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Sessie 13 Realisatie van een FairShares-plan 

Leerdoelen 

Het proces van pitchen, prototyping en op zoek naar professioneel advies te vergemakkelijken. 

Beschrijving van de inhoud van de sessie 

Deze les behandelt het overgangsproces van incubatie tot operationalisatie van een FairShares-plan. We 

bekijken ook hoe we netwerken kunnen faciliteren om de beperkingen van ecosystemen en beperkte bronnen 

te overwinnen. 

Voorbereiding (15 minuten) 

Deze sessie werkt het beste wanneer een project volwassen wordt en een coach met een groep werkt om over 

te schakelen van planning naar opstarten. In een cursus 'Train de trainer' is er misschien niet zo'n groep, dus u 

kunt een case voorbereiden op basis van nieuwe ontwikkelingen in de 'Relevant Practice Cases' (bijlage 6) of 

met studenten een alternatieve case afspreken die voldoende bekend is om lesopdrachten doorlopen. De 

onderstaande taken en leeractiviteiten bieden een kader voor het coachen van trainers bij de processen voor 

het realiseren van een FairShares Plan. Het is echter van vitaal belang dat u zich aanpast aan hun behoeften en 

bereid bent hiervan af te wijken als dit de behoeften van de groep beter dient. Vraag alle deelnemers om zich 

(opnieuw) vertrouwd te maken met de zeven ICT-platforms. Vraag alle deelnemers om zich (opnieuw) 

vertrouwd te maken met de vier juridische vormen. 

Inhoud 

Download het sessiemateriaal voordat u deze les begintt. 

Taak 1 - Stel tastbare doelen (20 minuten) 

• Ondersteun teams om hun visie te schetsen. 

• Identificeer significante, meetbare projectdoelstellingen die bestaande projecten zullen realiseren of 

die de geselecteerde case study heeft doorlopen tijdens het opstarten / omzetten. 

• Neem één geval: stel voor elk groot doel de kleinere doelen vast die werden (zullen) worden bereikt 

om het grotere doel te bereiken. 

• Zet ze op een tijdlijn en bespreek ze binnen de groep, met uw facilitator (het kan helpen om een 

spreadsheet te gebruiken om online samen te werken). 

Taak 2 - Bronnen opzoeken (20 minuten) 

Een methode ontwikkelen voor het identificeren van de bronnen die toegankelijk zijn voor de oprichtende 

groep (oprichters) 

• Mindmap (of lijst) van persoonlijke, professionele en fysieke middelen waarover de groep beschikt. 

• Onderscheid materiële (item), immateriële (vaardigheid) en professionele middelen (beroep). 

• Stel een lijst van de bronnen samen voor iedereen in de studiegroep. 

• Wijs uw middelen toe aan de ‘kleinere doelen’ op een manier die deze gemakkelijker maakt. 

Taak 3 - Ontwikkel een strategie (20 minuten) 

• Uw doelen en middelen geconsolideerd in één document 
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• Oefen het combineren van kennis over toegang tot bronnen met de kleine doelen op uw tijdlijn. 

Kortom, maak een document op van wat u gaat doen wanneer, en tot welke middelen (kapitaal) moet 

u toegang hebben? 

• Bepaal welke FairShares leer- en ontwikkelingstechnieken u zullen ondersteunen bij het oplossen van 

problemen die uit dit proces voortvloeien. 

Leeractiviteit 1 (45 minuten) 

• Bereid een elevator pitch van 1 minuut voor die een probleemstelling (of dringende kwestie), een 

nieuwe waardepropositie, een emotionele invalshoek bevat. 

• Maak een verbale (video) en geschreven (tekst) versie van uw pitch. 

• Bepaal de   en paden voor het verspreiden van uw pitch. 

• Bepaal de hulpmiddelen voor productontwikkelingscycli - Prullenbak, Lego, Stick, Bluetec enz. 

• Bepaal wie professionele adviseurs zijn- breng als groepsactiviteit de lokale, nationale, internationale 

ondersteuning in kaart. 

Leeractiviteit 2 (15 minuten) 

• Verfijn uw gedetailleerde tijdlijn / strategie door de ICT-platforms toe te voegen die u zult gebruiken 

voor voortdurende revisie van uw tijdlijn / strategie (in een virtuele omgeving) en operationeel beheer 

van producten en diensten. 

Wat wordt verwacht van een FairShares Trainer 

De realisatie van een FairShares Plan te kunnen ondersteunen 

Tijdlijn 

2½ uur 

Benodigde middelen  

Laptop, computer, tablet of smartphone met internetfunctie om online en offline aan documenten te werken. 

Evaluatie voor de sessie 

• Was deze sessie nuttig voor u? 

• Hebt u een overzicht van de processen voor het realiseren van een FairShares ondernemingsplan? 

Extra bronnen ter verdieping 

Lees ‘How does a FairShares enterprise evolve?’ /‘ Deel1, ‘The Case for FairShares’ (pages 38-56) 

Lees het  ‘Extra Material’ over Coaching en Auditing. 

Leer hoe inzichten kunnen veranderen door sociale audit FairShares Social Auditing Tools 

Leer hoe inzichten veranderen door FairShares Advanced Diagnostics 
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