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Inleiding tot de handleiding "Hoe zet je een FairShares Lab op?". 

 

De handleiding biedt een korte introductie tot het FairShares-model en de tools die we hebben 

ontwikkeld en getest tijdens het FairShares Lab-project.  

Het dient als een praktische gids voor iedereen die geïnteresseerd is in de sociale economie op 

basis van FairShares waarden en principes om een nieuw FairShares Lab te ontwikkelen en 

implementeren en daarmee deel uit maken van de wereldwijd groeiende FairShares 

gemeenschap. 

Dit handboek is gebaseerd op lessen geleerd uit eerdere ervaringen in de verschillende reeds 
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bestaande FairShares Labs en van projectpartners uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, 

Hongarije, Nederland en Kroatië.  

Deze compacte handleiding leidt u door dit proces met behulp van vier tools: 

 

1. De feitelijke FairShares handleiding als concept en de methodiek die gebruikt wordt         

     (Marketing, Leren, Workflow, Evaluatie, Duurzaamheid en Impact). 

2. Het reglement/de normen en een checklist met minimumeisen voor het opzetten van een      

FairShares Lab. 

3. De FairShares Roadmap die u visueel begeleidt door het werk-, leer-, samenwerkings- en 

implementatieproces. 

4. Het FairShares Lab-ontwikkelingsonderzoek  

 

In deze handleiding vindt u vaak links naar het FairShares Platform en het documentatiegedeelte 

van de handleiding. In het documentatiegedeelte vindt u rapporten, interviews, evaluaties, 

praktijken, sjablonen en meer documenten die diepgaande informatie geven. Deze documenten 

zijn (op dit moment nog) alleen grotendeels in het Engels beschikbaar..  

1.Wat zijn FairShares Labs? 

 

FairShares Labs zijn fysieke en virtuele sociale laboratoria waarin directe stakeholders (stichters, 

medewerkers, gebruikers en investeerders) samen sociale en blauwe economische ideeën 

genereren. Zij passen het FairShares-model toe om FairShares Enterprises te ontwikkelen. 

FairShares Labs zijn vergelijkbaar met co-werkplekken die communicatiefaciliteiten, workshops, 

training en ondersteuning bieden aan starters en conversies van sociale ondernemingen. 

FairShares Labs zijn te vinden waar de vier belangrijkste groepen belanghebbenden elkaar 

kunnen ontmoeten - met behulp van het FairShares E-learning en Exchange Platform of in 

levende lijve. Primaire stakeholders kunnen daar aanbiedingen plaatsen, elkaar vinden en de 

FairShares tools gebruiken door zich te registreren op het FairShares Platform. Bedrijfsadviseurs 

kunnen via het FairShares Platform coaching bieden in fysieke en virtuele FairShares Labs. 

Binnen de FairShares Labs kunt u training ontvangen, maar  ook zelf FairShares trainer worden.  

 

FairShares Labs gebruiken en integreren  de FairShares Planner en de FairShares E-Learning 

and Exchange tool die deel uitmaakt van het platform. Dit maakt het mogelijk voor de nieuwe 

FairShares Labs om innovaties te initiëren, te volgen en te verspreiden onder zowel 

praktijkmensen als academici.. Het FairShares Platform helpt bij het vermenigvuldigen van best 

practices en verdere ontwikkeling, ook op andere locaties.  

 

Het aanbod op het FairShares Platform bevat alles wat u nodig heeft om te leren hoe u uw eigen 

FairShares Lab kunt starten of uw FairShares project kunt realiseren: 

● tools om een breed scala aan externe experts te raadplegen;  

● training en begeleiding;  

● instrumenten om een bredere gemeenschap van kapitaalverschaffers (d.w.z. toekomstige 

investeerders) te bereiken;  
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● instrumenten om grensoverschrijdende sociale innovatieprojecten op te zetten..  

2. Wat zijn de basisprincipes van FairShares?  

2.1. Het FairShares-model  

Het FairShares Model biedt een unieke multi-stakeholder benadering door de integratie van 

ondernemers (stichters, producenten (medewerkers), consumenten (gebruikers) en financiële 

supporters (investeerders) die Creative Commons Licenties gebruiken om het intellectuele 

eigendom van hun leden te beheren en de realisatie van een idee te sturen. Het stelt u in staat 

om bedrijven, coöperaties, verenigingen en samenwerkingsverbanden te (her)ontwerpen om 

oprichters van bedrijven, medewerkers, gebruikers en investeerders volledig te erkennen en te 

belonen. Door dit te doen, erkent u dat er kapitaal wordt gegenereerd door degenen die investeren 

in uw idee door gebruik te maken van hun eigen natuurlijke, menselijke, sociale, intellectuele, en 

financiële kapitaal, en door middel van rentmeesterschap. Kapitaal creëert belangrijke kansen om 

menselijke vaardigheden en capaciteiten te verbeteren door relaties op te bouwen om ideeën te 

genereren en te delen. Dat kan leiden tot het produceren van goederen die voldoen aan 

menselijke, maatschappelijke en ecologische behoeften. 

Op deze manier zijn mensen in staat om de zes FairShares kernvragen te beantwoorden en de 

waarden en principes te benoemen zodat een ontwerpfilosofie en bestuursmodel ontwikkeld 

kunnen worden. Sociale audit- en diagnostische instrumenten kunnen helpen bij het ontwikkelen 

van de architectuur voor de voortdurende ontwikkeling van eigendoms-, bestuurs- en 

managementsconstructies.  

Ten slotte, om te stimuleren dat de sociale systemen overleven, worden ontwerpprincipes 

toegepast om de basisregels voor bedrijven, coöperaties, verenigingen en partnerschappen te 

modelleren. Deze modelbasisregels voorzien in een soort sociaal DNA voor de replicatie van de 

vijf principes door ze toe te passen via nieuwe benaderingen van eigendom, bestuur en beheer. 

Dit proces zal idealiter worden uitgevoerd via verschillende workshops en samenwerkings-

methodes. met uw stakeholders. 

2.2. Wat zijn de FairShares waarden en principes? 

De FairShares Labs zijn incubatiehotspots gebaseerd op principes van gelijkwaardige 

samenwerking tussen stichters, medewerkers, gebruikers en investeerders.  
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Klantgerichte initiatieven worden daarbij gekoppeld aan duurzame ontwikkeling enerzijds en 

sociale inclusie anderzijds. Burgers kunnen samen met deskundigen sociale innovaties en 

sociale/blauwe ondernemingen initiëren en organiseren die erop gericht zijn problemen in hun 

werk- en leefomgeving aan te pakken.  

 

De sleutel tot dit proces binnen FairShares zijn vijf waarden en principes: welvaartsdeling, sociaal 

doel, sociaal eigendom en de ethische beoordeling van zowel de aangeboden als de 

geconsumeerde productie en diensten. Aanvullend op deze waarden en principes zijn de zes 

kernvragen, zoals te zien is in de afbeelding op de volgende pagina.  

 

Uw FairShares Lab en de stakeholders die betrokken zijn bij uw projecten zullen deze vragen 

moeten beantwoorden en moeten zich uiteenzetten met deze waarden en principes. Dit proces 

wordt begeleid door de FairShares methodiek en de FairShares Planner. In het ideale geval 

kunnen de discussies en overwegingen, evenals de uiteindelijke antwoorden of procedures die 

eruit voortkomen worden gedocumenteerd. Het FairShares platform stelt u volledig in staat via de 

FairShares methodiek uw eigen FairShares Canvas op te bouwen en samen met uw stakeholders 

een bestuursvorm uit te werken.  

2.3. Stakeholdergroepen in een FairShares onderneming 

Het FairShares Model conceptualiseert vier primaire stakeholders die samenwerken in hun 

streven om van een idee succesvol een bedrijf  te realiseren. 
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De vier leden (stakeholder) groepen zijn:  

Stichters: de mensen/organisaties die de onderneming starten. Oprichterskomen in aanmerking 

voor het lidmaatschap op grond van hun hoedanigheid als oprichter van de onderneming (d.w.z.  

ze zijn ondertekenaars van de documenten die de organisatie in het leven roepen). In een 

FairShares bedrijf of coöperatie krijgen de oprichters van een FairShares bedrijf of coöperatie 

oprichtersaandelen toegewezen. 

Medewerkers: de personen/organisaties die de goederen/diensten van de onderneming 

produceren. Medewerkers komen in aanmerking voor het lidmaatschap op grond van hun 

gekwalificeerde arbeid. In een FairShares vennootschap of coöperatie krijgen medewerkers 

werknemersaandelen toegewezen en kunnen zij , als er winst gemaakt wordt, ook in aanmerking 

komen voor beleggersaandelen.  

Gebruikers: de personen/organisaties die goederen en diensten van de onderneming afnemen 

of kopen. Gebruikers komen in aanmerking voor het lidmaatschap op grond van een 

gebruikersbijdrage. In een FairShares vennootschap of coöperatie krijgen de gebruikers 

gebruikersaandelen toegewezen en kunnen zij in aanmerking komen voor beleggersaandelen 

wanneer er winst wordt gemaakt.  

Investeerders: personen/organisaties die financieel kapitaal creëren of bijdragen. Een andere 

mogelijkheid is dat een investeerder iemand is die weet hoe hij subsidievoorstellen moet schrijven 

om daarmee de oprichting van de FairShares onderneming financieren.   
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Investeerders komen in aanmerking voor het lidmaatschap op grond van het creëren of bijdragen 

van financieel kapitaal, inclusief het organiseren van fondsen van derden. In een FairShares 

vennootschap of coöperatie worden aan de investeerders  beleggersaandelen toegekend.  

In de praktijk kunnen de labels die aan een lid worden gegeven wisselen wanneer de context van 

de belanghebbende verandert. De stakeholdersgroepen werken samen via het FairShares-model 

om tot een bestuursstructuur te komen. Dit kan verschillende vormen aannemen. Zo noemt 's 

werelds eerste FairShares bedrijf, AnyShare Society, zichzelf bijvoorbeeld de "volledige coöpe-

ratie".  

Het FairShares-model kan worden gezien als een filosofie en methodiek voor het 

herontwerpen van bedrijven, coöperaties, verenigingen en samenwerkingsverbanden om 

ondernemers (stichters), werknemers (medewerkers), klanten (gebruikers) en de verstrekkers 

van financieel kapitaal (investeerders) volledig te erkennen en te belonen. Zij erkennen dat 

kapitaal gegenereerd wordt door de kwaliteit van de interacties tussen producenten en gebruikers 

van verschillende producten en diensten, en niet alleen uit de verstrekking van financiële 

middelen. Stichters, medewerkers, gebruikers en investeerders kunnen dus aandelen hebben die 

hun drie rechten verlenen:  

 

1. Een billijk aandeel in de winst.  

2. Een eerlijke en formele stem in beleids- en beheerskwesties.  

3. Het creëren van democratische managementprocessen, zoals sociale audits, waarbij alle 

belanghebbenden worden betrokken. Zij kunnen deelnemen aan de dagelijkse 

besluitvorming van de onderneming.  

U vindt hier meer recente voorbeelden uit de hele wereld. 

3. Hoe richt ik een FairShares Lab in? 

3.1. Wat voor soort FairShares Lab is geschikt? 

 

We onderscheiden drie soorten FairShares Labs. 

 

Het coördinatiepunt bevindt zich op een werkelijk bestaande plaats (zoals een fysieke ruimte om 

samen te werken) die direct ingebed is in een gemeenschap. Deze locatie biedt een face-to-face 

communicatie-, ontmoetings-, trainings- en werkruimte waarin de stakeholders van een 

project en de medewerkers van het FairShares Lab zelf de workflow kunnen organiseren. Het 

Lab maakt gebruik van de echte leefsituatie van de sociale ruimte en kan de belangen- of 

aandeelhoudersgroepen direct betrekken bij hun leefomgeving, naar het idee van Living Labs. 

Het European Network of Living Labs ((ENoLL)) beschrijft Living Labs als "gebruikersgerichte, 

open innovatie-ecosystemen op basis van een systematische gebruikerscoactionele co-

creatiebenadering integratie van onderzoeks- en innovatieprocessen in reële gemeenschappen 

en omgevingen". 
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De vijf belangrijkste principes van een proeftuin zoals multi-stakeholderschap, co-creatie, actieve 

gebruikersbetrokkenheid, co-creatie, realistische leefstituaties en multimethodische aanpak zijn 

ook FairShares principes. In een echt FairShares Lab is het makkelijker om specifieke 

groepsactiviteiten te faciliteren, maar tegelijkertijd brengt het hogere kosten met zich mee voor 

het huren en uitrusten van het fysieke FairShares Lab.   

 

Een FairShares Lab kan ook virtueel worden geïmplementeerd op het online FairShares Platform. 

Deze virtuele ruimte stelt u in staat om een FairShares Lab op te zetten en met een grotere 

gemeenschap over lange afstanden te werken - regionaal, nationaal, transnationaal of 

internationaal. Naast de functionaliteit van het FairShares Platform en de FairShares Planner 

kunnen leden van virtuele FairShares Labs gebruik maken van verschillende 

videovergaderplatforms en digitale coworking ruimtes om acties en gesprekken te faciliteren. Op 

afstand heeft iedereen toegang tot het internet nodig en hoeft men niet dezelfde geografische 

locatie te delen. 

 

De beslissing om een virtueel of een echt Fairshares Lab te openen is niet eenvoudig. Er zijn drie 

essentiële vragen die je jezelf moet stellen met betrekking tot deze beslissing.  

1. Heeft u genoeg mensen en financiële middelen voor een fysiek FairShares Lab?  

2. Heeft u de mogelijkheid om alleen of in samenwerking met andere partners 

toegankelijke kamers te krijgen?  

3. Zijn uw stakeholdergroepen plaatselijk of dicht bij uw echte FairShares Lab activiteiten 

of betrekt u nationale en internationale stakeholders die niet op dezelfde plaats 

aanwezig zijn? 

 

Deze vragen zijn essentieel voor u om te beslissen of het Lab een fysiek of virtueel Lab moet zijn. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten waar uw potentiële FairShares Lab projecten zich zullen 

bevinden. Als de projecten verspreid zijn over het hele land of internationaal en er zijn er maar 

heel weinig of geen die dicht bij de plek zijn waar u een fysiek Lab wilt openen, dan is het 

misschien het beste om het FairShares Lab digitaal op het FairShares Platform op te zetten.  

 

U kunt ook beginnen met het opzetten van een Training FairShares Lab. Deze vorm van 

FairShares Lab is vooral nuttig voor educatieve instellingen of om de kracht van FairShares Lab 

te verkennen zonder echte projecten. Het Training FairShares Lab is perfect voor scholen of 

universiteiten om hun studenten kennis te laten maken met de FairShares-methode zonder 

gebruik te maken van echte aardse bronnen. Een training FairShares Lab stelt u in staat om 

zonder risico's te profiteren van alle verschillende aspecten van het FairShares Lab. U kunt uzelf 

of nieuwe medewerkers of deelnemers trainen om de FairShares Lab methode te gebruiken. Zorg 

ervoor dat u uw FairShares Lab als een Training FairShares Lab markeert om er zeker van te zijn 

dat andere belanghebbenden niet denken dat het een echt FairShares Lab is met echte projecten.  

Het maakt niet uit welke van deze FairShares Labs u wilt opzetten, in alle gevallen moet u voldoen 

aan de gevraagde standaard eisen om geregistreerd te worden op het FairShares Platform. De 

checklists van deze standaarden zijn als werkbladen bij deze handleiding gevoegd. 
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3.2. Marketing, financiën en netwerken 

 

Bij het opzetten van de co-working space moet het Lab worden geadverteerd bij potentiële 

deelnemers, multiplicatoren, adviseurs en deskundigen, en bij personen en organisaties die 

relevant kunnen zijn voor de duurzame oprichting van het FairShares Lab. Bereid in het begin 

eenvoudige, beschrijvende, aantrekkelijke en beknopte informatiemedia voor, zodat u deze kunt 

starten, verspreiden en presenteren aan uw doelgroepen. Zodra de co-working space klaar is om 

te laten zien, om een indruk te geven van hoe het zal zijn, nodig je de doelgroepen uit om deze 

te bezoeken. Op informatiebijeenkomsten kunt u de actuele vraag controleren, kennismaken met 

early adopters en believers, de voorwaarden voor toegang tot het Lab uitleggen, uw concept en 

visie bespreken, contacten en potentiële deelnemers, stakeholders en supporters verzamelen. 

Geslaagde evenementen zorgen ervoor dat al uw gasten er willen blijven en werken, dus ze 

bevelen het aan bij anderen. Diverse doelgroepen kunnen behoefte hebben aan uiteenlopende 

evenementen of creatieve benaderingen.    

 

Marketing: De FairShares Lab Marketing aanpak moet gebaseerd zijn op een op waarde 

gebaseerde propositie, zodat de doelgroepen de kans krijgen om deel te nemen aan co-creatie 

van nieuwe community based projecten. Het FairShares-model maakt het mogelijk om alle 

belangrijke groepen belanghebbenden (oprichters, medewerkers, gebruikers en investeerders) 

gelijkelijk te betrekken bij het creëren van een op maat gesneden bestuurs- en beheersmodel dat 

aansluit bij hun specifieke behoeften. Tegelijkertijd biedt het FairShares Platform een open ruimte 

en instrumenten voor het delen van verantwoordelijkheden, investeringen (tijd, fondsen, 

koopkracht) en ook deelname aan een eerlijke verdeling van de resultaten (winst, investering, 

beslissingsmacht en gemeenschapsgoed).  

 

Alle doelgroepen moeten betrokken worden op het niveau van hun interesse in participatie en de 

rol die ze kiezen, maar vooral ook om een eerlijk en relevant rendement van hun investering (tijd, 

geld, kennis, sociale en zakelijke netwerken) te krijgen.  

 

Elk FairShares Lab kan een andere aanpak hebben om zijn  doelgroepen te bereiken, afhankelijk 

van zijn werkterrein, coördinatiepunt, netwerken, klantengroepen en hun bereikbaarheid. Toch is 

het van cruciaal belang om voort te bouwen op de aanwezige middelen, het bestaande klanten-

bestand, relevante projecten en referenties. Om een solide draagvlak te creëren, vertrouwt 

FairShares Lab op de drie belangrijkste pijlers: 

  

✔ Leiders en beïnvloeders van de gemeenschap  

✔ Pool van adviseurs / mentoren en deskundigen 

✔ Financiers die geïnteresseerd zijn in investeringen in FairShares-projecten.   

 

Om de doelmarkten te bereiken, zijn er verschillende marketingtools beschikbaar: 

✔ Reclame (online marketing, contentmarketing, sociale media) - het bereiken van een breder 

publiek en het opbouwen van FairShares-zichtbaarheid. 
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✔ Verkoopbevordering (aanvullende diensten, gespecialiseerde pakketten voor verschillende 

thematische groepen) - het verbeteren van de mogelijkheden voor kopers om een actie te 

ondernemen. 

✔ Persoonlijke verkoop (persoonlijk of via internet) - het opbouwen van vertrouwen en relaties. 

✔ Direct marketing (direct mail, nieuwsbrief, direct sales) - persoonlijke aanpak bij het opbouwen 

van langdurige relaties. 

✔ Public relations (media, evenementen, publicaties, vrijwilligerswerk, enz.) - het opbouwen van 

een gewenst imago bij het grote publiek. 

 

De meest efficiënte manier om het FairShares-model te communiceren en te promoten is door 

middel van best practices, projecten en sociale ondernemingen die zijn opgericht, georganiseerd 

of getransformeerd op basis van FairShares waarden en principes. Na het opbouwen van eigen 

succesverhalen van FairShares Model ondernemingen, zal elk FairShares Lab meer relevantie 

krijgen en zal elk FairShares Lab nieuwe klanten aantrekken met minder communicatiemiddelen.  

 

Netwerken: Uw netwerk als oprichter van een FairShares Lab is essentieel voor het succes 

ervan. U kunt erop vertrouwen of bang zijn als u de juiste belanghebbenden en supportersbasis 

hebt om uw FairShares Lab van start te laten gaan. Er is maar één manier om daar achter te 

komen door uw persoonlijke netwerk in kaart te brengen. Welk type stakeholders en onder-

steuning heeft u nodig? Begin delen van uw netwerk af te stemmen op de middelen om lacunes 

of opportuniteitsgebieden te vinden. Zoek een plek waar u zich prettig voelt om uit te gaan en uw 

netwerk te vergroten. Profiteer van alle sociale en netwerkevenementen die u kunt doen. 

 

Zoek actief naar multipliers of de ontbrekende schakels in uw netwerk om het FairShares Lab 

breed te openen. Dit proces is sociaal lastig, want je zult moeten breken met sociale normen om 

de mensen te bereiken die je wilt bereiken.  

Uw FairShares Lab moet worden gezien als een persoon. Een plek met een eigen identiteit die 

wordt gecreëerd door alle deelnemers van het FairShares Lab, niet noodzakelijkerwijs door de 

oprichter ervan. Dit stelt u in staat om een uniek netwerk voor het FairShares Lab te ontwikkelen 

dat u misschien niet voor uzelf heeft kunnen opbouwen.   

Een verstandige oprichter zal de kans om een FairShares Lab zo breed mogelijk open te stellen 

om een exponentiële groei van het FairShares Lab netwerk mogelijk te maken en een overname 

van het FairShares Lab van zijn stakeholders te verzekeren, waarbij u als oprichter manager 

wordt van een proces en een community wordt. Het Lab is van alle belanghebbenden, dus 

netwerken is essentieel om deze lege zin om te zetten in actie.  

 

Financiën: Voordat u een ruimte vindt, alle belanghebbenden in kaart brengt en de eerste 

workshops geeft, moet u om te beginnen overwegen hoe u uw FairShares Lab kunt financieren 

en uitbreiden. Als we het over financiering hebben, bedoelen we het over een financieel gezonde 

en duurzame financiële strategie. Je moet je procedures, programma-informatie, expert-advi-

seurs, stakeholdersgroepen (d.w.z. alle fasen van de labontwikkeling) op orde krijgen en je wilt 

duidelijk maken hoe het geplande Lab kan blijven werken om op lange termijn impact te 

genereren. Dit alles moet worden doordacht voordat u belangrijke investeerders of andere 

belangrijke stakeholders benadert.  
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Diverse (potentiële) inkomstenstromen zijn belangrijk om een FairShares Lab economisch 

duurzaam te maken, de levensvatbaarheid te garanderen en organische groei te creëren. Dit kan 

worden bereikt door de verkoop van andere producten en diensten - hetzij op het niveau van de 

e-commerce business, hetzij via een lokale winkel in het fysieke Lab.  

 

Stel vast welke projecten, huurders en/of gebruikers kunnen betalen en wat er nodig is aan 

crowdfunding of vervanging door andere activiteiten. Verder kunnen consultancy en advies deel 

gaan uitmaken van het bedrijf dat inkomsten genereert. Opleiding door een ervaren FairShares-

expert is een van de inkomstenbronnen van het FairShares Lab, waarop andere diensten kunnen 

worden gebouwd.   

 

Hoewel economische duurzaamheid een grote uitdaging is voor de oprichting en het werk van 

een FairShares Lab op de lange termijn, zal het opzetten van een gevarieerde 

financieringsbasis (structurele, projectgerichte financiering, donaties, crowdfunding, investeer-

ders, lokale nationale en internationale financieringsmechanismen) ook een sleutelrol gaan 

spelen in het proces om een FairShares Lab te ondersteunen. Dit kan onder meer inhouden dat 

u een stakeholder wordt in projecten die waarschijnlijk inkomsten zullen opleveren en in 

intellectuele eigendommen die u als FairShares Lab heeft gegenereerd. 

 

In de bijlage vindt u veel tools en werkdocumenten om uw eigen marketingstrategie te ontwikkelen 

en uw belangrijkste doelgroepen en aandeelhoudersgroepen te identificeren. 

3.3 Het registratieproces op het FairShares Platform 

 

Het FairShares Platform kan het proces van het zoeken naar partners en het opbouwen van 

relaties met potentiële belanghebbenden ondersteunen door middel van een interactief landkaart. 

Het biedt een database van ondersteunende mentoren en coaches. Het doel van dit platform is 

het creëren van een nieuw Europees samenwerkingsplatform voor lerenden en  is ontworpen om 

barrières te slechten die gesegregeerde en achtergestelde groepen treffen. Via het platform 

kunnen ze delen en deelnemen aan de ontwikkeling van sociaal innovatieve ideeën, projecten en 

ondernemingen die in andere Europese landen kunnen worden gerepliceerd en overgenomen. 

Op de lange termijn  hopen we zo de ontwikkeling van de sociale economie te beïnvloeden: het 

bevorderen van sociale integratie en het creëren van self-employment door toepassing van het 

FairShares-model 
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Om een nieuw FairShares Lab te creëren of een project te creëren binnen een reeds bestaand 

FairShares Lab, moet u zich bij ons aansluiten op https://fairsharesplatform.eu. Op deze site krijgt 

u toegang tot alle bestaande FairShares Labs en hun projecten. U kunt een nieuw FairShares 

Lab registreren, deel uitmaken van een FairShares Lab/FairShares Lab/FairShares project en 

een FairShares trainer worden. Voor uw gemak is er een gebruikershandleiding voor het 

FairShares Platform, een FAQ-gedeelte en een contactformulier voor het geval u problemen 

ondervindt bij het gebruik van onze site. We proberen deze voortdurend te verbeteren en bij te 

werken. Dus zorg ervoor dat u alle voortdurend groeiende functies van onze site verkent.  

Zodra u uw FairShares Lab heeft geregistreerd, kunt u projecten uitnodigen om zich bij u op 

het platform te voegen. Hier kunt u de belangrijkste belanghebbenden betrekken om bij te 

dragen aan het FairShares plan van het project. Zorg ervoor dat je het van tevoren uitprobeert en 

een dummy project maakt voor je lab en vervolgens een project maakt voor je FairShares Lab 

zelf. Er is geen betere manier om alle mogelijkheden van het FairShares Platform te leren kennen 

dan ze te gebruiken voor je eigen ideeën. 

4. Hoe worden FairShares Labs geïmplementeerd? 

4.1. Starten van de activiteiten 

 

Het doel hier is om het Lab aan de praat te krijgen, de deelnemers aan de slag te krijgen, ideeën 

te creëren, online of in een co-working space te werken, teams op te bouwen en 

belanghebbenden erbij te betrekken.  Dit kan zowel in uw sociale omgeving als in uw 

professionele netwerk worden ingebed. Met wie werkt u samen om dit FairShares Lab te 

realiseren? Zijn er lopende projecten waarin u het FairShares Lab kunt inbedden? Er zijn 

interviews en een roadmap gegenereerd door FairShares Lab managers die u kunt gebruiken om 

te leren van hun ervaring. 

 

U besluit bijvoorbeeld om het FairShares Lab te openen in samenwerking met een niet-

gouvernementele organisatie (NGO). Dit kan de sociale empowerment ondersteunen door 

FairShares aan hun doelgroep te introduceren en hun toegang tot het Lab te bieden. Werk samen 

met de doelgroep om hun ideeën over sociale empowerment en zelfontplooiing om te zetten in 

realiteit, waarbij het FairShares Lab als kader wordt gebruikt. 

 

Een ander voorbeeld is de mogelijkheid om samen te werken met een onderwijsorganisatie, 

universiteit of school. Hun studenten zijn betrokken bij sociale en ondernemende opleidingen en 

activiteiten. Ga samen met hen na hoe het FairShares Lab gebruikt kan worden om bestaande 

inspanningen uit te breiden of zelfs te schalen. Welk doelpubliek en welke belangrijke partners u 

ook kiest voor het runnen van hun FairShares Lab, u moet ervoor zorgen dat het FairShares Lab 

comfortabel in zijn ecosysteem zit en een duurzaamheidsstrategie voor handen heeft.   

 

Duurzaamheid en het uitvoeren van projecten in uw Lab behoren tot uw belangrijkste activiteiten. 

Met een FairShares Lab kunt u nieuwe inkomstenstromen creëren om uw FairShares Lab te 
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ondersteunen, zoals de Training of the Fairshare Trainers cursus of het bezit van aandelen 

binnen de projecten die u ontwikkelt. Daarnaast zal de groei en ontwikkeling van het FairShares 

Lab afhangen van de vraag of de vorm en context van het FairShares Lab in aanmerking komt 

voor financiering (op lokaal, nationaal en/of internationaal niveau). Meer informatie over het 

verduurzamen van uw FairShares Lab vindt u in een aparte paragraaf in het handboek. 

 

Wij stellen voor om het FairShares Lab zelf te ontwikkelen en op te richten als een FairShares 

bedrijf of project. Het invullen van het Canvas voor FairShares Labs of het gebruik van de 

FairShares Planner levert twee voordelen op voor uw nieuwe FairShares Lab. Het eerste voordeel 

is dat u en uw aandeelhoudersleden praktische ervaringen kunnen opdoen door alle beschikbare 

tools te gebruiken. Het tweede voordeel is dat u leert omgaan met de verschillende belangen van 

de aandeelhoudersgroepen en hoe u de 5 principes en waarden van FairShares Labs kunt 

vervullen. 

4.2. De FairShares Planner en de Canvas 

Het FairShares Canvas en de FairShares Planner zijn beide instrumenten die aan de 

fundamentele ideeën van FairShares beantwoorden. Beiden gaan in op de kernvragen die in 

de idea-, incubatie en planningsworkshops moeten worden beantwoord. Deze vragen vormen de 

kern van het FairShares concept.  

De FairShares Planner is onderdeel van het FairShares Plattform, een interactieve multi-

tabtoepassing waarmee een initiatiefnemer ideeën kan uitwerkern op het deel van het 

FairShares Canvas dat hiervoor bestemd is. Alle andere belanghebbenden kunnen commentaar 

geven op de vragen en mogelijke antwoorden bespreken. De belangrijkste stakeholder die de 

vraag beantwoordt, kan rekening houden met de verschillende input die door de andere 

stakeholders in het project wordt gegeven, maar blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het 

beantwoorden van de vragen.  

Het uiteindelijke resultaat van de FairShares Planner is een vooraf ingevuld FairShares Canvas 

waarin waarmee de belanghebbenden afzonderlijk en collectief de belangrijkste vragen 

bespreken die op hen betrekking hebben. Dit schema kan worden getoond en kan worden 

gebruikt als leidraad of moreel kompas voor toekomstige beslissingen. Het is ook een soort niet-

officiële overeenkomst tussen alle belanghebbenden waarbij de meeste onderlinge conflicten 

vooraf worden aangepakt. 

Het FairShares Canvas op zich is een poster, die veel weg heeft van een zakelijk canvas. Het 

traditionele Business Model Canvas is een strategisch management en lean startup template voor 

het ontwikkelen van nieuwe of het documenteren van bestaande business modellen. Het is een 

visuele grafiek met elementen die de waardepropositie, infrastructuur, klanten en financiën van 

een bedrijf of product beschrijven. FairShares leent dit schema en vult het aan met de vragen die 

het belangrijkst zijn in de FairShares context.  
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Tot slot, door projectideeën te delen in de FairShares Planner en lesmateriaal te uploaden naar 

de FairShares e-Learning and Exchange tool, creëren we een platform voor mensen in heel 

Europa om virtuele ruimtes te bouwen waarin ze hun sociale en blauwe economie ideeën kunnen 

ontwikkelen. 

4.3. De leerbenadering van FairShares Labs 

Blended learning op basis van een niet-formele samenwerkingsaanpak is de favoriete 

leermethode in FairShares. De principes en methoden van dit leerproces worden beschreven in 

“De leermethodologie achter FairShares Labs”. Facilitators helpen door leermethoden aan te 

passen aan de context van de workshop. De leerinhoud is beschikbaar via het FairShares 

Platform.  

De leerstappen in FairShares Labs zijn voornamelijk gebaseerd op ervaringsleren: elk 

leerproces dat de deelnemers ondersteunt bij het toepassen van kennis en conceptueel begrip 

op reële problemen of situaties waarin de trainer/coach het leren leidt en vergemakkelijkt. Het 

leert de deelnemers de competenties die ze nodig hebben om in de praktijk succesvol te zijn. Dit 

stimulerende en motiverende proces vereist dat studenten zich bewust zijn van hun voorkennis 

en deze verdiepen door middel van reflectie, dat ze hun eerdere kennis overdragen naar nieuwe 

contexten, dat ze nieuwe concepten, principes en vaardigheden onder de knie krijgen en dat ze 

kunnen verwoorden hoe ze deze beheersing hebben ontwikkeld. 

Trainingen en leerinhoud zullen beschikbaar worden gesteld via het FairShares Platform 

en de FairShares Planner.  

4.4. Evenementen, workshops en FairShares projecten opzetten in uw Lab 

 

Om de FairShares Labs goed te implementeren, moet u zich vertrouwd maken met de structuur 

en inhoud van de FairShares Labs methode en de workflow ervan. De workflow is onderverdeeld 

in drie subcurricula: 1) ideaworkshops, 2) incubatorworkshops en 3) planningworkshops 

voor het opstarten/implementeren van sociale ondernemingen. Elke workshop zal de 

deelnemers helpen om een FairShares Plan op te stellen (met behulp van de FairShares Planner) 

en vervolgens verdere leeractiviteiten aanbieden om een FairShares Canvas in te vullen om 

ideeën aan te scherpen en het vertrouwen in de onderneming bij potentiële leden en/of supporters 

en investeerders te vergroten .  

 

De Ideaworkshop is de eerste fase. De rol van de workshop is het genereren van relevante 

ideeën die de potentie hebben om duurzame activiteiten te worden. Potentiële en 

geïnteresseerde belanghebbenden uit lokale buurten (of online gemeenschappen) worden 

uitgenodigd voor een creatieve workshop die hun expertise en interesses onderzoekt op een 

manier die creatieve ideeën oplevert. Het doel is om potentiële innovaties/ideeën te identificeren 

die als projecten aan het FairShares Platform kunnen worden toegevoegd. Iedere 

belanghebbende kan het idee becommentariëren en ontwikkelen met behulp van de FairShares 
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Planner. De opzet van de workshop en de FairShares Planner stellen de lerenden in staat met 

elkaar te communiceren en stimuleert hun recht om te participeren en hun creatieve potentieel te 

vergroten.  
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Incubatieworkshops zijn de tweede fase van een FairShares Lab. Ideeën die uit de 

Ideaworkshop worden overgedragen, worden gestructureerd door lokale 

belanghebbenden/burgers met behulp van de FairShares Planner. Het kunnen blauwe/sociale 

ondernemers zijn – op zichzelf staand of herkenbare groepen - die tot doel hebben een 

blauw/sociale onderneming te ontwikkelen en op te richten. Tijdens deze tweede fase is het doel 

om potentiële ondernemers te ondersteunen om alleen of in een groep aan hun innovatieve 

bedrijfsideeën te werken en deze te ontwikkelen tot het niveau waarop hun gedachten kunnen 

worden omgezet in een FairShares Plan, dat vervolgens kan worden omgezet in een sociaal 

(bedrijfs)plan voor ondernemingen met behulp van een FairShares Canvas.           

De laatste stap in het FairShares Lab is een planningsworkshop waarin individuen en/of 

groepen worden ondersteund door coaching om blauwe/sociale ondernemingen te helpen 
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creëren. De laatste fase bestaat uit het helpen van de  belanghebbenden met het omzetten van 

de uitkomsten  van een FairShares Planner in de oprichting en ontwikkeling van een onderneming 

met behulp van e-learning en communicatie-instrumenten. Het doel is om een selecte groep 

mensen (misschien onder leiding van één enkele ondernemer) te ondersteunen bij de omzetting 

van hun FairShares Plan in een actieplan voor sociale ondernemingen (bedrijven). Dit 

coachingproces is meer individueel en zal (in onze proeffase) tot drie maanden duren, 

afhankelijk van het aantal deelnemers en factoren die van invloed zijn op hun vermogen om deel 

te nemen aan de ontwikkeling van hun bedrijfsidee tot een levensvatbare sociale onderneming.   

Zodra u zich vertrouwd heeft gemaakt met de structuur van de FairShares Labs is het tijd om 

deelnemers te werven. Wanneer deelnemers en ideeën zijn geselecteerd en de co-working 

space klaar is, kan het lab zijn activiteiten uitbreiden. 

Alle deelnemers moeten een ontmoeting hebben met de medewerkers van het Lab in de co-

working space of virtueel via het FairShares Platform. Ze moeten elkaars ideeën, 

verwachtingen, mogelijkheden en doelstellingen leren kennen. Iedereen moet de ruimte 

verkennen, plaatsen vinden en afspreken voor teamvergaderingen en een indruk krijgen van 

hoe ze daar moeten werken. Introduceer Labprogramma's, aanbiedingen, taken en 

doelstellingen, zodat deze door de deelnemers besproken en overeengekomen kunnen worden. 

Sommige deelnemers kunnen en willen misschien vele uren per week in de co-working space 

werken, terwijl anderen er de voorkeur aan geven om vooral thuis te werken. Sommige 

deelnemers kunnen zeer toegewijd zijn, maar niet in staat om financieel kapitaal te investeren 

vanwege hun verantwoordelijkheden voor werk en gezin.  

4.5. Het personeel en de werkingsprincipes in FairShares Labs 

 
Er zijn verschillende manieren om een team rond uw FairShares Lab te structureren. Als uw 

FairShares Lab bijvoorbeeld puur digitaal is, heeft u misschien gewoon een FairShares Lab 

manager en een FairShares Lab trainer nodig. De manager is verantwoordelijk voor alle 

monitoring- en evaluatieactiviteiten, terwijl de FairShares Lab Trainer verantwoordelijk is voor het 

uitvoeren van het FairShares Lab zelf. Er zijn openstaande taken, zoals het verwerven van 

projecten en het creëren van een duurzaamheidsstrategie, die lopende taken kunnen over beide 

rollen worden verdeeld. Afhankelijk van uw budget kunnen deze rollen fulltime, parttime of 

vrijwillig zijn. 

 

Een FairShares Lab in de reéle wereld kan op een vergelijkbare manier worden georganiseerd. 

Houd echter rekening met de extra kosten (reiskosten, huur, enz.) en tijd die zo’n FairShares Lab 

met zich meebrengt. Ook hier heb je een lange lijst met taken die eventueel moeten worden 

verdeeld onder de beschikbare medewerkers. Netwerktaken kunnen bijvoorbeeld behoorlijk 

tijdrovend zijn en de verantwoordelijke persoon moet het FairShares Lab als zijn broekzak 

kennen. Dit kan de taak zijn van de FairShares Lab-trainer of de manager van het FairShares 

Lab, ten kosten van de tijd beschikbaar voor  andere taken die hem/haar zijn toegewezen.  
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De kwalificaties van de Labmedewerkers zijn niet eenvoudig te definiëren. Een FairShares Lab 

manager en een FairShares Lab trainer zouden ervaring moeten hebben met het opzetten van 

hun eigen organisaties en idealiter zelf het FairShares Lab proces hebben doorlopen om echt te 

kunnen weten waar ze het over hebben. Een diploma in economie, boekhouding, rechten of 

politieke wetenschappen is een leuke extra bijkomstigheid, maar niet essentieel. Een andere 

nuttige kwalificatie is een training over alles wat met sociale ondernemingen te maken heeft. Onze 

projectpartner Social Enterprise International heeft een aantal nuttige trainingsmaterialen om de 

relevantie en kracht van Social Enterprise beter te begrijpen.  

 

Veel van de ontwikkeling van een FairShares Lab zal te maken hebben met een open geest en 

met regels en voorwaarden die zelforganisatie en een oplossingsgerichte omgeving mogelijk 

maken. Dit legt de basis voor samenwerking zoals een innovatieruimte of design thinker's lab dat 

zou doen. Je wilt dat mensen het gevoel hebben dat ze naar deze plek terug willen komen, om 

advies, inspiratie op te doen en op een manier die ze nodig hebben om het gevoel te krijgen dat 

ze bijdragen en verantwoordelijk zijn voor toekomstige ontwikkelingen. 

 

Het creëren van een HR-strategie is een proces dat de huidige en toekomstige 

personeelsbehoeften van een organisatie in kaart brengt om haar doelen te bereiken. Human 

resource planning zou moeten dienen als een link tussen human resource management en het 

algemene strategische plan van een Lab. Bestudeer bestaande modellen die u als model kunt 

nemen voor uw HR-strategie.  

4.6. Hoe de FairShares Trainers op te leiden  

Een FairShares Trainer is een ervaren oprichter of consultant die projecten binnen het FairShares 

Lab ondersteunt om FairShares te worden en het FairShares Platform en de FairShares Planner 

toe te passen. Hij of zij heeft het FairShares Lab proces ondergaan met zijn/haar eigen project 

en kent het proces van haver tot gort.  

 

Om trainer te worden, moet u een "“FairShares train the trainers (TtT)”" ondergaan. Maar we 

raden u aan om eerst deel te nemen aan de basistrainingen over FairShares die door de 

FairShares Association worden aangeboden als zelflerende cursus "“Practitioner - Introduction to 

FairShares”" en/of de online cursus "Introduction to FairShares". Alle drie de cursussen zijn 

toegankelijk via de cursus-sectie op het FairShares Platform. Om trainer te worden moet je goed 

thuis raken in alles wat FairShares te bieden heeft, dat wil zeggen in theorie en praktijk. De 

FairShares instrumenten en methoden moeten een tweede natuur worden in je manier van 

denken. Er is ook een optie om je als trainer te laten certificeren, een extra, maar niet verplichte 

aanvulling om uw expertise goed te etaleren. 
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Het Train-the-Trainer programma is gebaseerd op een zelfevaluatie van competenties van een 

trainer in e volwasseneneducatie en die de leerbehoeften van de deelnemers identificeert via een 

online vragenlijst. Het trainingsprogramma bespreekt zowel kennis- als proceselementen, geeft 

inzicht in de leerstijlen en -praktijken van het ervaringsleren en bereidt de deelnemers voor op 

het gebruik van de FairShares e-learning en -uitwisselingstool, het opzetten van idea-, incubarie- 

en planningworkshops en ondersteuning bij het opstarten en online coaching. 

De Train-the-Trainer cursus zelf wordt georganiseerd in 13 sessies, plus een eindevaluatie. Voor 

elke sessie hebben we de leerdoelen, de inhoud, de bijbehorende taken en oefeningen, de 

verwachtingen van de trainer, de tijdlijn, de benodigde middelen, evaluatievragen en de 

aanvullende leermiddelen beschreven. 

Na alles bestudeerd te hebben en het grootste deel van het huiswerk te hebben gedaan, kun je 

jezelf een FairShares Trainer noemen. Maar neem contact op met meer senior trainers wanneer 

u problemen ondervindt bij het praktisch aanpassen van de FairShares methode aan een project 

dat u adviseert. In sommige gevallen kunnen de gebruikers en een deel van de mede werkers 

bijvoorbeeld uit dezelfde groep mensen bestaan of het kan zijn dat u niet in staat bent om sociale 

audits toe te passen op uw succesvolle project. Wij zijn er voor u. U kunt ons vinden op het 

Trainer-gedeelte van het FairShares Platform.   

4.7. Kwaliteitsmanagement en andere beschikbare instrumenten 

 

Kwaliteitsmanagement is noodzakelijk om de leerprocessen in de FairShares Labs te verdiepen en te 

verbeteren. Het zorgt ervoor dat de geleerde lessen worden gebruikt om de FairShares Labs te 

verbeteren. Kwaliteitsmanagement bestaat uit vier hoofdonderdelen: planning, zekerheid, controle en 

kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsmanagement richt zich niet alleen op de kwaliteit van de echte en 

virtuele Labs, maar ook op de middelen om dit te bereiken: het Platform, de Planner, de Canvas en 

het “FairShares train the trainers (TtT)” programma.  

 

Kwaliteitsplanning betekent de ontwikkeling van een kwaliteitsstrategie. Een dergelijke strategie 

bepaalt de criteria en eisen voor een Fair Shares Lab. Het geeft aanwijzingen over welke aspecten 

van de activiteiten belangrijk worden geacht voor het succes en de meting van de kwaliteit van de 

resultaten van het FairShares Lab. 

 

Kwaliteitsborging en -controle wordt gebruikt om een meer consistente kwaliteit te bereiken. Het 

bestaat uit verschillende manieren om uw FairShares Lab en uw eigen prestaties te monitoren en te 

evalueren: 

 

1. Monitoring en evaluatie van het proces en de voortgang: het verzamelen van kwalitatieve 

gegevens aan het einde van elke activiteit. Bijvoorbeeld, de mate van tevredenheid over de 

communicatie en samenwerking, de manieren om de primaire belanghebbenden te betrekken, 

de relevantie van de activiteiten en de waargenomen sterke en zwakke punten van de 

implementatie. 
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2. Monitoring en evaluatie van de activiteiten: het verzamelen van kwantitatieve gegevens aan 

het einde van elke activiteit. Bijvoorbeeld, de beste ideeën die zijn geïdentificeerd, het tempo 

van uitvoering van de geplande ideeën en de waargenomen kwaliteit van de 

belanghebbenden en andere actoren die betrokken zijn bij het netwerken en de planning.     

3. Toezicht op en evaluatie van de doeltreffendheid: beoordelen van het werkelijke effect, de 

sterke en zwakke punten en de duurzaamheid op lange termijn. Het zal zowel de verzamelde 

kwantitatieve als de kwalitatieve gegevens combineren en analyseren, alsook de periodieke 

voortgang van de eindevaluatie van de output en resultaten van het Lab. 

 

Voor elke evaluatie van uw FairShares Lab en uw eigen prestaties hebt u een combinatie van 

evaluatiemethoden nodig voor verschillende aspecten van de evaluatie, zoals vragenlijsten voor de 

deelnemers, interviews met belangrijke informanten, projectgegevens en opmerkingen over de 

uitvoering van het programma. Deze evaluatiemethoden zijn nuttig voor het uitvoeren van 

evaluatietaken met betrekking tot het verzamelen van gegevens, het analyseren van gegevens, het 

rapporteren van gegevens en het nemen van beslissingen over de evaluatie.  

 

Maak een evaluatieplan om aan te geven hoe u gegevens zult verzamelen en analyseren. Het is nuttig 

om uw gegevensverzameling en -analyse te plannen rond een aantal belangrijke evaluatievragen. E 

zijn  verschillende soorten evaluatiemethoden voor verschillende soorten evaluatievragen: 

 

Type  Evaluatie-methode Voorbeeld 
Descriptief Wat is er gebeurd? Is het idee onderzocht zoals gepland? 
Causaal Wat is de oorzaak van deze dingen 

te gebeuren? 
Was het gebruik van het FairShares Canvas 
effectief? 

Benchmark Wat is de algemene kwaliteit van 
wat wordt geëvalueerd?  

Was het exploratieproces in het algemeen 
succesvol? 

Actie Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen met de resultaten van 
het exploratieproces? 

De evaluatie van de workshops door de deelnemers is net zo belangrijk als de evaluatie van het hele 

FairShares Lab door alle belanghebbenden. Maak er een punt van om regelmatig sessies te houden 

waarin u uw werk bespreekt en evalueert met alle potentiële stakeholders die aanwezig zijn. Zorg 

ervoor dat dit proces gedocumenteerd is, ondanks het niet-formele karakter ervan. Deze gegevens 

moeten openbaar worden gemaakt binnen of zelfs buiten het FairShares Lab, zodat anderen ervan 

kunnen leren.  

Het meest essentiële onderdeel van de evaluatie van de workshops, het FairShares Lab of uzelf als 

manager is om te leren van de fouten die u maakt. Maak er een punt van om uw feedback op een 

professionele manier onder ogen te zien en zorg ervoor dat u ervan leert. Houd bij het geven van 

feedback aan anderen rekening met de culturele en sociale invalshoek. Mensen van verschillende of 

sekse nemen constructieve kritiek op verschillende manieren waar. Het is een kunstvorm om 

constructieve kritiek op zo'n manier te transporteren dat het gewoon als zodanig wordt begrepen.  
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5. Sociaal effect en het sociale auditproces  

 

Het sociale auditproces is een inclusief proces voor de beoordeling, actualisering en ontwikkeling 

van een bestuurssysteem in samenwerking met de sociale ondernemingen en een methodologie 

voor sociale ondernemingen om zowel hun interne governance als hun reactievermogen op de 

lokale gemeenschap te verbeteren.  

 

In wezen kan het proces van sociale audit pas plaatsvinden nadat de onderneming is uitgegroeid 

tot een omvang waarin organisatorisch en human resource management een probleem is 

geworden. De doelstellingen moeten duidelijk worden gedefinieerd. Ook een actieplan dat laat 

zien hoe de organisatie haar doelstellingen zal bereiken. Tot slot worden er indicatoren 

geselecteerd en voortdurend gemeten om ervoor te zorgen dat de organisatie het actieplan volgt 

en haar doelstellingen bereikt.  

Als onderdeel van het proces zal het team een gedetailleerde analyse van de belanghebbenden 

uitvoeren, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de belanghebbenden die de beoogde klanten 

of begunstigden zijn, maar ook naar degenen met wie u moet samenwerken om uw Lab 

levensvatbaar te maken. Zij zullen vervolgens de lacunes bekijken en de stakeholders 

identificeren die u moet contacteren en kijken naar de kwaliteit van de dialoog tussen de 

stakeholders en het labo.  In de interne fase van het sociale auditproces zal het team kijken naar 

wat u daadwerkelijk doet en of de manier waarop u aan het netwerken of communiceren bent met 

uw vitale stakeholders efficiënt en effectief is.  Er kan veel tijd worden verspild aan het bezoeken 

van evenementen of het betrekken van sociale media als het niet doelgericht en gericht is. 

Als u graag een social auditor wilt inhuren of een social auditor wilt worden, neem dan contact op 

met het UK Lab.Admins, zij zullen in staat zijn om u te voorzien van ondersteuning en hands on 

assistentie. Bovendien kunt u gebruik maken van het contactformulier op 

https://fairsharesplatform.eu of contact opnemen met Social Enterprise International 

https://sei.coop 
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6. Obstakels, duurzaamheid, inclusie en No-Go’s 

Duurzaamheid op milieugebied - We moeten ervoor zorgen dat we in ieder geval teruggeven 

wat we er uit halen. Wat is bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk van uw Lab? Hoeveel bomen 

zijn dat er in een jaar? Documenteer de aanplant van deze bomen zodat u CO2-neutraal bent. 

Hier wordt het lastig, want je kunt in detail treden. Hoeveel water gebruikt u? Hoe groot is de 

ecologische voetafdruk van de server die u gebruikt om uw website op te draaien? Deze en nog 

veel meer vragen staan centraal bij het bepalen van uw impact op het milieu. Er zijn veel tools vrij 

beschikbaar om uw antwoorden te kwantificeren. Hiermee kunt u een strategie creëren over hoe 

u verspilling kunt minimaliseren en hoe u een positieve ecologische voetafdruk kunt hebben.  

Transparantie - Veel projecten en ideeën mislukken. FairShares is een methode om ideeën waar 

te maken. Maar het feit dat een project mislukt, betekent niet dat uw FairShares Lab ook een 

mislukking is. Wees transparant naar uzelf en uw stakeholders over mislukkingen. Eigenaar zijn 

en meegroeien; of u zult gedoemd zijn om dezelfde fouten te maken tot u er lering uittrekt. 

 

 

Inclusie - dit concept van samenwerking is belangrijk om te beheersen. Streef ernaar om het 

concept zo veel mogelijk toe te passen wanneer u uw FairShares Lab-gemeenschap vormt. 

Diversiteit is de drijvende kracht achter de groei en verandering van de organisatie.  

 

Advies - we zijn een open gemeenschap en helpen elkaar altijd graag. Veel leden van De 

FairShares Community zijn voortdurend in beweging van het ene land naar het andere. Bereik 

een van ons! Wees klaar om nieuwe leden te steunen als je eenmaal een vast lid bent van onze 

kleurrijke gemeenschap. We zijn allemaal experts op sommige gebieden en onwetend op andere 
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gebieden. Advies, open samenwerking en steun van de gemeenschap zijn fundamenteel voor 

onze wederzijdse groei. 

 

Delen van methoden - iedereen heeft zijn eigen culturele achtergrond en ervaring in het 

ontwikkelen van een idee. Ons huidige portfolio van methoden is erop gericht om zich aan te 

passen. Uw inbreng en nieuwe ideeën om FairShares naar doelgroepen en groepen 

belanghebbenden te transporteren zijn belangrijk voor uw Lab en voor het succes van de 

FairShares gemeenschap.     

 

Geduld - oprichters hebben jaren nodig, soms hun hele leven, om een idee te verwezenlijken. 

Als adviseur is het uw taak om zachte duwtjes te geven, maar niet om dingen af te dwingen. Het 

is beter om een oprichter of project op tijd te laten gaan dan gefrustreerd te raken als FairShares 

Lab manager. Ideeën en projecten komen en gaan. Je geestelijke gezondheid gaat maar één 

keer en komt niet meer terug. 

 

Creative Commons - zorg er wel voor dat wat je bijdraagt onder de creative commons licentie 

valt, als je het niet erg vindt. Goed onderzocht, om anderen in staat te stellen je idee te gebruiken 

als het in ieders voordeel is, is niet alleen de kern van de creative commons licentie, maar ook 

wat FairShares nastreeft.  

 

Hebzucht - hebzucht is iets waar niemand immuun voor is. Een succesvol geïmplementeerd idee 

kan zeer winstgevend worden en je zou het lab snel kunnen uitbreiden. Niet doen. Neem nooit 

meer projecten aan dan je echt kunt stimuleren. Een idee is geweldig, maar de oprichter is dat 

niet, geef het alstublieft door. Het feit dat iemand zegt dat hij een investeerder is, betekent niet 

dat hij goed geschikt is voor het FairShares Lab. Profiteer van de internationale reputatie van 

FairShares Lab, maar streef ernaar om de kwaliteit van het merk te verhogen tijdens het gebruik 

ervan.  

   



 

 
 

Bijlage 1 (Handleiding FairShares Labs) 
 

Normen en vereisten voor het creëren en uitvoeren van 
FairShares Labs en het uitvoeren van FairShares Labs 

 
Zelfevaluatie Vragenlijst Zelfevaluatie 

 
HUMAN RESOURCES 
 
Organsatiecapaciteiten -   de instelling heeft de organisatorische en administratieve 
capaciteiten om FairShares Lab te leiden, het proces van matsching consultants aan 
de belangrijkste groepen belanghebbenden te beheren en diensten te verlenen aan 
FSL-cliënten 
 
Managementcapaciteiten - de organisatie heeft een persoon die is toegewijd en 
aangewezen om de activiteiten van het FS Lab dagelijks professioneel te beheren 
(deeltijds of voltijds). 
 
Know-how - Consultant in het FairShares Model - persoon die gekwalificeerd is om 
de FairShares methodologie uit te leggen en belanghebbenden te leiden door het 
proces van het creatieproces van het op FairShares methodologie gebaseerde 
sociale onderneming/communautair project. 
 
Knowhow in het starten en runnen van een sociale onderneming met FairShares-
methodologie - het in dienst nemen of laten nemen van externe experts (consultants 
en trainers) op het gebied van sociale ondernemingsplanning, marketing, 
management, juridische kwesties, financieel management en duurzame 
ontwikkeling.  
 
 

KENMERKEN en UITRUSTING 
 

➔ Kantoorruimte met IT-apparatuur  

➔ Vergaderzaal 

➔ Uitgeruste opleidingsruimten  

➔ Co-werkruimte 

➔ Bedrijfsruimten uitgerust en aangepast aan mensen met een handicap  

  
TE VERLENEN DIENSTEN 
 

➔ Consulting in FairShares Methodologie  

➔ Juridisch advies (organisatie- en bestuursstructuur) 

➔ Maatschappelijk verantwoord ondernemen bedrijfsplanning  

➔ Hulp bij marktpositionering (marketing/branding en positioneringsplannen) 

➔ Marketingdiensten (visuele identiteit, marktonderzoek, promotie, branding, 
mediacampagnes) 

➔ Toegang tot financiering (subsidies, leningen, investeringen) 

➔ Ontwikkeling van het menselijk potentieel (opleiding, advies, begeleiding) 
  



 

NETWERKERN 
 
Toegang tot de belangrijkste groepen van belanghebbenden  

➔ Oprichters 

➔ Medewerkers 

➔ Gebruikers 

➔ Investeerders 
 
Toegang tot ondersteunende organisaties 

➔ Bedrijfsverenigingen 

➔ Financiële instellingen 

➔ Marketingondersteunende agentschappen 

➔ Lokale gemeenschap 

➔ Universiteiten en andere onderwijsinstellingen 

➔ Media (print, elektronisch, online) 

  



 

Zelfevaluatie vragenlijst  
 

CRITERIA ZELF-
EVALUATIE  

VIR-
TUEEL 

FSL 

FY-
SIEK 
FSL 

CO-
WORKING 
FSL 

HUMAN RESOURCES 
 

Organisatiecapaciteiten  � � � 

Managementcapaciteiten  ◉ � � 

Knowhow - expert in 

FairShares methodologieën 

 � � � 

Knowhow - gebruik van 

FairShares-methodiek 

 ◉ � � 

     
KENMERKEN en UITRUSTING 
 

Kantoorruimte met IT-

apparatuur 

 � � � 

Vergaderzaal   � � 

Uitgeruste opleidingsruimten    � � 

Co-werkruimte    � 

Aangepast aan gehandicapten  ◉ ◉ ◉ 

     
TE VERLENEN DIENSTEN 
 

Advies in FairShares 

methodologie 

 � � � 

Juridisch advies   ◉ � � 

Bedrijfsplanning SE  ◉ � � 

Hulp bij de 

marktpositionering 

 ◉ � � 

Marketingdiensten  ◉ ◉ ◉ 

Toegang tot financiering  ◉ � � 

Human Resources 

Development 

  ◉ ◉ 

     
NETWERKEN 
 

Toegang tot de belangrijkste groepen van 

belanghebbenden  

   

Oprichters  � � � 

Medewerkers  � � � 

Gebruikers  � � � 

Investeerders  � � � 

Toegang tot ondersteunende organisaties    

Bedrijfsverenigingen  ◉ � � 

Financiële instellingen  ◉ � � 

Agentschappen voor 

marketingondersteuning 

 ◉ � � 

Lokale gemeenschap  ◉ � � 



 

Onderwijsinstellingen  ◉ ◉ ◉ 

Media  ◉ � � 

 
� - verplicht 
� - aanbevolen 




