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Sessie 4 FairShares Lab Overzicht  

Leerdoelen 

- De elementen van FSL's begrijpen. 

- Het FairShares Model in detail kunnen uitleggen en er doorheen kunnen navigeren. 

Beschrijving van de inhoud van de sessie 

In deze sessie krijgt u een overzicht van een FSL en kunt u zich voorstellen hoe een sociale onderneming kan 

worden opgezet door een FSL te doorlopen. 

Inhoud 

Download het lesmateriaal om deze les te beginnen. 

Taak 1 Het FairShares Lab uitleggen (45 min.) 

Bekijk zelf (of in uw werkgroep) pagina 1 en 2 van het document 'Overzicht FairShares Labs presentatie'. 

Bekijk indien nodig 'Methodologie voor het creëren van een FairShares Lab' (Lees deel 2). 

- Op basis van deze documenten, script en opname van een korte 2 minuten durende video over het 

concept van een FSL (30 minuten). 

- Upload het naar een social media site van uw keuze (5 min.) 

- E-mail drie mensen een link naar uw online presentatie en vraag hen om feedback (10 minuten). 

Taak 2: Gameplay (45 min.) 

Bekijk pagina 3 van de 'Overzicht FairShares Labs presentatie'. Herzie indien nodig 'Methodologie voor het 

creëren van een FairShares Lab' (Lees deel 4, in het bijzonder 4.3). 

Doel: Identificeer de functies en middelen voor elke fase van een FSL door middel van een spel.  U leert meer 

over de doelstellingen, functies en internationaal beschikbare middelen om u te ondersteunen. 

- Kies een case uit bijlage 6 van de Methodologie voor het creëren van een FairShares Lab en speel 

de Lab-ervaring na (er zijn er 20 om uit te kiezen). 

- Welke resultaten verwacht je in elke fase van het Lab? 

- Breng met behulp van uw eigen creativiteit in kaart over hoe u uw ideeën kunt aanpassen met 

behulp van middelen uit uw lokale ecosysteem. 

Taak 3 Pitch (30 min.) 

Op basis van uw bekendheid met de FairShares Model V3.0a documentatie en een van de 'Relevante Cases' in 

bijlage 6:  

- Bereid een 60 seconden durende pitch voor (op video of papier) waarin u aanvoert dat de door u 

gekozen case de implementatie van het FairShares Model is. Zet een van de unieke verkoop- en 

organisatievoorstellen uiteen en zorg ervoor dat u één 'kernvraag' in het FairShares Model 

beantwoordt. 

- Deel uw pitch met één andere persoon en vraag hem of haar om feedback.  
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Wat wordt verwacht van een FairShares Trainer 
De trainer moet de vaardigheden hebben om de FSL te beschrijven en hoe deze een unieke, aanpasbare 

omgeving biedt voor het creëren van sociale ondernemingen. 

De trainer zal vaardigheden moeten ontwikkelen in het begeleiden van verschillende stakeholders bij het 

plannen van een Lab. 

Tijdlijn 

2 uur 

Benodigde middelen 

(Online) Laptop/computer met internetverbinding, beeldbewerkingssoftware of camera. 

(Face to face) Beamer en laptop voor de trainer, flipchart 

FairShares Canvas (om de deelnemers aan het lab te tonen) 

Evaluatie voor de sessie 

- Was deze sessie nuttig voor u? 

- Bent u in staat om in uw eigen woorden uit te leggen wat een FairShares Lab is? 

- Voelt u zich in staat om anderen door een Lab te leiden? 

Extra bronnen ter verdieping 

IO1 -Methodology for Creating a FairShares Lab paragraaf 2.1 bevat alle documentatie die gebruikt wordt 

voor de lesactiviteit in deze sessie. 

Living Labs: Dit Guardian-artikel beschrijft verschillende soorten leerlaboratoria, waaronder Living Labs.  

Accelerator / Incubator differences: De eerste twee URL's zullen u helpen om de versnellers en incubatoren 

van bedrijven te begrijpen, en de laatste is een evaluatie van hun verschillen. 

Startup ecosystem: Deze link neemt u mee naar Startup Commons documentatie over het creëren van 

ecosystemen voor startende ondernemingen. 

FairShares Lab Quick Overview: Deze URL geeft het FSL-account van de FairShares Associations 

weer. 
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http://www.startupcommons.org/what-is-startup-ecosystem.html
https://www.fairshares.coop/fairshareslabs/

