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De	  AD	  OELE	  prijs	  
De	  AD	  OELE-‐prijs	  is	  een	  aanmoedigingsprijs	  van	  de	  PvdA	  Houten	  voor	  een	  persoon,	  
organisatie	  of	  activiteit,	  die	  zich	  op	  inspirerende	  wijze	  inzet	  voor	  de	  samenleving.	  De	  prijs	  is	  
een	  aanmoediging	  om	  de	  voorbeeldfunctie	  voort	  te	  zetten.	  Onder	  een	  inspirerende	  activiteit	  
verstaan	  we:	  

1.	   een	  baanbrekend	  initiatief;	  

2.	   inspirerend	  voor	  anderen;	  

3.	   innovatief;	  

4.	   een	  voorbeeld	  voor	  anderen	  dat	  navolging	  verdient;	  

5.	   een	  activiteit	  waaruit	  durf	  en	  moed	  blijkt;	  

6.	   een	  initiatief	  met	  een	  veelbelovend	  karakter	  of	  bijzonder	  resultaat	  

De	  AD	  OELE-‐prijs	  wordt	  dit	  jaar	  voor	  het	  eerst	  uitgereikt.	  Nu	  zijn	  er	  in	  Houten	  -‐gelukkig-‐	  veel	  
activiteiten	  waar	  we	  als	  PvdA	  Houten	  heel	  blij	  van	  worden.	  Toch	  was	  er	  bij	  de	  jury	  (bestuur	  
en	  fractie	  en	  naamgever	  van	  de	  prijs)	  geen	  twijfel	  aan	  wie	  we	  de	  AD	  OELE-‐prijs	  2015	  	  willen	  
uitreiken.	  De	  prijs	  gaat	  dit	  jaar	  naar	  De	  KrachtFabriek.	  

	  

	  

“De	  KrachtFabriek	  is	  een	  sociale	  onderneming	  die	  zich	  ten	  
doel	  stelt	  bij	  te	  dragen	  aan	  een	  transitie	  naar	  een	  meer	  
humane	  en	  duurzame	  samenleving,	  door	  omgevingen	  te	  
creëren	  waar	  werkwillenden	  in	  hun	  kracht	  komen.	  De	  
KrachtFabriek	  is	  er	  in	  eerste	  instantie	  voor	  mensen	  die	  
dreigen	  te	  vergeten	  dat	  ze	  er	  toe	  doen.	  Mensen	  die	  hun	  
baan	  zijn	  kwijt	  geraakt	  of	  als	  ZZP-‐er	  onvoldoende	  
opdrachten	  hebben.	  Mensen	  met	  meer	  vrije	  tijd	  dan	  hun	  
lief	  is	  en	  die	  deze	  vrije	  tijd	  graag	  samen	  en	  zinvol	  willen	  
invullen.	  De	  KrachtFabriek	  zorgt	  dat	  werkwillenden	  elkaar	  
kunnen	  ontmoeten,	  helpen,	  motiveren,	  inspireren	  en	  
uitdagen.	  Iedereen	  krijgt	  twee	  vragen:	  Wat	  heb	  je	  nodig?	  
En:	  wat	  wil	  je	  bijdragen?	  De	  KrachtFabriek	  biedt	  zo	  een	  
inspirerend	  en	  motiverend	  sociaal	  netwerk.”	  
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Het	  jury	  rapport	  	  
Het	  initiatief	  is	  in	  korte	  tijd	  tot	  bloei	  gekomen	  met	  meer	  dan	  200	  inspiratoren	  (deelnemers)	  
en	  is	  het	  afgelopen	  jaar	  ook	  	  al	  vele	  malen	  op	  een	  positieve	  manier	  in	  beeld	  gekomen	  bij	  
bestuurders	  en	  organisaties	  in	  het	  hele	  land.	  

De	  KrachtFabriek	  is	  zeer	  vernieuwend	  in	  doel	  en	  aanpak.	  Het	  initiatief	  laat	  zien	  wat	  de	  kracht	  
van	  een	  idee	  is.	  Als	  je	  iets	  kan	  bedenken,	  kan	  het	  bestaan.	  De	  mensen	  van	  De	  KrachtFabriek	  
bewijzen	  dat	  je	  dan	  alleen	  nog	  maar	  je	  hart	  hoeft	  te	  volgen.	  Het	  enthousiasme	  en	  het	  plezier	  
spatten	  er	  vanaf.	  

Het	  motto	  is	  ‘Gewoon	  doen’.	  Geen	  uitgebreide	  projectplannen,	  maar	  wel	  een	  aantal	  
leidende	  principes	  waaraan	  consequent	  en	  met	  overtuiging	  invulling	  gegeven	  wordt.	  Eén	  van	  
de	  mooie	  principes	  is	  dat	  De	  KrachtFabriek	  uit	  gaat	  van	  gelijkwaardigheid	  en	  het	  stimuleren	  
van	  de	  kracht	  van	  mensen.	  De	  insteek	  is	  altijd	  positief.	  

Het	  idee	  en	  het	  werk	  van	  de	  Krachtfabriek	  is	  overdraagbaar,	  bereikt	  veel	  mensen	  en	  heeft	  
veel	  impact	  op	  mensen.	  Niet	  alleen	  als	  inspiratie,	  maar	  ook	  in	  het	  daadwerkelijk	  realiseren	  
van	  werk,	  het	  ontsluiten	  van	  creativiteit	  en	  het	  leggen	  van	  verrassende	  verbindingen.	  	  

De	  KrachtFabriek	  als	  broedplaats	  is	  laagdrempelig	  en	  men	  heeft	  kennis	  delen	  tot	  strategie	  
verheven.	  	  Het	  principe	  ‘delen	  is	  vermenigvuldigen’	  begint	  zodra	  je	  een	  voet	  over	  de	  
drempel	  hebt	  gezet.	  	  

Al	  met	  al	  een	  voorbeeld	  voor	  sociale	  innovatie	  waar	  we	  als	  PvdA	  Houten	  trots	  op	  zijn.	  	  We	  
zijn	  dan	  ook	  van	  mening	  dat	  De	  KrachtFabriek	  het	  naar	  doel	  en	  effect	  	  meer	  dan	  verdient	  om	  
beloond	  te	  worden	  met	  de	  AD	  OELE-‐prijs	  2015.	  	  
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Over	  Ad	  Oele	  
De	  naamgever	  van	  de	  prijs,	  Ad	  Oele	  is	  lid	  van	  de	  PvdA	  sinds	  de	  
oprichting	  in	  1946.	  Hij	  woont	  sinds	  1988	  in	  Houten	  na	  zijn	  vertrek	  als	  
Commissaris	  van	  de	  Koningin	  van	  Drenthe.	  Eerder	  was	  hij	  lid	  van	  de	  
Tweede	  Kamer	  en	  het	  	  Europees	  Parlement	  en	  burgermeester	  van	  
Delft.	  In	  de	  jaren	  ’90	  was	  hij	  bijzonder	  hoogleraar	  voor	  de	  
ontwikkelingen	  in	  het	  democratisch-‐socialisme	  in	  relatie	  tot	  
wetenschap	  en	  samenleving	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam.	  

Ad	  is	  een	  veelzijdige	  socialist	  zonder	  bombarie,	  	  door	  zijn	  ervaring	  in	  de	  wetenschap,	  het	  
bedrijfsleven	  en	  de	  politiek	  een	  veel	  gevraagd	  adviseur.	  	  

De	  PvdA	  Houten	  is	  verheugd	  dat	  Ad	  Oele	  zijn	  instemming	  heeft	  verleend	  aan	  het	  instellen	  
van	  de	  stimuleringsprijs	  die	  zijn	  naam	  draagt.	  	  


