FairShares Canvas V3.0
Cv = Canvasvraag, Kv = Kernvraag
Relevantie (voor Idea workshops)
Wat is uw idea?
(Algemene waardebepaling)
(CQ1.1 / KQ2)

Haalbaarheid (voor Incubation workshops)
Hoe zou u uw primaire stakeholders willen
beschrijven/betitelen?
(Link naar de leeractiviteit over de primaire stakeholders)

Aan welke behoefte(n)komt uw idee
tegemoet? (Primaire doel)
(CQ1.2 / KQ2)

Wat maakt uw idee aantrekkelijk:
(Stakeholder waardebepalingen)
●

Voor wie het bedrijf willen
beginnen (Oprichters? (CQ1.4 /
KQ2)

●

Voor wie de goederen/diensten
die het bedrijf gaat aanbieden wil
gaan produceren?(Medewerkers)? (CQ1.5 / KQ2)

●

Voor wie gebruik willen gaan
maken van de goederen/diensten
die het bedrijf aanbiedt?
(Gebruikers)? (CQ1.6 / KQ2)

●

Voor wie financieel will bijdragen
aan de onderneming
(Investeerders)? (CQ1.7 / KQ2)

Welke goederen/diensten kunt u leveren om uw primaire
doelen te bereiken?
(Kernactiviteiten)
(CQ2.10 / KQ3)

Oprichters:
(CQ2.1 / KQs 1 and 4)
Medewerkers:
(CQ2.2 / KQs 1 and 4)
Gebruikers:
(CQ2.3 / KQs 1 and 4)
investeerders:
(CQ2.4 / KQs 1 and 4)

Hoe kunnen primaire stakeholders samenwerkers om
een leveranciersketen te vormen?
(Productie > Consumptie)

Welke middelen/bronnen heeft u nodig om ze te maken?
(Kernmiddelen)
(CQ3.1 / KQ5)

Hoe gaat u uw gebruikers/klantern
segmenteren?
(Marktsegmenten)
(CQ3.3/ KQ5)

Hoe zullen primaire stakeholders de
volgende soorten impact beoordelen:
(Social auditing)

((Link naar leeractiviteit over markt
/marktsegmentaties)

Sociale impact op leden/stakeholders
(CQ3.6 / KQ6)

Hoe zult u elk segment gaan bereiken?
(Distributiekanalen)

Economische impact op stakeholders en
gastgemeenschap
(CQ3.7 / KQ6)

Direct
(CQ3.4 / KQ5)

Impact op het milieu
(CQ3.8 / KQ6)

Direct
(CQ2.11 / KQs 1 and 4)

Via Partners/Intermediaries
(CQ3.5 / KQ5)

Via Partners/Intermediaries
(CQ2.12 / KQ4)

Hoe creëert uw idee gelegenheid om rijkdom en macht te
delen?
(CQ1.3 / KQ1)
Overschot % aan de reserves (CQ2.5 / KQ1):

Duurzaamheid (voor Planning workshops)

Welke rijkdom verbruikt u (natuurlijk, menselijk, sociaal, intellectueel, vervaardigd, financieel
kapitaal)?
(Kostenstructuur / Social-ecologischel kosten)
(CQ3.2 / KQs 3 and 5)

Welke rijkdom creëert u (natuurlijk, menselijk, sociaal, intellectueel, vervaardigd,
financieel kapitaal)?
(Inkomensstromen / Social-ecologische rijkdom)
(CQ3.9 / KQ6)

(Link naar leeractiviteiten over verschillende soorten kapitaal)

(Link naar leeractiviteit over verschillende soorten kapitaal)

Remaining surplus / power sharing %
Founders: (CQ2.6 / KQ1)
Labour: (CQ2.7 / KQ1)
Users: (CQ2.8 / KQ1)
Investors: (CQ2.9 / KQ1)
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FairShares Canvas V3.0
Slotvragen
CQ4.1 - Zijn er nog andere vragen die we tijdens de planningsworkshops moeten stellen/beantwoorden?

CQ4.2 - Zijn er fiscale wetten die de keuze van de rechtsvorm kunnen beïnvloeden?

CQ4.3 - Zijn er culturele/juridische belemmeringen voor registratie als bedrijf, coöperatie, vennootschap of vereniging?

CQ4.4 - Wat is de 'kwalificerende bijdrage' voor medewerkers (d.w.z. welke arbeidsbijdrage is voldoende om als medewerker te worden geaccepteerd)?

CQ4.5 - Wat is de 'kwalificerende bijdrage' voor gebruikersleden (Welk gebruik of aankoop van bedrijfsgoederen/diensten is voldoende om als gebruikerslid te worden geaccepteerd)?

CQ4.6 - Moet dit FairShares Plan worden gepubliceerd?
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