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Sessie 11 Een incubatieworkshop runnen 

Leerdoelen 

Mensen leren helpen de haalbaarheid van ideeën te verkennen en de incubatieactiviteiten te vergemakkelijken 

Beschrijving van de inhoud van de sessie 

De deelnemers leren nieuwe manieren om ideeën die zijn ontwikkeld in hun FairShares Labs in te bouwen en 

in te bedden in hun ontwikkelingsecosysteem. 

Inhoud 

Incubatieworkshops vormen de tweede fase van een FairShares Lab. Ideeën die worden overgedragen vanuit 

Ideas Workshop zullen verder worden ontwikkeld door een team en uitgenodigde supporters (uit zoveel 

mogelijk primaire stakeholdergroepen). Ze zullen de vragen van het FairShares Canvas die de incubatie 

ondersteunen met elkaar doorspreken. Tijdens deze tweede fase is het doel om potentiële ondernemers te 

ondersteunen om alleen of in groepen aan hun ideeën te werken en deze te ontwikkelen, zodat ze onderdeel 

worden van een FairShares Plan. 

Een incubatieworkshop is succesvol wanneer er ideeën worden ontwikkeld en beoordeeld door primaire 

stakeholders en er een afstemming tot stand komt met de FairShares waarden en principes en hun economisch 

potentieel waardoor een team enthousiast wordt om een start-up (of conversie) van een onderneming te 

plannen. 

• Pre-vereiste: tenminste één blauwdruk van een ideaworkshop (waarop we methoden voor 

samenwerkend leren kunnen toepassen) 

Voorbereiding 

Lees dit voorbeeldoverzicht voor een incubatorworkshop 

• Organiseer een sessie met een of meer teams die hun FairShares ideeën verder willen ontwikkelen en 

nodig extra deelnemers uit om de rol van primaire stakeholdergroepen op zich te nemen. 

• Verwelkom ze allemaal en licht de agendavan de bijeenkomst toe. 

• Introduceer het FairShares-model kort (voor mensen die nieuw zijn in het Lab). 

• Introductie van de FairShares Canvas, met speciale aandacht voor de rol van de primaire 

stakeholdergroepen bij de ontwikkeling van ideeën en hoe aan hun belangen / behoeften kan worden 

voldaan. 

• De teams pitchen hun ideeën en stellen vast welkke stakeholders ze nog nodig hebben. 

• De nieuwe deelnemers voegen zich bij teams om te werken aan de Canvas-vragen voor de 

incubatiefase die in het rode gedeelte staan. 

• Terwijl alle teams werken aan de antwoorden op die vragen, ondersteunt de trainer het proces. 

• Alle teams presenteren resultaten in een plenaire vergadering om feedback van andere teams te 

krijgen. 

• Teams voeren de resultaten in de FairShares Planner (of een FairShares Canvas) in en nodigen 

anderen uit om lid of supporter te worden voor de ontwikkeling van hun ideeën. 

• Bedankt voor de deelname, evalueer de workshop en sluit af. 
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• Deze workshop kan zo vaak worden overgedaan als teams willen deelnemen. Ze gaan door totdat ze 

hun FairShares-plan opgeven of afronden en overgaan naar de fase van de planning (het opstarten) 

van een sociale onderneming.. 

Leeractiviteit - Incubatieworkshop 

Stel u voor dat u uw oorspronkelijke groep van zes deelnemers aan de ideaworkshop nog hebt en nog eens 10 

mensen hebt uitgenodigd voor een incubatieworkshop: 

1. Hoe laat u de groep kennismaken met de incubatieworkshop? Stelt u aan het begin het lesmateriaal 

voor of gebruikt u dit gewoon als dat nodig is? 

2. Ontwerp het eigen programma (agenda, methoden, middelen, oefeningen) met behulp van het 

document ‘Leeractiviteit - Incubatie-workshop (sjabloon)’. Schets hoe mensen te verwelkomen, de 

agenda op te stellen, tot en met de evaluatie en afsluiting. Maak uweigen plan voor de organisatie van 

de workshop. 

(Als u met een groep werkt, verdeelt u deze in groepen belanghebbenden om ideeën vanuit verschillende 

perspectieven te bespreken. Hoe zou u hen ondersteunen bij het verwerken van vragen CQ 3.1 tot 3.9?) 

Het ie ‘Leeractiviteit - Incubatieworkshop’ maakt deel uit van de portfolio die u voor beoordeling moet 

indienen om een gecertificeerde FairShares Trainer te worden. 

Wat wordt verwacht van een FairShares Trainer 

Een incubatieworkshop kunnen organiseren en ondersteunen 

Tijdlijn 

2 ½ uur 

Benodigde middelen  

Face to Face: ruimte, papier, pennen en toegang tot laptops / computers indien nodig 

Online studie: een computer met internettoegang met toegang tot leermateriaal. 

Evaluatie voor de sessie 

• Was deze sessie nuttig voor u? 

• Voelt u zich in staat een incubatorworkshop te leiden? 

Extra bronnen ter verdieping 

Business incubation management program 

World Bank - how to run incubation workshops 

InfoDef - incubation workshop  

How to run a creative incubator 

Development guidelines for technology-focused business incubators 

Example for energy focused business incubators and workshops for Africa and Asia 
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