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FairSharesLabs Platform
- veel meer dan een website!

Tijdens de recente FairShares Labs (FSL) trainingssessie in Osijek, Kroatië, presenteerde onze
Hongaarse partner het FairShares-Platform. Deze tool voor E-learning en communicatie is een
website, maar eigenlijk veel meer dan dat! Deze taak (Intellectual Output, IO3) is door Zöld-Aktív Social Cooperative en haar IT-partner (Info-Partner) ontwikkeld en biedt de gelegenheid
om beter te begrijpen wat een FairShares Lab is. Het maakt het mogelijk om verschillende
leer- en projectontwikkeltools te gebruiken, op zoek te gaan naar andere partners, zelfs uit heel
Europa , en met hen te communiceren.
Alles op de site is beschikbaar in vijf talen (Engels,
Duits, Nederlands, Hongaars en Kroatisch).
De startpagina geeft een gedetailleerde Europese kaart (Open Site Map) weer waarop alle
geregistreerde projecten te vinden zijn. Deze worden weergegeven met pictogrammen die
aangeven hoe het project verloopt (in welke ontwikkelingsfase ze zich bevinden) en welke
soorten activiteiten worden uitgevoerd. Wanneer erop wordt geklikt, kan de gebruiker de openbare details van het project lezen.
Eenmaal geregistreerd, kunnen gebruikers beginnen met het maken van hun eigen project met
behulp van het Platform en de Planner, die er deel van uitmaakt. Ze kunnen zoeken naar partners, belanghebbenden en geïnteresseerde mensen, lokaal of in het buitenland; of een FairShares Lab opzoeken dat allerlei soorten hulp kan bieden zoals workshops, training, coaching,
co-working places, contact / ontmoetingspunten; of zich aanmelden en inschrijven bij trainingen, online of face-to-face, en gebruik maken van een breed scala aan leermiddelen.
Het is ook mogelijk om geheel virtueel op het Platform een project te ontwikkelen, als je wil. Het
FairShares-Platform kan ook van nut zijn voor onderwijs- en academische doelstellingen en kan
geïntegreerd worden in een curriculum. Het is Platform kan gebruikt worden om een test-project voor cursisten te maken en deze test-projecten kunnen op elk moment echte, live zakelijke
projecten worden.

We kijken er naar uit om het Platform live te starten!
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Een onderneming starten op basis van FairShares principes – hoe doe je dat?

De FairShares Planner!
FairShares is een filosofie over het creëren van sociale ondernemingen die macht en rijkdom op
een democratische manier delen en die zorg dragen voor een duurzame aanpak in plaats van
snelle winst. Maar hoe doe je dat, hoe implementeer je stapsgewijs een FairShares-onderneming? Waar moet je rekening mee houden in de ontwikkeling van een idee tot en een echte
organisatie? De FairShares Planner helpt bij de beantwoording van deze vragen.
De FairShares Planner is een online tool die gratis kan worden gebruikt via het FairShares Platform. Gebruikers moeten zich wel eerst registreren op het platform om ermee te kunnen werken. De FairShares Planner biedt de volgende voordelen:

1

FairShares ja of nee: met de richtlijnen van de FairShares Planner wordt het oorspronkelijke idee ontwikkeld tot een inhoudelijk plan. Er zijn verschillende vragen
over de toekomstige sociale sector, die moeten worden beantwoord. Deze vragen
weerspiegelen de principes van FairShares. Dit maakt het idee van FairShares
daarom tastbaar en concreet. Het maakt ook duidelijk of FairShares de juiste benadering is voor het project of de onderneming?

2

Samen, niet alleen: met de FairShares Planner kunt u als team samen een antwoord
vinden op vragen. Alle toekomstige partners, of ze nu investeerder, medewerker
of toekomstige klant zijn, krijgen de gelegenheid om de vragen te beantwoorden.
Iemand begint en de anderen voegen hun opmerking toe en bekijken deze totdat
ze zijn voltooid. Op deze manier wordt bij het begin al gecontroleerd of alle partijen dezelfde opvattingen en doelen hebben. Mogelijke conflicten over verschillende
meningen worden vanaf het begin collectief behandeld. Onderdeel van uw eigen
bedrijfsplan: de antwoorden

3

Onderdeel van uw eigen bedrijfsplan: de antwoorden die zijn uitgewerkt vormen
een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van het bedrijfsplan. De gegenereerde inhoud kan worden gedownload en geïntegreerd in andere documenten. Dit
betekent dat er geen dubbel werk hoeft te worden gedaan, bijvoorbeeld in onderhandelingen met de bank, enz.

Klinkt het goed? Wilt u deel uitmaken van de FairShares-beweging? Over slechts enkele weken
zijn beide - het FairShares-platform en de FairShares Planner - online beschikbaar.
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Van 19 tot 22 februari 2018 vond de 4e transnationale bijeenkomst van de FairShares Labspartners en hun trainers plaats in Osijek, Kroatië. Tijdens de vergadering werd de voortgang van
het project tot dusver bekeken evenals de planning van toekomstige activiteiten. Alle partners
waren geïnteresseerd en enthousiast over wat tot nu toe is bereikt en wat de komende periode
moet opleveren.
Een belangrijk aspect tijdens de bijeenkomst was de training in de FairShares Planner. Jumbo
Klercq, van onze Nederlandse partner, The Elephant Learning in Diversity, leidde de training
en alle partners en hun trainers namen deel om te leren hoe ze FairShares in het “echte leven”
kunnen doen. De trainers waren zorgvuldig geselecteerd en vertegenwoordigen het beste van
wat elke organisatie te bieden heeft. Deze bijeenkomst was cruciaal vanwege het belang om
te weten hoe de FairShares-filosofie in de echte situatie moet worden geïmplementeerd. Na
afloop van de bijeenkomst waren alle deelnemers voldaan over de opgedane kennis en over
wat ze met die ervaring in de toekomst zullen gaan doen.
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De volgende partnerbijeenkomst is gepland van 23 - 25 mei 2018 in Deventer in Nederland,
waar we nieuwe inspanningen moeten leveren om het FairShares-model en de FairShares
Planner planner nog beter te begrijpen en om deze te positioneren op de commerciële markten
in de partnerlanden.

May 23. - May 25. 2018
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