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Voorwoord 
 

Welkom bij de verkorte versie van de methodologie  (IO1) van het Erasmus + -project ‘FairShares 

Labs for Social and  Blue Innovation Project’ (Project 2016-1-DE02-KA204-003397).  

Deze verkorte versie is opgesteld om de methodiek voor het  organiseren en begeleiden  van 

FairShares Labs te beschrijven. De werkzaamheden zijn begonnen in Erfurt, Duitsland (7-9 december 

2016) en zijn besproken in twee transnationale bijeenkomsten in Sheffield (26-28 juni 2017) en 

Berlijn (27-28 augustus 2017). In dit voorwoord lichten we het doel van IO1 toe en geven we een 

samenvatting van de verschillende onderdelen. 

 

De partners zijn allen verbonden met het veld van sociale ondernemingen, hetzij als gastheer of 

gastvrouw een van bestaande co-working spaces, hetzij als partners in andere EU-projecten over 

sociaal ondernemerschap, hetzij als academici die lesgeven en onderzoek doen op dit terrein, of als 

adviseurs die aan regionale/internationale ontwikkelingsprojecten werken, We hebben onze 

expertise in vijf jaar georganiseerd in vijf hoofdstukken. Samen geven ze een kort overzicht van de 

beweegredenen, de keuzes en verschillende implementatiestrategieën voor virtuele en fysieke 

FairShn ares Labs. Het volledige uitgebreide rapport is beschikbaar in het Engels. 

Hoofdstuk 1 verschaft achtergrondinformatie over beweegredenen,  projectdoelstellingen en 

verwachte resultaten. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van vijf componenten die het succes van een FairShares Lab 

ondersteunen. Drie daarvan zijn afkomstig van het FairShares-model voor de ontwikkeling van 

sociale ondernemingen (gecreëerd door FairShares Association Ltd): waarden en principes; 

sleutelvragen; juridische keuzes. De andere twee zijn sociale en technische ondersteuningstructuren. 

Sociale ondersteuning wordt geboden door middel van leer- en ontwikkelingsmethoden (verder 

uitgewerkt in hoofdstuk 3) om ideeën te genereren, de effectiviteit van teams te bevorderen en 

stakeholders in staat te stellen om samen beslissingen te nemen. Secties 4 en 5 focussen meer op de 

praktische aspecten van het maken en vermarkten van FairShares Labs. In hoofdstuk 4 besteden we 

aandacht aan het proces van het opzetten van een lab, mensen uitnodigen, activiteiten uitvoeren, 

projecten selecteren, produceren van prototypen van goederen en diensten, plannen en 

incorporeren van (sociale) ondernemingen. In hoofdstuk 5 bekijken we de marketing van FairShares 

Labs, voor wie deze bedoeld zijn, welke behoeften ze dienen, welke boodschappen ze communiceren 

naar doelgroepen (en toekomstige lab-organisatoren), zodat zij begrip krijgen van de uitdagingen bij 

het opzetten van een lab.  

Deze verkorte versie  is beschikbaar in het Engels, Duits, Nederlands, Hongaars en Kroatisch. 

 

Roger Schmıdtchen, VSBI, Duitsland (projectleider), 19 februari 2018 
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond van het FairShares Labs-project 

 

Het Europese FairShares Labs project voor sociale en blauwe innovatie (FairShares Labs) heeft tot 

doel 

● nieuwe oplossingen ontwikkelen voor economische en ecologische uitdagingen, en helpen bij 

de hervorming van socialezekerheidsstelsels en arbeidsmarkten. Traditionele welzijns- en 

sociale voorzieningen zijn daar nu nog niet op ingesteld. 

● de wereldwijde opkomst van coöperatief sociaal ondernemerschap (CSE) te ondersteunen 

die geëvolueerd is als een reactie op het neoliberalisme in de jaren negentig en het 

bezuinigingsbeleid in het laatste decennium.  

● nieuw te ontwikkelen vormen van democratische sociale onderneming om participatie en 

duurzaamheid te bevorderen als reactie op sociaal-structurele veranderingen veroorzaakt 

door het wijdverbreide gebruik van internet 1). 

 

Het FairShares Labs-project brengt vier domeinen van kennis en praktijk samen om verder te 

ontwikkelen. Dit vertaalt zich in nieuwe pedagogische ondersteuningsstructuren voor ondernemend 

leren en het creëren van ondernemingen: 

• Sociale onderneming 

• Blauwe economie 

• Living Labs 

• FairShares 

Elk concept wordt uitgebreid beschreven in het volledige rapport, maar in deze verkorte versie geven 

we een korte uitleg bij elk onderdeel.  

 

Sociale onderneming - is een term die  - in de context van dit project - wordt gebruikt bij de typering 

van vier benaderingen voor bedrijfsontwikkeling, zoals toegepast door een wereldwijd actieve groep  

van onderzoekers op het gebied van maatschappelijke ondernemingen2). 

Elke aanpak combineert elementen van het economische denken uit het verleden om nieuwe 

hybride ondernemingsvormen te creëren, die sociaaleconomische resultaten bevorderen. De taal die 

wordt gebruikt door EMES onderzoekers om variaties in sociale ondernemingen beschrijven, is 

aangepast om de ervaring weer te geven van een van de partners - Social Enterprise International3).  

De vier onderscheiden benaderingen zijn: 

1. Coöperatieve en gemeenschappelijke ondernemingen (CME's), die betrekking hebben op 

governance, rijkdom en machtsverdeling via democratische toezicht en controle door de 

leden;  

2. Charitatieve handelsactiviteiten (CTA's) waarbij liefdadigheidsinstellingen, 

vrijwilligersorganisaties, welwillende verenigingen en bedrijven handel drijven voor het 

publieke gemeenschapsvoordeel;  

3. Maatschappelijk verantwoorde bedrijven (SRB's) waarin sociaal en ecologisch doelstellingen 

centraal staan in de manier waarop ondernemingen in de particuliere sector zich 

bezighouden met marktontwikkeling, en  

 

 
1 Zie http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ voor meer informatie. 

2 Zie EMES International Research Network - http://emes.net/ 

3 Het EMES-concept van "ondernemende non-profitorganisaties" (ENP's) wordt weergegeven als "charitatieve handelsactiviteiten" (CTA's) 

om tegemoet te komen aan handelsactiviteiten die plaatsvinden buiten de grenzen van een samengestelde entiteit, alsmede aan goede 

doelen handelen door particuliere en coöperatieve ondernemingen. EMES 'sociale coöperaties' (SC) wordt vertaald als 'coöperatief en 

wederzijds ondernemingen (CME's) om de historische bijdrage van beweging aan armoedebestrijding en sociale transformatie te erkennen. 

De  EMES van PSSE (Public Sector Social Enterprise) wordt opnieuw aangeduid als Public Service Social Enterprise om gevallen te dekken 

overheidsdiensten die staatssteun krijgen, maar niet in staatseigendom zijn. 
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4. Publieke dienstverlenende sociale ondernemingen (PSSE's) die werken met, of gevormd 

worden door, overheidsinstellingen om openbare diensten op een nieuwe manier aan te 

bieden. 

 

De blauwe economie is een doorontwikkeling van het concept van de groene economie4) dat verder 

gaat dan het idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen om de CO2-uitstoot te 

verminderen en het aanpakken van klimaatverandering op basis van een fundamenteel nieuw 

onderzoek van de manier waarop ondernemers leren van op grondgebonden en marine 

ecosystemen5). De essentie van de blauwe economie is het bevorderen van ondernemerschap dat 

verspilling en de extra kosten van afvalbeheer elimineert. Günter Pauli, die het concept ontwikkelde, 

richt zich op het gebruik van kennis van natuurlijke systemen om de productie en het verbruik van 

materialen door bedrijven te verbeteren. In natuurlijke ecosystemen is er geen afval. Pauli gaat er 

van uit dat de toepassing van ontwerpprincipes op basis van kennis van de natuur de kosten verlaagt 

en de manier waarop bedrijven in sociale behoeften voorzien, verbeteren. 

Living Labs maken deel uit van een wereldwijde beweging van netwerken die zich bezighouden met 

de ontwikkeling van ondernemingen door middel van innovatieve, gebruikersgerichte leerprocessen 

om goederen en diensten samen te creëren voor lokaal gebruik door lokale gemeenschappen6).  

Betrokkenheid van burgers staat centraal in het innovatieproces in combinatie met een open blik 

voor nieuwe ICT-oplossingen bij het opbouwen van de creatieve capaciteiten van burgers en lokale 

culturen te transformeren. In onze projectomgeving zal het Living Lab een plek zijn om verbindingen 

tussen burgers en sociale ondernemers op te bouwen, om zodoende bedrijven te organiseren die op 

hun beurt weer de samenwerking versterken. Vijf concepten van samenwerking zijn met name 

kenmerkend in Living Labs: co-creatie (samenwerken op basis van verschillen); multi-method 

learning (toepassing van meerdere leermethoden); multi-stakeholder (meerdere direct 

belanghebbenden) organiseren; (real world settings) realistische uitgangspunten; actieve 

betrokkenheid van gebruikers. 

 

Deze concepten sluiten nauw aan bij het FairShares-model - een incubatieproces van sociale 

ondernemingen ontwikkeld door leden van FairShares Association Ltd en ondersteund door Social 

Enterprise International Ltd (SEi). FairShares omvat vier primaire belanghebbenden bij het 

ontwikkelen van ondernemingen (oprichters, werknemers, gebruikers en investeerders). SEi-

bestuurders assisteerden bij de vorming van FairShares Association Ltd, die nu ondersteunende 

instrumenten en wettelijke modellen onderhouden en ontwikkelen voor sociale ondernemers, 

docenten en sociale ondernemingsadviseurs die het Fair Shares model willen  toepassen. In 2017 

startte Sheffield Business School7) de financiering  van het FairShares Institute voor Cooperative 

Social Enterpreneurship (Coöperatief Sociaal Ondernemerschap). Ze hebben ook extra ondersteuning 

geboden om FairShares intellectuele eigendom (IP) te integreren in de FairShares Labs hulpmiddelen 

voor pilotprojecten in 20188). 

 

Samengevat beschrijft dit overzicht hoe partners het FairShares-model hebben ontwikkeld tot een  

concept zodat het aansluit bij het blauwe economie denken en het ondernemende werk van Living 

Labs. Het resultaat is een methodologie voor het opbouwen van FairShares Labs waarin FairShares IP 

en Living Labs technieken worden gecombineerd om op die manier sociale en blauwe innovatie te 

vergemakkelijken. In 2018 zullen we, na realisatie en afronding van een aantal pilotprojecten, de 

richtlijnen en leermaterialen verfijnen, zodat anderen hun eigen FairShares Labs kunnen creëren en 

uitvoeren. 

 

 
4 Pauli, G. (2010) 'The Blue Economy', Resurgence, Issue 263, november / december. 

5 UN (2014) Blue Economy Concept Paper, https://sustainabledevelopment.un.org, 2978BEconcept.pdf 

6 http://www.openlivinglabs.eu/ had 395 leden in 9 jaar - momenteel 170 leden in 20 EU-staten. 

7 Een deel van Sheffield Hallam University, een van de grootste moderne universiteiten in het Verenigd Koninkrijk. 

8 Beschikbaar voor gebruik onder de voorwaarden van International 4.0 Creative Commons-licenties. 
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1.2 Project stuurfactoren 

 

1.2.1 Probleemgebaseerde stuurprogramma's (de wereld redden) 

Direct belanghebbenden die kijken door de bril van een sociaal ondernemend perspectief en die 

worden gedreven door aandacht voor duidelijk omschreven sociale problemen (of specifieke morele 

kwesties) zullen proberen om ondernemingen te creëren die deze problemen oplossen en specifieke 

doelstellingen realiseren9). De specifieke aard van het probleem dat ze proberen aanpakken 

beïnvloedt hun manier van denken over de benodigde organisatie. Het zijn mensen die, hoewel ze 

ook wel geleid worden door anderen,  vaak 'heel gedreven' zijn met duidelijke ideeën over hoe een 

probleem aan te pakken of een doel te bereiken. Voor deze groep zijn FairShares Labs een 

hulpmiddel bij het ontwikkelen van relaties met: financiers en investeerders, die zich mogelijk 

aangetrokken voelen tot hun idee; en gebruikersgemeenschappen die zullen profiteren van de 

resultaten van hun sociale onderneming (of die deze diensten nodig hebben). 

 

1.2.2 Aspiratie-gebaseerde stuurprogramma's (een betere wereld maken) 

Sociale ondernemers, die worden gemotiveerd door het vinden van 'betere manieren' zullen minder 

gericht zijn op specifieke sociale problemen of het verbeteren van de levens van specifieke 

demografische groepen. In plaats daarvan zullen ze gemotiveerd worden door 'alternatief (haaks)' 

denken waarmee nieuwe organisatieontwerpen worden geproduceerd die juist progressief / 

participatief management, menselijke transformatie en emancipatoire uitkomsten vergemakkelijken. 

Voor deze groep zijn FairShares Labs een hulpmiddel om te leren over inclusieve benaderingen van 

eigendom, bestuur en management. Zij zullen naar mogelijkheden zoeken om het FairShares-model 

toe te passen op ondernemende ondernemingen en projectideeën, om al doende benaderingen te 

ontwikkelen die in de praktijk werken. FairShares Labs zullen vooral bruikbaar zijn voor 

probleemoplossers en mensen die op zoeker zijn naar een ‘betere wereld’ en juist hulpmiddelen 

bieden voor de eerste fase bij de ontwikkeling van een nieuw project. 

 

1.3 Doelstellingen 

 

1.3.1 Projectdoelen en impact 

In onze aanvraag voor financiering hebben we een visie opgesteld om gemeenschappen in staat te 

stellen deel te nemen aan coöperatief sociaal ondernemerschap (CSE). FairShares Labs hebben een 

belangrijke link met volwassenenonderwijs, mede gefaciliteerd door activiteiten die deskundigen op 

verschillende gebieden bij elkaar brengen. Ze bieden een leeromgeving voor professionele 

ontwikkeling en ondernemend leren door middel van werkwijzen die CSE ondersteunen. 

Op basis van dit draagvlak kunnen we de volgende vier projectdoelen benoemen: 

1) Het proces van het ontwikkelen en verfijnen bij het opzetten, kopiëren en uitbreiden van 

FairShares Labs ter ondersteuning van sociale / blauwe projecten en ondernemingen 

2) ontwikkelen van een serie leermiddelen voor FairShares-hubs, labs of leerplaatsen, leergroepen, 

coaches en trainers die CSE ondersteunen. 

3) het opzetten van een online FairShares Planner en E-Learning / Exchange Platform om het delen 

en verspreiden van kennis te vergemakkelijken. 

 
9 Zie Ridley-Duff, R. and Grant, S. (2016). Asset-based coöperatief management: OPERA als een vorm van kritisch waardering. In: ISIRC-

conferentie 2016 (8e Internationale Social Innovation Research Conference), Glasgow, 5e - 7 september 2016. 
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4) Het opbouwen van een 'train-the-trainer'- netwerk om zowel het FairShares-model als het 

FairShares-Labs uit te dragen, zodat een wereldwijd netwerk van sociale / blauwe projecten en 

ondernemingen kan groeien. 

 

1.4 Middelen 

 

Elke onderzoeksactiviteit wordt geleid door een methodiek. In dit project gaan we uit van de 

volgende stappen, die zich richten op: genereren van ideeen, incubatie van projectteams, en  

planningproces voor nieuwe ondernemingen. In figuur 1.1 presenteren we onze uitgangspunten over 

het proces in drie fasen, dat nodig is om te komen tot multi-stakeholder coöperaties en bedrijven in 

een FairShares Lab. 

 

Figuur 1.1 - Overzicht van het leren en ontwikkelen van FairShares 
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2. De componenten van een FairShares Lab 
 

2.1 Modellen, processen en methoden 

 

In figuur 2.1 bieden we een overzicht van de middelen die nodig zijn om een FairShares Lab op te 

bouwen. In de volgende paragrafen behandelen we elk onderdeel meer gedetailleerd. Elk FairShares 

Lab is ontworpen om groepen mensen te ondersteunen bij het gebruik van de FairShares Planner en 

deelname aan e-learning activiteiten om de achtereenvolgende vragen uit de FairShares-Canvass 

methodiek te beantwoorden als leidraad bij het opzetten van de sociale onderneming. 

 

Figuur 2.1 - Overzicht middelen bij het ontwikkelen van een FairShares Lab 

 
Het eerste deel in het plannen van een FairShares Lab is de verbinding met FairShares-waarden en -

principes. In V3.0 van FairShares zijn deze beoordeeld op basis van het concept van een Living Lab en 

een blauwe economie. 

 

2.1.1 Vijf waarden en principes (model) 

• Delen van opbrengst en macht tussen primaire belanghebbenden; 

• Specificatie van sociale doeleinden en controle van sociale effecten; 

• Ethische beoordeling van de keuze van aangeboden goederen / diensten; 

• Ethische beoordeling van productie - en verkoopprocessen; 

• Sociaal - democratische modellen van eigendom, bestuur en management 

Om een onderneming op te bouwen dienen via een serie vragen, de vijf kernwaarden en 

basisprincipes zoals beschreven in een document van de FairShares 

Associatie concreet te worden onderzocht.  
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In figuur 2.2 leggen we uit hoe kernwaarden zijn gekoppeld aan kernvragen. De FairShares Planner is 

de leidraad bij het beantwoorden van elk van deze vragen. 

 

Figuur 2.2 - Een model, proces en methode gedreven door waarden en principes. 

 

2.1.2 Zes hoofdvragen (proces) 

De zes belangrijkste vragen die deelnemers moeten beantwoorden bij het uitwerken van een 

FairShares-plan, zijn ook beschreven in een document verkrijgbaar bij de FairShares Association. 

De zes vragen hebben betrekking op drie belangrijke aspecten bij het opzetten van ondernemingen: 

• Relevantie - het doel van de onderneming en de reden voor haar bestaan; 

• Haalbaarheid - de levensvatbaarheid van de voorgestelde systemen om de aangegeven doelen te 

bereiken; 

• Duurzaamheid - hoe systemen een voortdurende bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. 

 

De eerste twee vragen onderzoeken de relevantie van de onderneming voor haar stakeholders. 

• Hoe kunt u het eigendom, beheer en beheersystemen configureren om de opbrengst te 

distribueren en macht te verdelen over alle primaire belanghebbenden? 

• Wat zijn de doelen van uw onderneming (c.q. netwerk)? 

 

De volgende twee vragen dienen helderheid te scheppen over de haalbaarheid van het organiseren 

van de onderneming. 

• Welke waarden en principes bepalen de keuze van de aangeboden goederen / diensten? 

• Wie zijn uw primaire (en secundaire) belanghebbenden? 

 

Met de laatste twee vragen onderzoeken we hoe duurzaamheid kan worden bereikt. 

• Welke waarden en principes geven richting aan productie en consumptie? 

• Hoe worden de sociale, ecologische en economische effecten beoordeeld? 
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Aandachtspunten bij de beantwoording van de belangrijkste vragen 

Weten welke vragen moeten worden beantwoord, is niet hetzelfde als weten wie het meest geschikt 

is om de onderscheiden vragen te beantwoorden. Vragen over relevantie (en sociale doeleinden) zijn 

bijvoorbeeld het beste te beantwoorden door oprichters in samenwerking met potentiële gebruikers 

van producten / diensten. Gebruikers zijn in het bijzonder toegerust om te overwegen: welke 

producten / diensten ze zouden gebruiken; en welke de ethische, sociale en milieueffecten bij het 

gebruik ervan relevant zijn. Echter, zodra het gaat om beantwoording van vragen over  

haalbaarheid, zijn andere groepen weer beter toegerust. Aanbieders van arbeid (leveranciers, 

producenten, werknemers) zijn beter toegerust om vragen te beantwoorden over 

productieprocessen en de bijdrage aan de sociale doelen van de onderneming. Aanbieders van 

financieringskapitaal zijn op hun beurt beter in staat om de haalbaarheid van de financiële plannen 

en de onderliggende economische veronderstellingen te beoordelen. 

 

Figuur 2.3 - Wie kan de belangrijkste vragen beantwoorden? 

 
Figuur 2.3 geeft weer hoe gericht op een succesvolle implementatie van het FairShares-model elke 

participant een concrete rol krijgt bij het beoordelen van de antwoorden op specifieke vragen. 

Met behulp van de FairShares Canvass methodiek worden de kernvragen opgedeeld in hanteerbare 

gespreksonderwerpen. 

 

2.1.3 Vijf leer- en ontwikkelmethoden (proces) 

In FairShares Labs maken we gebruik van vijf leer- en ontwikkelmethoden die al succesvol zijn 

gebruikt door partners bij het ontwikkelen van participatieve democratie op werkplekken en in 

gemeenschappelijke ontwikkelingsprojecten. Deze leer / ontwikkelingsmethoden vormen essentiële 

managementvaardigheden om tot passende antwoorden te komen op de zes kernvragen binnen de 

context van een FairShares Lab. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de beantwoording van deze 

vragen vorm krijgt: op een toetsbare wijze; inclusief is; en inspeelt op meningen van 

belanghebbenden. De vijf beschreven leer / ontwikkelingsmethoden hebben elk een andere rol / 

functie bij het opbouwen van lokale democratie (gebaseerd op verantwoording aan de bestuurders). 

De leer - en ontwikkelmethoden worden nader toegelicht in een document dat beschikbaar is via de 

FairShares Association. Ze hebben betrekking op: 
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• Living Labs (door gebruikers gestuurde multi-stakeholding) 

• Sociale auditing (inclusief strategizing) 

• Action Learning / Appreciative Inquiry (Leren door zelf ontdekken en zelf doen) 

• Open Space en World Café (leren via interactieve dialoog) 

• OPERA (participatieve besluitvorming) 

Zodra belanghebbenden, met behulp van deze leermethoden, duidelijk hebben wat de relevantie, 

haalbaarheid en duurzaamheid van een potentiele onderneming (-netwerk) inhoudt, kunnen ze de 

stap maken naar de kwestie van de juridische kaders. In de volgende paragraaf worden de impact 

van vier juridische opties (bedrijven, coöperaties, partnerschappen en verenigingen) beschouwd. 

 

2.1.4 Vier juridische identiteiten (methode) 

Naarmate antwoorden op de belangrijkste vragen duidelijker worden, kunnen oprichters van de 

onderneming na gaan denken over een keuze uit de vier juridische opties bij het opbouwen van 

FairShares Enterprises. Deze vier juridische opties worden beschreven in een document verkrijgbaar 

bij de FairShares Association: bedrijven, coöperaties, partnerschappen en verenigingen. De specifieke 

wet- en regelgeving per land bepaalt mede welke inzet nodig is bij de implementatie van de 

onderscheiden juridische opties. Dat betekent dus dat een belangrijke doelstelling van het FairShares 

Labs-project is om informatie over de praktische toepassing van het model en de bijbehorende 

processtappen te verzamelen. 

Binnen elke juridische optie wordt bepaald hoe de 'kwalificerende bijdrage' in de vorm van rechten 

van werknemers en gebruikers worden vastgelegd. Als alleen de factor arbeid is verbonden, heeft 

het de vorm van een werknemer-eigendom onderneming (employee ownership), 

werknemerscooperatie (worker coop), werknemers partnership (labour partnership) of vereniging 

(Association). Wanneer alleen gebruikers zijn vertegenwoordigd, is de vorm een gebruikerseigendom 

(user-owned enterprise), gebruikerscoöperatie (user Co-op), partnerschap (partnership) of 

vereniging (Association). Als zowel gebruikers als werknemers zijn vertegenwoordigd 

is de vorm een solidariteits onderneming (Solidarity Enterprise), solidariteitscooperatie (Solidarity 

Coop), partnerschap (Partnership) of vereniging (Association), (zie figuur 2.4). Voor zover 

oprichtersleden omschrijven wat ze willen creëren, kunnen ze bij het opstellen van 

conceptprocedures gebruikmaken van een FairShares Rules Generator. 

 

Figuur 2.4 - Juridische identiteiten en de promotie van FairShares 

 



 

13 

 

2.1.5 Zeven ICT-platforms (methode) 

Ten slotte beschouwen we zeven ICT-technologieën die kunnen helpen bij de ontwikkeling van zowel 

een FairShares Lab als een Fair Shares onderneming. In een document van de FairShares Association 

worden zeven typen ICT-platforms beschreven die benut kunnen worden bij businessplanning en 

ondersteuning van sociaal ondernemerschap: 

• Een platform om te leren 

• Een platform voor het produceren van documenten 

• Een platform voor productie 

• Een platform voor economische uitwisselingen en crowdsourcing 

• Een platform voor democratische besluitvorming 

• Een platform voor het maken van FairShares-regels 

• Een platform voor financiële middelen 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan hulpmiddelen die een FairShares Lab-organisator kan 

benutten bij het beantwoorden van vragen door lableden over hun nieuwe FairShares-onderneming. 

Daarbij onderscheiden we achtereenvolgens: waarden en principes (2.1.1), kernvragen (2.1.2), leer- 

en ontwikkelingsmethoden (2.1.3), juridische identiteiten (2.1.4) en ICT-platforms (2.1.5). Alles bij 

elkaar bieden ze een set van methoden voor CSE en de co-produktie van ideeën die sociale en 

blauwe innovatie bevorderen. 
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3. Voorbereiding van de leermaterialen en het platform 
 

In deze paragraaf gaan we kort in op een leerproces in drie fasen en bespreken we de ontwikkeling 

van leermateriaal voor de praktijk en voor virtuele FairShares Labs. 

 

3.1 Aanpak: Uitwisselings Platform + Workshops + (online) Coaching 

 

De favoriete leermethoden in FairShares Labs is blended-learning in de vorm van niet-formele 

samenwerking die meer kracht (empowered) geeft dan oplegt (assesses). Facilitators helpen bij het  

aanpassen van leermethoden aan de situatie van de workshop. Leerinhoud zal beschikbaar worden 

gemaakt via het FairShares Platform (FairShares Planner, E-Learning, Exchange tool). 

 

Figuur 3.1 - Overzicht van workshops van FairShares Lab 

 

Copyright Rory Ridley-Duff 2017, Creative Commons 4.0 International License, BY-NC-SA 

 

3.1.1 Curriculum voor leden van de FairShares-onderneming 

Het curriculum is onderverdeeld in drie onderdelen: 1) ideeënworkshops; 2) incubatorworkshops en 

3) workshops plannen. Elke workshop helpt deelnemers om een FairShares-plan op te stellen (met 

behulp van de FairShares Planner), om vervolgens, gebruikmakend van een FairShares Canvass 

aanpak, de ideeën aan te scherpen en vertrouwen op te bouwen bij presentatie van het 

ondernemingsplan aan potentiële leden en / of maatschappelijke investeerders. 

 

De ideeënworkshop is de eerste fase. Inzet is om relevante ideeën te genereren die de potentie 

hebben om te ontwikkelen tot duurzame activiteiten en / of ondernemingen. Hiervoor worden 

potentiële en geïnteresseerde belanghebbenden van lokale buurten (of online platforms) 

uitgenodigd om deel te nemen aan een creatieve workshop waarin hun expertise en interesses nader 

worden onderzocht. Het doel is om mogelijke innovaties / ideeën te identificeren, die vervolgens 

kunnen worden toegevoegd aan een FairShares Planner, waarop elke belanghebbende kan reageren 

en zodat op die manier het idee verder kan worden uitgewerkt. 

 

Incubatorworkshops zijn de tweede fase van een FairShares Lab. Ideeën vanuit 

Ideeën Workshop worden gestructureerd door lokale belanghebbenden / burgers met behulp van de 

FairShares Planner. Deelnemers aan een project kunnen bestaan uit allerlei combinaties van blauwe / 
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sociale ondernemers, toegewijde activisten en / of maatschappelijke groepen die tot doel hebben 

om een blauwe / sociale onderneming op te richten. Gedurende deze tweede fase ondersteunen 

labmedewerkers potentiële ondernemers om alleen of in een groep te werken aan hun 

innovatie en dit te ontwikkelen tot een standaard zodat het kan worden gepubliceerd in de vorm van 

een FairShares-plan. 

 

De laatste stap in het FairShares Lab zijn de Planning Workshops waarin individuen en / of groepen 

coaching en ondersteuning krijgen. Met behulp van bedrijfsadviseurs, projectdeelnemers en 

gebruikmakend van E-learning en communicatiehulpmiddelen wordt het FairShares-plan vertaald in 

een sociale onderneming businessplan. Dit kan nog worden verfijnd met behulp van een FairShares 

Canvas. 

 

3.1.2 Interactieve projectontwikkeling met behulp van sjablonen 

Met behulp van de FairShares Planner worden leerlingen begeleid door het hele 

ontwikkelingsproces. Daarbij is sprake van een flexibel en aanpasbaar script, met deelvragen die 

ondersteuning bieden bij het beantwoorden van de kernvragen die eerder zijn uiteengezet. Voor de 

ontwikkeling van een FairShares-plan hebben ze een werkwijze nodig die kan worden getoetst,  

gebruikmakend van checklists, ondersteund door links naar extra e-learningmaterialen en met 

informatie over aanvullende opties voor mentoring en ondersteuning. Dit sjabloon is zodanig 

gestructureerd dat het aansluit bij de leerplannen (curricula), zoals eerder en in het FairShares 

Canvas beschreven. 

 

3.1.3 Train-the-trainers gereedschap voor coaches en mentoren 

Voor coaches / trainers in FairShares Labs is specifieke training nodig in: de FairShares Labs 

Methodologie; het gebruik van de zelf- en blended learning-tools. Een train-de-trainer 

programma omvat een curriculum binnen de E-Learning en Exchange tool. 

 

3.1.4 Curriculum voor FairShares-coaches 

In de methodologie achter de "Trainingscursus voor servicemedewerkers en coaches / mentoren in 

FairShares Labs” wordt een samenvatting gegeven van: de doelstellingen, structuren en eisen, 

evenals de methodieken en curricula van de FairShares Planner om daarmee volwassen leerlingen te 

ondersteunen. Het geeft een beschrijving van geschikte training / leermethoden en hulpmiddelen 

voor de train-de-trainer training, evenals een curriculum voor trainers en mentoren. In het 

curriculum worden verschillende leerstappen benoemd, als ook de hoeveelheid tijd die nodig is, de 

inhoud, de beschikbare en bruikbare leermethoden, controletaken en hulpmiddelen, apparatuur, 

personeel, checklists, sjablonen en richtlijnen voor de coach / trainer. 
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4. (Be) geleiding van Living Labs 
 

4.1 Toegankelijkheid 

 

Het FairShares-model ondersteund methoden om mensen met heel verschillende achtergronden en 

behoeften te verbinden. Het is een opzet, waarmee inclusie (erbij horen) wordt bevorderd. De 

infographic (figuur 4.1) laat de verschillen zien tussen uitsluiting, scheiding, integratie en inclusie. 

 

Figuur 4.1 - Differentiatie van uitsluiting, scheiding, integratie en inclusie 

 

 

Copyright Stefanie Trzecinski 2017, Creative Commons 4.0 International License, BY-NC-SA 

Commerciële rechten die zijn toegekend aan projectpartners van FairShares Labs 

 

Alle model-FairShares-grondwetten bevatten clausule 5 (f) waarmee organisatieleden het 

uitgangspunt van gelijke kansen en gelijke behandeling onderschrijven. De uitdagingen waarmee 

mensen met speciale behoeften worden geconfronteerd zijn zo veelvoudig als de mensen zelf, maar 

er zijn een paar punten die vooral aandacht vragen bij het zo toegankelijk mogelijk maken van 

FairShares Labs (zie tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1 - Mensen helpen met mobiliteit, visueel, gehoor en leerproblemen 

 

Beperking Behoefte 

Mobiliteitsproblemen ● toegang zonder trappen / met lift 

● gelijkmatige vloer (bijvoorbeeld geen drempels of tapijten) 

● automatische en brede deuren 

● verstelbare meubels (bijvoorbeeld in hoogte verstelbare 

bureaus) 

exclusie separatie 

integratie inclusie 
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Beperking Behoefte 

● aanpasbare hardware (hoofdtelefoons, beweegbare schermen, 

toetsenborden, afstandsbedieningen) 

● instelbare software (te verbinden met rolstoel of speciale 

technische hulpmiddelen zoals oogcontrole) 

● toegankelijke toiletten 

● voldoende ruimte om te bewegen met rolstoel, krukken etc. 

 

Visuele beperkingen ● omgeving met hoog contrast 

● oriëntatiesystemen 

● vrije banen (niets staat in de weg) 

● braillers en brailleprinters, schermlees software, grote 

schermen. 

● akoestische signalen 

● echovrije ruimtes voor een betere akoestische oriëntatie 

● informatiemateriaal beschikbaar in braille 

 

Gehoorbesperkingen • ringleidingen 

• gebarentolken 

• visuele signalen 

• transparante deuren of deuren met vensters 

• echovrije ruimtes voor minder gehoorproblemen 

• informatiemateriaal beschikbaar in gebarentaal 

 

Leermoeilijkheden ● Eenvoudige oriëntatie (bijv. op kleur of op symbolen gebaseerd 

oriëntatie systeem) 

● begrijpelijke taal 

 

 

 

4.2 Ideeën genereren, teams vormen en projecten formuleren 

 

Het volledige IO1-rapport biedt een gedetailleerder overzicht hoe een FairShares Lab te 

implementeren. In dit overzicht beschrijven we kort drie technieken: 

 

Het "Start-up Weekend" 

• Dag 1: Iedereen komt 's middags samen, krijgt informatie over het evenement, schema, en 

regels. Ze genereren zoveel mogelijk ideeën voordat ze kiezen aan welk idee ze graag mee willen 

werken. Rond ideeën worden teams gevormd ter voorbereiding op dag 2. 

• Dag 2: Iedereen werkt in een team met het door hen gekozen idee zo lang als ze willen met alle 

materialen die ze nodig hebben. De catering wordt georganiseerd. Experts zijn aanwezig om te 

ondersteunen en te adviseren. 

• Dag 3: teams maken hun ideeën klaar om te presenteren1. Experts in presentatievaardigheden 

helpen hen om de ideeën te verwoorden. Teams lichten hun ideeën toe aan andere deelnemers 

en er wordt gestemd over de te behouden ideeën. 

                                                           
1 De vragen uit het gedeelte 'Ideeënworkshop' van het FairShares Canvass - die in de meest linkse kolom - kunnen helpen 
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Ontwerp denktaak voor twee 

"Ontwerpdenken" is een proces voor het creëren van gebruikersgerichte (mensgerichte) 

waardeproposities en ondernemingsideeën. Het volledige proces kan weken duren, maar de 

principes van het proces zijn eenvoudig te begrijpen en zijn afgestemd op werk dat projectpartners al 

hebben gedaan. 

 

Zoeken, aanbieden, matchen 

Er is nog een andere, heel eenvoudige methode om mensen bij elkaar te krijgen, ideeën te genereren 

en projecten te ontwikkelen. Nodig mensen uit voor een vergadering met een impulsonderwerp 

(bijvoorbeeld 'wat moet er veranderen in onze buurt’, ‘Ik wil eerlijke handel’, ‘Wat is 'goed' werk? ‘) 

Start de sessie door een aantal gedragsregels uit te leggen: 

• elke persoon zegt zijn naam, waarnaar hij op zoek is, wat hij te bieden heeft.  

• Wanneer je een match herkent, laat dan direct het gesprek beginnen.  

• Het is niet nodig om de cyclus te voltooien van: iedereen wordt voorgesteld aan iedereen of 

probeert de naam van iedereen te onthouden.  

• Breng mensen op weg in de verkenning van wederzijdse belangen, onverwachte mogelijkheden 

en probeer allianties te vormen. 

 

4.3 Het FairShares Lab bouwen 

 

Het proces voor het opzetten van een FairShares Lab heeft vijf dimensies: 

● Ruimte: elk lab heeZ een co-werkruimte nodig waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

● Marke[ng: elk lab dient manieren vinden om mensen op de hoogte te stellen van het lab. 

● Leerac[viteiten: ac[viteiten worden georganiseerd om ondernemerscompeten[es te ontwikkelen. 

● Deelnemersac[viteiten: ac[viteiten bereiden mensen voor op hun inzet in het lab. 

● Aandeelhouders ac[viteiten: volledige deelname van alle groepen belanghebbenden. 

 

4.3.1 Vijf fasen 

Elk lab wordt stapsgewijs opgebouwd en vastgelegd in vijf fasen. De duur en omvang van 

de activiteiten variëren, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Figuur 4.2 laat zien hoe de 

vijf dimensies en fasen zijn gekoppeld aan de workshops over: ideeen, incubatie en planning, zoals 

beschreven in hoofdstuk 3. 

1. Voorbereiding: Vind co-werkruimte(s), deelnemers, ontwikkel een leerprogramma voor 

gelijkgestemden (peers), consultants en experts. 

2. Begin en ideeën: laat deelnemers ideeën genereren, samen werken in de co-werkruimte, vormen 

van teams en zorg dat alle partijen zich betrokken voelen. 

3. Prototyping: deelnemers testen en verbeteren hun ideeën en werken met partners tot er is een 

'minimaal haalbaar product / service' beschikbaar is. 

4. Opstarten en herstarten: verfijn ideeën met behulp van een FairShares-canvass methode om 

daarmee een sociaal ondernemingsplan uit te werken. Benoem waardeproposities, 

bedrijfsmodellen en operationele afspraken. Begin met crowdfund finanicering en / of ga praten 

met potentiële financiers. Bespreek welke juridische vorm het project en de lange termijn 

doelstellingen het beste ondersteunen. 

5. Oprichting : schrijf procedures uit voor zowel deskundigengroepen als groepen 

belanghebbenden (d.w.z. voor alle fasen van labontwikkeling). Maak inzichtelijk hoe het lab in de 

vervolgstappen invloed kan blijft genereren. 

 

                                                           
met het structureren van een presentatie 
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"Pitch" = een verbale of video-uitleg / bekendmaking van een FairShares-plan of een plan voor een sociale onderneming (bedrijfsplan) aan: 

andere  deelnemers aan het lab, crowdfunding platformleden of institutionele financiers om ondersteuning en / of financiering te 

verkrijgen. 

 
Copyright Martin Arnold-Schaarschmidt 2017, Creative Commons 4.0 International License, BY-NC-SA 

Commerciële rechten die zijn toegekend aan projectpartners van FairShares Labs 
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5. Marketing van FairShares Labs 
 

5.1 Marketingacties 

 

Marketing is een complex proces dat een strategische en tactische planning vereist uitgewerkt tot 

een samenhangende set van beslissingen en acties, waarmee het ‘merk’ gepositioneerd wordt in de 

gekozen doelmarkten. Marketingplannen voor een FairShares 

Labs richten zich in de kern op het communiceren van het idee, de aanpak en het concept van het 

FairShares-model. Tegelijkertijd worden hiermee de voordelen van FairShares Labs in partnerlanden 

gepromoot en gecommuniceerd, en hun perspectief voor gezamenlijke actie in Europa. 

Marketingacties zullen gericht zijn op onderscheiden en specifieke groepen op basis van de 

belangrijkste sleutelfactoren (drivers) op lokaal, nationaal en Europees niveau: 

a. Business / politieke sleutelfiguren zijn onder andere: i) potentiële financiers; ii) adviseurs, en; iii) 

politici. 

b. De deelnemers (stakeholders) van FairShares zijn onder andere: i) oprichters; ii) werknemers; 

iii) gebruikers, en; iv) investeerders  

 

Tabel 5.1 - Doelgroepen, stuurprogramma's en berichten 

Target group Main drivers Boodschappen om te communiceren 
naar de onderscheiden sleutelspelers: 

1. Zakelijke / politieke actoren 

Potentiële financiers  

 

• innovatief platform 
• Duidelijk sociaal doel 
• Duurzame aanpak 
• Rendement op investering 

• Duidelijke regels 

Het is een veilig, sociaal wenselijk 
platform en een sociale manier van zaken 
doen 

Bedrijfsadviseurs 

 

• Innovatief platform 
• Duidelijk sociaal doel 
• Duurzame aanpak 
• Ruimte voor co-creatie 

Het is een ultieme kans om deel te 
nemen aan de creatie van nieuwe 
economische concepten en modellen in 
een Europese context. 

Gemeenschapsleiders 
/ lokale en regionale 
politici) 

 

• Innovatief platform 
• Duidelijk sociaal doel 
• Lokale problemen oplossen 
• Aan te passen aan lokale 

behoeften, middelen en 
ontwikkelingsplannen 

• Creëren van banen (lage 
investering) 

• Lokale belanghebbenden 
betrekken 

• Duurzame aanpak 
• Rendement op sociale 

investering 
• Hoge zichtbaarheid 

• Compacte service / inclusieve 
aanpak 

Het FairShares-model werkt - het 
biedt een efficiënt, multi-stakeholder, 
eerlijk platform voor banen / oplossingen 
voor lokale gemeenschappen. Het biedt 
netwerkmogelijkheden met anderen, 
vooral op Europees niveau. 

 

2. FairShares-belanghebbenden 

Oprichters  • Innovatief platform 

• Duidelijk sociaal doel 

• Duurzame aanpak 

• Rendement op investering 

• Duidelijke regels 

Ik kan mijn kennis verder ontwikkelen 
en gebruiken. 

 Ik kan gebruikmaken van lokale of 
Europese (internationale) medewerkers.  

 

Medewerkers 

 

• Duurzame aanpak 

• Deelname aan het 

Ik kan bijdragen, deelnemen aan het 
management en een mede-eigenaar zijn. 
Ik kan bijdragen op een lokaal of 
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besluitvormingsproces 

• Een redelijk aandeel in de winst / 
overwaarde 

• Goede arbeidsomstandigheden 

Europees (internationaal) niveau. 

Gebruikers 

 

• Duurzame aanpak  

 

Ik kan deel uitmaken van iets 
waardevols door gewoon producten / 
diensten te kopen op lokaal of Europees 
niveau. 

Investeerders Duurzame aanpak  Ik kan een verandering beinvloeden 
door een betekenisvolle sociale 
investering op lokaal of Europees niveau. 

 

5.1.1 Sleutelwoorden 

De sleutelwoorden en -zinnen van belang om te communiceren gedurende de implementatieperiode 

van het project zodat het FairShares Lab herkenbaar wordt zijn: 

• FairShares-model 

• FairShares Labs 

• FairShares-platform 

• Sociale impact 

• Geïntegreerde aanpak 

• Waarde-gedreven aanpak 

• Governance-model voor sociale ondernemingen 

• Ervaren leren 

• Verantwoording 

• Zelfbeheerde teams 

• Neem deel aan een veilige investering 

 

5.1.2 Boodschappen 

De belangrijkste boodschappen om te communiceren naar belanghebbenden, doelgroepen en naar 

alle andere geïnteresseerde partijen zijn: 

• Het FairShares-model werkt - het biedt een efficiënt, multi-stakeholder, eerlijk platform voor het 

creëren van banen 

• FairShares Lab knowhow - allesomvattend middel / ondersteuningscentrum dat voorziet in 

knowhow, hulpmiddelen en begeleiding voor het toepassen van het FairShares-model bij 

bedrijfsontwikkeling 

• FairShares Platform-innovatie – een ervaringsleren platform dat toegang biedt tot: knowhow, 

kansen en potentiële partners / investeerders voor lokaal, transnationaal en Europese 

samenwerking. 

 

5.2 Marktsegmentatie 

 

Marktsegmentering is een proces waarbij een markt van potentiële klanten in kleinere groepen of 

segmenten wordt verdeeld, gebaseerd op verschillende kenmerken (demografische, geografische, 

gedragsmatige, interesses, levensstijl enz.). Het wordt gebruikt om de marketinginzet beter te 

richten en daarmee een marketingmix te creëren, die afgestemd is op de behoeften en wensen van 

de consument. Voor het doel van dit project zal een multi-segment strategie worden gebruikt, 

gericht op marketinginspanningen naar verschillende doelgroepen. 

 

5.2.1 Marketingcommunicatietools 

Om de doelmarkten op de meest effectieve manier te bereiken, zullen verschillende 

marketinginstrumenten worden gebruikt, in de vorm van een geïntegreerd pakket. Op die manier 
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zullen de kenmerken en voordelen van het merk FairShares Lab op een gecoördineerde manier 

worden gecommuniceerd, waarbij sprake is van consistentie in de boodschappen elke doelgroep. 

Alle vijf belangrijke marketing communicatietools zullen worden toegepast met behulp van een 

geïntegreerde marketing communicatie (Integrated Marketing Communicatie (IMC)) aanpak: 

• Adverteren – bereik van een breed publiek en opbouw van een merkimago 

• Verkoop promotie - prikkels om kopers te overtuigen om een actie te ondernemen (proberen of 

kopen) 

• Persoonlijke verkoop - opbouwen van vertrouwen en relaties 

• Direct marketing - persoonlijke aanpak bij het opbouwen van relaties 

• Public relations - het opbouwen van een gewenst imago bij een breed publiek 
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Figuur 5.1 - Waardeketen en de belangrijkste drivers
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Bijlage - Checklist voor het starten van een FairShares Lab 

 

Actie Beschrijving Check 

Voorbereiding van een inclusiestrategie 

Korte toelichting op 

inclusiviteit. 

Zorg dat iedereen de verschillen begrijpt tussen integratie en 

inclusie en instemt met een inclusiestrategie voor mensen met 

beschermde 

kenmerken (geslacht, etniciteit, seksualiteit enz.) 

▭ 

Identificeer beperkingen 

in infrastructuur / sociale 

aard 

Gebruik Tabel 4.1 voor het identificeren van fysieke en niet-fysieke 

belemmeringen voor 

volledige inclusie en verzacht effecten voor zover mogelijk. 

▭ 

Ontwerp 

gezinsvriendelijke 

werkmethoden 

Bespreek hoe het Lab leden met verantwoordelijkheden op het gebied 

van ouderschap, zorg voor kinderen en andere zorgtaken gaat 

ondersteunen, en in lijn daarmee alle voorzieningen om flexibel en 

buitenshuis werken mogelijk te maken. 

▭ 

Ruimte voorbereiden 

Zoek een geschikte 

ruimte.   

Identificeer een tijdelijke of permanente ruimte waar samen gewerkt 

kan worden met voldoende ruimte, tafels, stoelen (genoeg voor het 

aantal teams en deelnemers die je wilt ontvangen), speciale ruimtes 

(bijvoorbeeld voor: workshops, opslag), toegang tot WiFi, elektriciteit, 

een keuken, afsluitbare kamers of kluisjes, een toegankelijke printer, 

toiletten, een training / vergaderruimte, een ontspanningsruimte, een 

ruimte om te chatten en vrije tijd door te brengen.. 

▭ 

Voorbereiding voor 

maaltijden en pauzes 

Zorg ervoor dat je alles in huis hebt wat nodig is voor catering en 

faciliteren van deelnemers, zodat niemand hoeft te vertrekken tijdens 

een evenement. 

▭ 

Voorbereiding en 

plaatsing van advertenties 

Stuur uitnodigingen aan potentiële deelnemers, aan multipliers, aan 

consultants en experts, aan personen en organisaties die een bijdrage 

kunnen leveren aan de duurzame oprichting van het FairShares Lab. Stel 

een kort informatie memo op:  eenvoudig, beschrijvend, aantrekkelijk, 

met toelichting op voorwaarden voor toegang, en een uiteenzetting van 

de visie en basisideeën.. 

▭ 

Nodig consultants, 

ondersteunende 

deskundigen en coaches 

uit 

Zet begeleiders voor volwassenen educatie in om te faciliteren bij 

vroegleren / ideeënvorming. Gebruik contactnetwerken om consultants, 

experts en coaches te vinden, die bereid zijn om deelnemers aan het lab 

te ondersteunen. 

▭ 

Start en ideeënvorming 

Ontwerp van 

leeractiviteiten 

Ontwerp avondsessies of opstartweekenden gebruikmakend van de 

methodiek OPERA, om levensvatbare ideeën te genereren. ▭ 
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Bereid een FairShares 

Canvass sessie voor 

 

Ondersteun het samenwerken in groepen om ideeën te ontwikkelen 

met behulp van de methodiek Open Space en World Café workshops, en 

maak een tijdschema voor groepen om hun eerste ideeën te 

presenteren. 

▭ 

Vastleggen en 

aanscherpen van ideeën 

Aanmelding op het FairShares-platform en invoeren van veelbelovende 

ideeën in de FairShares Planner. Publiceer ideeën, ontvang en verwerk 

reacties van stakeholder, en werk uit, evalueer FairShares-plannen. 

▭ 

Prototyping 

Incubeer / prototype 

ideeën 

Faciliteer workshops waarin deelnemers aannames testen en hun 
ideeën verbeteren met belanghebbenden totdat er een 'minimaal 
haalbaar product / dienst' is gedefinieerd. 

▭ 

Bereid een FairShares 

Canvas sessie voor 

 

Motiveer deelnemers om de ideeën verfijnen en vul een FairShares 

Canvas / implementatieplan in: werk een set uit van: waarde 

proposities, sociaal ondernemerschap (bedrijfs) modellen en 

operationele afspraken.  

▭ 

Start en herstart 

 

Check vooraf Werk samen met experts op het gebied van recht en belastingen ter 

voorbereiding op de implementatie. Stel het effect vast van het 

beginnen met handelen met een aantal sleutelpersonen. 

▭ 

Verwerven van financiën Bespreek financieringsopties. Overweeg crowdfunding acties / pitching 

mogelijkheden. Onderzoek verschillende financieringsopties: initieel 

(seed) / banklening en andere mogelijkheden. 

▭ 

Voorbereiding op 

incorporatie. 

Bespreek / debatteer welke juridische vorm het beste past bij de sociale 

onderneming, het model van met werkmethoden / het bestuur en 

verantwoording / gewenste sociale waarde. 

▭ 

Oprichting 

Maak operationele 

procedureafspraken 

Stel de procedures, de informatieover het project vast en regel 
deskundige adviseurs en relaties met belanghebbenden. ▭ 

Sociaal audit en 

rapportage 

Ontwerp uw aanpak van sociaal auditing (via een systeem van 

maatwerk of gebruik van de FairShares Planner?) ▭ 

Plan een toekomstige 

relatie met host Lab 

Maak duidelijk hoe het FairShares Lab de onderneming kan blijven 

ondersteunen en effect kan helpen genereren, en of dat het Lab zou 

moeten voorzien in een aandelenholding met deelnemingen in 

bedrijven en coöperaties die zij al heeft ondersteund. 

▭ 
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