomgeving en verderop in het land. Het werkt als een stamboom waarbij ieder nieuwe vriend hem weer
in contact brengt met nieuwe vrienden. Met
een verzoek en een akkoord worden onze

leden vrienden. Prikbord52 geeft vele mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten.
Samen naar een concert, hobbyspullen ruilen, activiteiten ondernemen of gewoon afspreken om iets te drinken.
DE CLUB
Leden van Prikbord52 krijgen een clubpas
met een eigen foto en gegevens, waarmee ze
korting krijgen bij een aantal bedrijven en
winkels. Op Prikbord52 kunnen vrienden
ook een eigen club oprichten, bijvoorbeeld
een visclub of een Frans Bauer fanclub. Ze
richten zelf eenvoudig een forum op, sturen
berichten, lezen nieuws en maken afspraken
om samen iets te ondernemen. Zo krijgen leden een clubgevoel met mensen buiten hun
eigen woonvoorziening.
DATING
Leden op zoek in de liefde, vinden elkaar op
Prikbord52. Ze geven hun contactwens aan
en vinden profielen van leden die ook op
zoek zijn, via leeftijd, regio en interesses.
Om het eerste contact op te nemen geven
we verschillende mogelijkheden zoals een
“Ik vind je leuk” bericht.

AGENDA
Lokale organisaties vullen de agenda. Op
deze manier communiceren ze gemakkelijk
naar mensen met een verstandelijke beperking, en vinden onze leden snel leuke activiteiten en evenementen bij hun in de buurt.
Leden reageren, melden zich aan en zien wie
er van hun vrienden ook heengaat. Doordat
ze reageren met een eigen foto, leggen ze
ook makkelijker nieuw contact tijdens een
evenement of activiteit.
NIEUWS
Per hobby of interesse krijgt een lid actuele informatie over het onderwerp op het
profiel. Het nieuws vindt het lid ook bij de
passende clubs. Zo blijft het lid goed op de
hoogte van alle nieuwtjes en blijft zijn interesse in beweging. Prikbord52 levert zelf
leuke content als een strip, spelletjes, kanjer van de maand, puzzels, raadsels, prijsvragen of wedstrijden. Daarnaast publiceren
de reporters zelf over activiteiten, leden en
hobby’s vanuit een instelling.
VERDER
Prikbord52 is volop in beweging! Prikbord52
breidt uit met mogelijkheden tot het maken

van reisvakanties of dagtrips. Hiervoor
zoeken we samenwerking met gespecialiseerde reispartners die korting bieden
aan onze Prikbord52 leden. Zo kunnen
reispartners op maat een uitje of een
themavakantie aanbieden aan leden die
dezelfde vakantiewensen hebben, zoals
bijvoorbeeld een stadionbezoek voor
voetbalfans. Feedback, eventuele klachten en tevredenheidonderzoeken helpen
om goed in te spelen op de wensen van
onze leden en aangesloten instellingen.
DICHTBIJ BEGINNEN
Ouders, grote broers, kleine zusjes, ooms
en tantes, neefjes en nichtjes, vrienden
en bekenden... Iedereen in het sociale
netwerk van onze leden is welkom bij
Prikbord52! Leden sturen zelf een persoonlijke uitnodiging. Vrienden en familie maken een eigen profiel aan waarmee
ze goed op de hoogte blijven van alle
nieuwtjes en activiteiten. Onze leden
onderhouden zo gemakkelijk contact met
hun bestaande sociale netwerk en spreken snel af voor leuke activiteiten en
evenementen.
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WAT BETEKENT PRIKBORD52 VOOR
UW INSTELLING?
Uw instelling draagt via Prikbord52 actief
zorg voor de positieve ontwikkeling van
het sociale netwerk van haar cliënten.
Prikbord52 helpt u invulling geven aan
de zorgvraag “het sociale netwerk onderhouden en uitbreiden”.
1. BEZIGE CLIËNTEN, BLIJE CLIËNTEN
Uw cliënten zijn meer bezig met hun
hobby’s en interesses via Prikbord52. Ze
nemen gemakkelijker deel aan activiteiten en ondernemen leuke dingen met
andere cliënten. Een betere vrijetijdsbesteding die past bij de cliënt geeft meer
voldoening en energie.
2. GROTERE SOCIAAL NETWERK
Cliënten komen makkelijk met elkaar in
contact via Prikbord52. Ze maken vrienden, spreken af om naar een evenement
te gaan en vinden geluk in de liefde.
Prikbord52 is hun club! Ze blijven niet
hangen op internet maar ontmoeten elkaar fysiek en leren elkaar echt kennen.

3. MEER TIJD VOOR BEGELEIDERS
Cliënten die zelf bezig zijn of sneller op stap
gaan met vrijwilligers, kosten minder tijd.
Daardoor komt er tijd vrij voor persoonlijke
begeleiders om andere taken te vervullen
waar ze eerder niet volledig aan toe kwamen.
4. VEILIGHEID BIEDEN
Prikbord52 biedt een veilige omgeving voor
mensen met een verstandelijke beperking.
Zo zien alleen leden de profielen, bekijken
we ieder nieuw profiel en kunnen onze leden
een profiel melden met een “dit is niet OK”
knop. Daarnaast laten instellingen aan klanten en omgeving zien hoe ze de zorgvraag
van de cliënt actief invullen.
5. SAMENWERKEN
Instellingen zien automatisch welke hobby’s
binnen een regio met elkaar overeenkomen.
Als er geen vrijwilligers beschikbaar zijn,
kunnen instellingen gemakkelijk met elkaar
in contact komen om samen een begeleider
in te zetten. Dat werkt kostenefficiënt voor
de instellingen, en cliënten met dezelfde interesses leren elkaar kennen.

AANMELDEN OF MEER WETEN?
Kijk op www.prikbord52.nl en klik op ‘Voor
instellingen’. Hier vindt u toelichting op de
kosten en meld u uw instelling aan voor
Prikbord52. Voor persoonlijk contact staat
Steven de Groot u graag te woord op 0646195338 of via e-mail op steven@prikbord52.nl.

WIE IS PRIKBORD52
Steven de Groot is sinds 1999 werkzaam
in de gehandicaptenzorg. Hij richtte het
bedrijf Intermizzion op in 2009 dat gezinnen ondersteunt met kinderen binnen
het autisme spectrum stoornis. Zie www.
intermizzion.nl.
Karel van der Kuijl maakt vanuit zijn
bedrijf Inslag sinds 2000 websites en
webapplicaties voor verschillende opdrachtgevers. Zie www.inslag.com voor
zijn werk.
Prikbord52 zorgt voor leuke activiteiten
en agendatips voor onze leden het hele
jaar rond, 52 weken per jaar. Prikbord52
brengt ervaring in de gehandicaptenzorg en webbouw samen om het sociale
netwerk van mensen met een verstandelijke beperking in heel Nederland uit te
breiden. Onze nadruk ligt op de stap van
internet naar de fysieke wereld. We willen voor instellingen de partner zijn om
invulling te geven aan de zorgvraag “het
sociale netwerk onderhouden en uitbreiden”.

Prikbord52 is een initiatief uit de zorg om
cliënten te helpen om hun online contacten om
te zetten naar echte vriendschappen en relaties.
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