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De omgekeerde piramide met de autonomie van lokaal kleinschalig 

ondernemen als uitgangspunt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De start en het ontwikkelingsproces van een sociocratische coöperatie  

Het bestaan van de coöperatie begint met een ideaal idee en initiatief van de 

grondlegger. 

Zingeving (zielsbewogenheid) is de bron van het ontdekken en tot ontwikkeling 

brengen van een authentieke identiteit.  

Bij een ondernemende attitude ontkiemt de wil tot manifesteren. De identiteit 

drukt zich uit in creaties. Elke creatie is een oefening tot vormgeven in woord 

beeld en handeling.  Ondernemerschap is het vermogen om kansen te zien 

teneinde het voornemen (idee) om te zetten in mogelijkheden tot het 

verwezenlijken (materialisatie) van een vakbekwaam bedrijfsmatig initiatief.  

Een zakelijk ingestelde ondernemende Nieuwe MenS streeft naar een relevante  

maatschappelijke vertaling (transformatie) van haar ideaal door middel van een 

Autonome initiator van 
het burgerinitiatief als  
grondlegger van de 
sociocratische coöperatie  

De leden werken bedrijfsmatig  samen 
in teamverband. Dat is de interne  
organisatie van de coöperatie.  

Bedrijfsmatig samenwerken in de waardeketen, het  
netwerkverband. De externe organisatie van de coöperatie.  

De branchevereniging of koepel als belangenorganisatie van de 

coöperatie haar leden en participanten in de waardeketen. 

De autorisatie van het autonoom burgerinitiatief in de samenleving. Dat is 

de organisatie van de maatschappelijke waarde voor de gemeenschap.    
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bedrijfsvoering met een economisch perspectief. Een visie missie en ‘al doende 

lerende’ implementatie die leidt tot een onafhankelijk zelfstandig bestaan. 

De oorspronkelijke authentieke identiteit op grond van inspiratie (kosmos) en 

intuïtie (aarde) uit zich via aanleg (talent) in drie dimensies van persoonlijke 

ontwikkeling fysiek (hand) emotioneel (hart) en rationeel (hoofd).  

De persoonlijke ontwikkeling is een leer- en levensweg naar maatschappelijk 

relevante (medemenselijke) professionaliteit; in eerste instantie ego gedreven.  

Met de opvoeding in een huiselijke, lokale en openbare omgeving (onderwijs, 

cultuur en maatschappij) krijgt de persoonlijke, professionele en burgerlijke 

ontwikkeling een sociaal, artistiek ambachtelijke ethische waardeoriëntatie 

mee1.    

Van droom naar daadkracht betekent een zielsbewogen ontwikkelingsproces 

van transformatie dat wil zeggen bandoorbrekende, bevrijdende en 

verheffende ‘nieuwe MenSwording’.   

Met de inzet van een sociocratische coöperatie verbindt de autonome 

scheppingskracht zich via samenwerking (co-creatie) met de samenleving; de 

heelheid van de schepping en haar evolutieproces.  

Het individueel, gezamenlijke verlangen naar transformatie resoneert. In het 

proces tot realisatie verandert de mens, medemens en de wereld om hen heen 

(transmutatie). De voorstelling van zaken vanuit de omgekeerde piramide 

toont, dat het kleinschalig autonome bouwen aan een nieuwe werkelijkheid 

(transformatie) doorwerkt naar de medemens, de mensheid en de leefbaarheid 

op aarde. Om die kans te borgen doet de sociocratische coöperatie en haar 

waardeketen aan belangenbehartiging tot en met het bevestigen van haar 

maatschappelijke waarde (vestigingsvergunning met statutaire autonomie). 

De autonome realisatie van de persoonlijke missie vergt de organisatie van 

medewerking (arbeid) en de aanwending van vermogen (kapitaal). Deze 

krachtenbundeling rond de risicodragende initiator, werker en verschaffer van 

vermogen zijn de drie voorwaarden voor start, doorstart en het voortbestaan 

van de sociocratische coöperatie. Hierdoor blijven deze drie partners onder het 

beding van consent beslissingsbevoegd.  

                                                           
1 Een sociocratisch onderwijsbestel geeft ruimte tot een bewustzijns- en bekwaamheidsontwikkeling 

met ruimte en aandacht voor inspiratie.  

 


