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NEWSLETTER

FairShares Lab

Geachte lezer,

we zijn blij om u de tweede editie van onze projectnieuwsbrief te presenteren.

Gedurende de afgelopen 6 maanden zijn de projectpartners tweemaal bijeengekomen in 

transnationale bijeenkomsten in Sheffield (VK) en Berlijn (Duitsland) om te praten over en 

werken aan de intellectuele output en de verspreidingsactiviteiten van het FarShares Labs-

project.

We konden ook deelnemen aan het grote netwerkevenement van de FairShares Association 

en het FairShares Institute in Sheffield.en daar de ideeën over FairShares Labs presenteren. 

We bezochten ook FaithStar een sociale onderneming in Sheffield op weg een FairShares-

bedrijf te worden.

Tenslotte kregen we een inleiding over de doelen en diensten van de eerste volledig 

toegankelijke co-working-ruimte in Berlijn, “TUECHTIG”.

Veel plezier met de artikelen en we zijn blij als u mocjt willen reageren.

Met vriendelijke groet 

Roger Schmidtchen, coördinator



Second transnational 

project meeting

26th - 28th
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Read more...

De tweede bijeenkomst van de zes partners 

vond plaats in Sheffield in juni, waar negen 

mensen uit Duitsland, Kroatië, Hongarije en 

Nederland naar het Britse Social Enterprise 

International en leden van het FairShares 

Institute kwamen om het werk van de 

FairShares Labs verder te bespreken.

De vergaderingen vonden plaats bij twee 

belangrijke gastorganisaties. De eerste 

is de Sheffield Hallam University, die een 

belangrijke academische partner in het 

project wordt, grotendeels dankzij het 

werk van Dr. Rory Ridley Duff, die zowel 

bestuurslid is van een van de partners, 

Social Enterprise International Ltd,  als 

universitair hoofddocent aan de universiteit.

De andere host was een organisatie met 

de naam Faithstar - die binnenkort wordt 

omgedoopt tot FaithCom Ltd. De CEO 

en oprichter van FaithStar is Shahida 

Saddique, en de groep gaf haar de kans 

om haar verhaal over interesse in FairShare 

te vertellen.



Third transnational 

project meeting

23th - 24th

Read more...

FairShares
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De derde transnationale projectbijeenkomst 

vond plaats van 23 tot 24 augustus 2017 in 

Berlijn. Totaal 9 deelnemers van 6 verschil-

lende partners ontmoetten elkaar op de 

eerste inclusieve Co-Working Space in Ber-

lijn, Tuechtig, gerealiseerd door de KOPF, 

HAND en FUSS gemeinnützige Gesellschaft 

für Bildung mbH, een van de twee Duitse 

projectpartners.

Hoofdthema’s van de bijeenkomst waren 

het debat over de eerste versie van In-

tellectual Output 1, de methodologie van 

FairShares Labs, de marketingactiviteit-

en en de tweede versie van de Intellectual 

Output 2, de Fair Shares ideeënplanner, een 

interactieve leer- en werktool om samen te 

werken.



Work, Learn And 

Exchange With 

Each Other

Read more...

Tijdens de 3e transnationale projectbijeen-

komst van het FairShares Lab-project in 

Berlijn op 23 en 24 augustus 2017 bezocht-

en de 9 deelnemers uit 5 Europese landen 

“TUECHTIG” de eerste inclusieve en bar-

rièrevrije co-working-ruimte in Duitsland.

TUECHTIG wil een plek bieden om te werken, 

te denken, uit te wisselen en te leren, waarbij 

mensen elke startplaats verwelkomen. De 

samenwerking van jong en oud, van mensen 

met en zonder handicap, Duits en 

niet-Duits, in loondienst en als zelfstandige 

is een fundamenteel kenmerk en basis van 

hoe TUECHTIG werkt.

Deze broedplaats van creatieve ideeën 

wordt ook ondersteund door begeleidende 

evenementen, mentorprogramma’s, 

startersaanbiedingen, interessante 

workshops en netwerken met de economie.



FairShares

Lab

Armoede bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid bevorder-
en door communities te bouwen 
waarin elke volwassene de mo-
gelijkheid heeft mede-eigenaar 
te worden van de organisatie 
waarvan zij, hun familie en hun 
gemeenschap afhankelijk zijn.

Om deel te nemen aan het kri-
tisch testen, ontwikkelen en toe-
passen van het FairShares-mod-
el en de resultaten verspreiden in 
een intellectuele standaard ten 
voordele van opvoeders, onder-
zoekers, ondernemers, manag-
ers, leden en professionals die 
zich bezighouden met coöper-
atief sociaal ondernemerschap.

VISIE MISSIE

Sociaal democratisch 
eigendom, bestuur en 

management

Ethische beoordeling 
van de keuze van 
de aangeboden 

goederen / diensten

Specificatie van so-
ciale doel (en) en au-
dit van impact (s)

Vermogen en machts-
deling tussen primaire 
belanghebbenden

Ethische beoordeling 
van productie- en 
verkoopprocessen

Vijf waarden en principes

Programma: Erasmus +

Kernactie: samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken

Actie: strategisch partnerschap

Hoofddoel van het project: Ontwikkeling van innovatie

Startdatum van het project: 01/11/2016

Einddatum van het project: 31/03/2019

WWW.FAIRSHARESLAB.ORG

FairShares Institute for 

Cooperative Social Enterpreneurship


