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I N T R O D U C T I O N

Beste lezer van onze 6e en laatste nieuwsbrief,
Ons FairShares Lab project werd succesvol afgerond
op 31 augustus 2019. Het uitstekende werk is nu het
voorbereiden en bewerken van de eindresultaten, het
voorbereiden van een eindrapport maar ook het organiseren
van de follow-up van FairShares Labs. We gaan verder door
een Europees Economisch Samenwerkingsverband op te
richten, dat alle producten zal onderhouden, dat alle oude
en ook nieuwe partners de kans geeft om de ontwikkelde
tools en instrumenten te gebruiken om FairShares te
exploiteren en het groter en internationaler te maken. U
vindt nieuws op onze vorige projectwebsite, maar ook op
ons FairShares Platform.
In deze newsletter informeren wij u over onze laatste
conferentie in Pécs op 7 juni, die meer dan 100 mensen
uit meer dan 8 landen heeft bijgewoond. Een ander
artikel doet verslag van onze laatste transnationale
projectbijeenkomst in Pécs, die rond de conferentie werd
georganiseerd.
We zullen u informeren over nieuwe functies van het
F a i r S h a r e s P l a t f o r m e n F a i r S h a r e s P l a n n e r, e v e n a l s d e
Train the Trainers Tool en het eindresultaat, het handboek
hoe FairShares Labs te ontwikkelen en implementeren.
Tot slot presenteren we een praktisch rappor t van een
nieuw Lab in Berlijn, genaamd "Yvette en vogue".
We hopen dat u zult genieten van onze laatste nieuwsbrief.
Hoogachtend,
R o g e r S c h m i d t c h e n , p r o j e c t c o ö r d i n a t o r. . .
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Slotconferentie FairShares
Lab in Hongarije
Projectafsluiting, presentatie van
de resultaten, dit was het hoofddoel
van de Internationale FairShares Lab
slotconferentie op 6 juni 2019.
Deze conferentie werd gehouden in
Hongarije. Pécs is de vijfde grootste
stad van Hongarije, hier werd de eerste
universiteit van het land opgericht,
waarvan de huidige universiteit van
Pécs een waardige opvolger is. Voor de
conferentie heeft de Faculteit Economie
plaats ingeruimd in een modern, goed
uitgerust, barrièrevrij gepatineerd
gebouw.
Vier jaar geleden besprak een
internationale groep activisten op het
gebied van sociale en coöperatieve
bedrijven het spannende nieuwe idee
van FairShares dat in het Verenigd
Koninkrijk ontwikkeld was. Als gevolg
hiervan ontwikkelden 6 partners uit
5 landen en de strategische partner
van FairShares Association en het
FairShares Institute van Sheffield
Hallam University een ambitieus
project, de FairShares Labs. Onze
aanvraag voor een innovatief strategisch
partnerschap voor volwasseneneducatie
bij het Erasmus+ programma was
succesvol. Nu zijn we erg trots

om onze ontwikkelde resultaten te
presenteren en met u te bespreken:
de FairShares Labs Methodologie,
het FairShares Labs Platform, de
Fa i r S h a r e s L a b s P l a n n e r, d e Fa i r S h a r e s
Labs Train the Trainers tool en tot slot
het FairShares Labs Handbook met
resultaten en praktische richtlijnen
voor het starten en runnen van nieuwe
FairShares Labs Labs. We verwelkomen
een breed internationaal publiek van
volgers, FairShares beginners en early
adopters, ondernemers, wetenschappers,
studenten, vertegenwoordigers
van lokaal en regionaal beleid en
economie en vele andere mensen die
geïnteresseerd zijn in FairShares
ideeën om deel te nemen aan onze
conferentie. We verwachten een groot
publiek, interessante presentaties en
een kritische discussie. Welkom in
Pécs op 6 mei! FairShares blijkt een
van de belangrijkste ontwikkelingen in
de zakenwereld van deze eeuw te zijn en
deze conferentie zal zeker een mijlpaal
in haar geschiedenis worden. (Roger
S c h m i d t c h e n , V S B I e . V. ( D u i t s l a n d ) ,
projectcoördinator)
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Slotconferentie
FairShares Lab
in Hongarije

Op de conferentie hebben we presentaties

het FairShares Platform, het betrekken van

gehoord over het FSL-project en de

mensen met een handicap bij de ontwikkeling

ontwikkelde tools, het FairShares Model

van sociale ondernemingen, Blue Economy, en

en spannende good practices. In 10

communicatie over FairShares.

workshops werd dieper ingegaan op nieuwe
democratische besluitvorming, best practices

Hopelijk zal het aantal internationale

van FairShares ondernemingen, FairShares

deelnemers een draagvlak bieden voor dit

cursussen en leerprocessen in verschilleden

geweldige sociale ondernemingsmodel! We

nationale contexten, FairShares toerisme,

vonden dit project geweldig en vinden het echt
waardevol.
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Laatste transnationale projectbijeenkomst
in Pécs, Hongarije
De 8e en ook de laatste transnationale bijeenkomst werd
gehouden op 4-8 juni 2019 in het kader van dit project in
Hongarije, Pécs.
We hebben belangrijke thema's voor de afronding besproken
zoals de werkelijke status van Planner en Platform, de
interactieve onderdelen van het model. We hebben een
speciaal communicatie- en trainingspotentieel ontwikkeld
met behulp van deze twee instrumenten. Het was ook een
onder werp van de status van Train the Trainers Tool, de
eerste resultaten.
En we hebben de slotconferentie van de volgende
dag voorbereid. De dag na de conferentie hebben we
de bijeenkomst voortgezet met de evaluatie van de
effectiviteit ervan.
De unanieme beslissing van de partners om het FairShares
model op een of andere wijze voort te zetten, dus we
hebben de resultaten besproken, hoe is het verwachte
proces in de partnerlanden, en we hebben de FairShares
Labs International Group op. In november komen we
opnieuw bijeen in Berlijn om van gedachten te wisselen
over de duurzaamheid van het project.
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Train de Trainers Tool beschikbaar

Een FairShares lab kan niet zonder een FairShares
trainer om de verschillende soorten workshops te
begeleiden en om de deelnemers op het FairShares
Platform en in samenwerking met de FairShares Planner
te begeleiden.
Een FairShares trainer is bij voorkeur iemand die
ervaring heeft als oprichter van een FairShares project.
Een trainer moet goed op de hoogte zijn van alles wat
FairShares te bieden heeft, dat wil zeggen in theorie en
praktijk. Daarom is het nu mogelijk om een "FairShares
Train the Trainers (TtT)", online of face-to-face, te
volgen.
Deze cursus bestaat uit 13 sessies, plus een
eindevaluatie en bespreekt zowel kennis als
proceselementen, geeft inzicht in de leerstijlen
en -praktijken van het ervaringsleren en bereidt
deelnemers voor op het gebruik van de FairShares
e-learning- en uitwisselingshulpmiddelen; het bevat
ook richtlijnen voor het opzetten van idea-, incubatieen planningsworkshops en voor ondersteuning bij het
opstarten van een online coachingstraject.
Het trainingsprogramma maakt deel uit van de Train the
Trainers Tool, die nu ook online beschikbaar is: naast
de cursussen bestaat deze tool uit de onderliggende
leeraanpak, de Leermethodologie achter de FairShares
Train the Trainers, inclusief het curriculum dat de basis
vormt van deze training.
Alles bij elkaar biedt de Train the Train the Trainers
Tool u voldoende mogelijkheden om uw eigen trainers
te trainen.
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Handboek "Hoe bouw ik een
FairShares Lab" gepubliceerd
in 5 talen
Deze handleiding biedt een
korte introductie tot het
FairShares Model (FSM)
en de tools die we hebben
ontwikkeld en getest tijdens
het FairShares Lab project.
Het dient als praktische
gids voor iedereen die
geïnteresseerd is in de sociale
economie en die de waarden
en principes van FairShares
wil toepassen om een nieuw
FairShares Lab te ontwikkelen
en te implementeren en zo lid
te worden van de groeiende
wereldwijde FairShares
gemeenschap.
Dit handboek is opgesteld op
basis van de lessen die zijn
getrokken uit de verschillende
ervaringen van projectpartners
in bestaande FairShares Labs
in het Verenigd Koninkrijk,
Duitsland, Hongarije,
Nederland en Kroatië.
Deze compacte handleiding
leidt u door het proces van
het gebruik van vier tools:
1.
De eigenlijke handleiding
over FairShares als concept
en methoden die worden
gebruikt omvat onder meer
deonderwerpen: Marketing,
Leren, Workflow, Evaluatie,
Duurzaamheid en Impact.
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2.
De minimale eisen en
checklist voor het opzetten
van een FairShares Lab.
3.
De FairShares
Road Map die u visueel
begeleidt door het werk, leer-, samenwerkings- en
implementatieproces met
behulp van een FairShares
Lab Manager Canvass in
projectontwikkeling.
4.
In deze handleiding
vindt u vaak links naar het
FairShares Platform en
het documentaire gedeelte
van de handleiding. In het
documentaire gedeelte vindt
u rapporten, interviews,
evaluaties, praktijken,
sjablonen en meer documenten
die diepgaande informatie
geven. Deze documenten
zijn (op dit moment nog)
grotendeels in het Engels
b e s c h i k b a a r. U v i n d t h e t
Handboek in het Engels,
Duits, Hongaars, Kroatisch en
Nederlands op het FairShares
Platform via deze Link ...... en
het volledige verslag na deze
Link ......

Nieuwe functies van het FairShares Platform
en handleidingen voor het gebruik van het
FairShares Platform en de FairShares Planner.

Het FairShares Platform heeft een
aantal nieuwe functies, die het gebruik
van het Platform veel comfortabeler
maken en u meer en betere informatie
zullen geven.
De Trainers-subpagina heeft een nieuw
ontwerp. U krijgt informatie, als de
geregistreerde trainer geslaagd is voor
de Train the Trainers cursussen en de
registratie wordt begeleid door ons
internationale expert-team.
Onze sector voor downloads- en
trainingsmateriaal zijn nu ook online.
Deze kennen een nieuwe "Search
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and Find" functie die u helpt om de
documenten die u zoekt beter te vinden.
Vervolgens hebben we de
gebruikershandleidingen van het
FaiirShares Platform en het FairShares
Handboek gepubliceerd. U wordt
eenvoudig door alle functies geleid.
U vindt de twee handleidingen in het
Engels, Duits, Hongaars, Nederlands
en Kroatisch in de downloadsectie
van het FairShares Platform https://
fairsharesplatform.eu/user-manual/
en https://fairsharesplatform.eu/
downloads/.

FS PROJECT
Project Title

Yvette en vogue
Yvette en vogue started through
WKH̨UVWGHVLJQRIWKHVRFDOOHG
“Kimonos” towards the end of
summer 2018 in Berlin - out of the
necessity to use our creative
potential in the light of busy work
days and the intensity of living and
working in the city.

Since we reused old material to serve as a basis for

The workshops ran for 3 days and opened up topics

the tailor-made pieces and with a number of other

surrounding business models, user-centric design

similar concepts and attempts to up- or recycle around

OGVJQFUOCTMGVKPICUYGNNCUƒPCPEKPICTQWPFQWT

us in both Berlin and Erfurt, we started to brainstorm

key topic, fashion. It was well perceived and since has

on how to build a better working ecosystem promoting

offered us ways to involve 4 students and two more

multi-stakeholdership and direct civic engagement

labels within the FairShares development process.

in the fashion & clothing industry. We still see it as

6JKUYCUHQNNQYGFD[VYQOQTGURGEKƒE(CKT5JCTGU

an industry built on dysfunctional power relations,

workshops in January 18th as well as February 25th

unfair working conditions - taking a huge part in the

together with Georg Höhne, Bohemini as well as

destruction of valuable resources.

students to reflect on the model for FairShares, build
out our idea and conceptualise the next steps.

Starting to realise that there is an opportunity to
use this situation to develop “blue innovation” as

The FairShares workshops helped us testing the

a movement (Contemporary Fashion), we saw

creative design process as well as analysing and

FairShares as a way to enable that exact direct

involving other stakeholders as part of the idea,

participation through locals and experts, change

planning and incubation phases. The main question

makers and therewith raise communal and/or civic

we try to answer with FairShares (as a way to

awareness around the topic itself and enable people to

implement this in the long-run) is whether we can

be part of the transformation and use their creativity

connect sustainable production with democracy,

as part of a wider network.

equality and social responsibility? Because of the
FairShares approach, going forward, we would like

The project week with the two FairShares

to involve more partners (other labels) as well as

masterminds Martin Arnold-Schaarschmidt and

investors and of course potential labour members

Georg Höhne and a number of students at the

including students and elder people who are keen to

Fachhochschule Erfurt in mid-December 2018,

be part of Contemporary Fashion and its labels.

enabled us to explore this idea further.
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