
1 
 

Lesbrief  ADELOT  oktober 2017 

A D E L O T                                                            

Al doende met elkaar leren Ondernemend Transformeren 
Kantoor Heideweg 70  3768 BC Soest 
KVK 69351821 
BTW  RSIN/fiscaal nummer/BSN:8578.42.390  
Bank  SNS  
Mobiel 0623271209 email info@adelot.nl website www.adelot.nl  
 

Lesbrief                      De aanpak van ADELOT in gradaties. 

In de aanloop naar de oprichting van ADELOT heb ik 10 jaar ervaring opgedaan als vrijwilliger.  

In eerste instantie voor vluchtelingen bij Emplooi / Vluchtelingewerk. Op aanraden van mijn 

omgeving ben ik ook vrijwilligerswerk gaan doen voor Nederlandse burgers rond de armoedegrens. 

Zo werd ik vrijwilliger bij de Soester Maatjes, Het Honk en aanverwante ´burgerinitiatieven´.  

De Toestand  

In die voor mij andere wereld heb ik veel geleerd en mij over veel zaken verbaasd en geschaamd.    

Zo merkte ik dat een klantmanager zo’n 60 bijstand cliënten in portefeuille heeft. De gemeentelijke 

sociale dienst onderscheidt 7 categorieën zelfstandig wonende uitkeringsgerechtigden. Die 

categorieën lopen van totaal vereenzaamd tot actief werkzoekende. Een volkomen onmogelijk 

verantwoordelijkheid voor een bijstandsambtenaar met compassie. Overigens vallen daklozen, 

mensen woonachtig in een inrichting of met een beschermd wonen status, zzp-ers edm buiten het 

recht op bijstand. Hoe kan dit bestaan onder een verantwoordelijk wethouder, onder politieke 

controle van een gemeenteraad, een inspectie, ombudsman en cliëntenraad?  

Dit is mijn al doende leerervaring met het beleid op weg naar een participatie samenleving. Centraal  

beleid hand in hand gaande met bezuiniging en decentralisatie. Een ontwikkeling onder invloed van 

privatiseringsslagen door een terugtredende overheid met een niet aflatende regelzucht onder druk 

van de populistisch publieke opinie van afgunst en argwaan. Deze maatschappelijk ontoelaatbare 

situatie wordt versluierd door gebrek aan weerbaarheid door angst en onmondigheid.  

Dit welzijnsbeleid overeind gehouden wordt door onbezoldigde mantelzorgers en vrijwilligers met 

kennis van zaken en medemenselijkheid in huis. Deze actieve betrokkenheid en groeiende 

competentie van mantelzorgers en vrijwilligers geeft een weldadige positieve energie. Dit met elkaar 
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welzijnswaarde uitwisselen voorbij opgelegde budgettaire beperkingen zet aan tot de organisatie van 

burgerinitiatieven. Dit geeft uitdrukking aan een spontane hartverwarmende opbloei van een 

participatie maatschappij van onderop op basis van particulier initiatief. Een voorbeeld en keuze 

biedend aan de meestal op afstand blijvende apathische overheid en een zelfs tegenwerkend 

bedrijfsleven en instellingen met financiële belangen in de huidige onwenselijk geworden situatie.   

De Transitie naar Transformatie  

Als gevolg van mijn persoonlijk leerproces heb ik ADELOT opgericht. Zonder af te wachten, of wij op 

een dieptepunt zijn, of voorttobben met halfslachtige zelfs elkaar tegenwerkende maatregelen. Met 

de sociocratische coöperatie ADELOT doen wij een uitnodiging om al doende met elkaar te leren hoe  

ondernemend te transformeren. ADELOT biedt een weg aan naar zelfstandige beroepsuitoefening in 

drie stappen. (1) Vrijwilligerswerk om positieve energie en de warmte van waardering op te doen en 

de eigen kern te ervaren. (2) Daarmee gaat vrijwilligerswerk over in een stage tot oriëntatie op zelf te 

ontdekken aspiraties en talenten tot beroepsuitoefening. Als van beide kanten een match een klik 

komt, opent zich de deur naar de derde fase.(3) Dit is het al doende met elkaar leren samen te 

investeren in zelfstandige beroepsuitoefening en bedrijfsvoering als transformerend ondernemers.  

De wederzijdse waarde uitwisseling in co-creatie van mogelijkheden en kwaliteiten is een al doende 

leerproces in teamverband en in een waardeketen. Dat geeft een aansporing tot zorg voor de eigen  

organisatie en administratief beheer tot en met pensioenopbouw. ADELOT zal uit een oogpunt van 

belangenbehartiging van de overheid en de aan haar gelieerde instituten vragen om erkenning, 

vergunning en adequate beloning.  

In de uitleg van de omgekeerde piramide visie is het uitgangspunt autonomie en verzelfstandiging. 

Dat kan beginnen met de medemens in een uitkeringssituatie met de vraag: Wat wil je doen met de 

rest van je leven? Een vraag naar droom en zingeving. Met aansluitend de vraag: Hoe daaraan te 

werken vanuit de huidige situatie. Een vraag naar realiteitszin en een uitdaging tot het aangaan van 

een ondernemend leerproces met een zelfbepaalde stip aan de horizon. Een transformatiegehalte 

omdat de vastgelopen levenssituatie in beweging komt en omkeert. Waarin een droom met goede 

wil en solidariteit werkelijkheid kan worden. Op een manier die de verbeeldingskracht te boven kan 

gaan. Vaak met een positieve uitwerking op alle betrokkenen in het transformatieproces. Daardoor 

ontstaat een cultuur van warmte en van waardeoriëntatie. Als aanzet tot een proces om met elkaar 

te investeren. Warme waardering maakt plaats voor het koude markt economisch klimaat van 

concurrentie en afstandelijke financiële dominantie.   

In de transitie biedt ADELOT bescherming, ondersteuning en gelegenheid om met elkaar en van 

elkaar te leren rond de organisatie van een team voor een opdracht. Met opdrachtgevers samen een 

netwerk en een duurzame waardeketen opbouwen in plaats van werkgevers met flexcontracten.  

Dat proefondervindelijk avontuur begint met investeren en exploreren hoe tot een waarde 

scheppend arrangement en tot productiviteit te komen. Een duurzaamheidsslag naar bevind van 

zaken, die alle betrokken partijen op grond van ieders autonome beroepsmatige en bedrijfsmatige 

inbreng samenbrengt in een gezamenlijke meerwaardecreatie.  

De waardering voor elkaar en elkaars leervermogen komt ook tot uitdrukking in de open sfeer van  

onderhandelen tot het delen van de geldelijke opbrengsten. Een transactie binnen de zakelijke 

relatie voor de wederzijdse waardering van de leerzame samenwerkingscultuur. De basis van 

gelijkwaardig investeren naar vermogen is vele mate belangrijker dan de financiële afrekening per 

project of periode.    
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Wantrouwen verandert in vertrouwen. Opportunisme vanuit machtsongelijkheid verandert in 

opgetogenheid. Een elan om samen moeite en energie te steken in een bedrijfsmatige en 

beroepsmatige aanpak ten bate van de klant, de eigenlijke opdrachtgever.  

Maatschappelijke geldschepping kan zorgen voor koopkracht voor de klant. Te denken valt aan zorg 

behoeftige klanten die met coaching ten behoeve van de eigen verantwoordelijkheid voor eigen 

welzijn actief lerend meedoet. Een klant, die geen koning en een overheid, die geen almacht is. Alle 

betrokkenen hebben een eigen belang om met elkaar voor elkaar en de goede zaak van dienst te zijn.  

Dat vraagt om een open transparante houding en gedrag tot het helder maken van elkaars positie 

investering en inspanning en hoe daarin gelijkwaardig te functioneren dwz mee te bewegen.  

Een instructie  

Het is een lesbrief en geen politiek pamflet. 

Daarom de aanwijzing om u concreet af te vragen: 

- Hoe stel ik mij dat voor  

- Wat kan en wil ik hiermee  

- Hoe gaat dat in mijn geval werken 

Met als aangrijpingspunten: 

- Van droom naar daadkracht 

- Van spontane inspiratie naar systematische verkenning inventarisatie en analyse 

- Van besluitvorming naar planning en plan van aanpak 

- Van al doende leren uitvoeren naar evaluatie en voortgang  

In uw situatie op zoek naar kansen op transformatie als: 

- Uitkeringsgerechtigde 

- Niet uitkeringsgerechtigde  

- Beroepsbeoefenaar op een keerpunt 

- Opdrachtgever met een bedrijf   

- Particulier opdrachtgever 

- Verantwoordelijke in de publieke sector 

 

Drs Ron A.M. Berg  

Oprichter en voorzitter van de sociocratische coöperatie ADELOT ua 

www.adelot.nl   info@adelot.nl  0623271209 
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