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Sessie 9 Mensen zoeken en uitnodigen voor projecten 

Leerdoelen 

Lab-leden leren ondersteunen zodat ze verschillende stakeholders bij hun projecten kunnen betrekken via 

deFairShares-platform 

Beschrijving van de inhoud van de sessie 

In deze sessie begeleiden we de deelnemers over hoe ze andere belanghebbenden kunnen uitnodigen en hun 

kennis kunnen toepassen in een project binnen het Engelse Train the Trainer's Lab aan de Sheffield Hallam 

University:https://fairsharesplatform.eu/project/sheffield-hallam-university-employability-project/ 

Inhoud 

Download het leermateriaal voor sessie 9 en onderneem vervolgens de leeractiviteiten. 

Zoek en neem deel aan projecten in het Train the Trainer's Lab van uw land (zie Leeractiviteit) 

Leeractiviteit - FairShares-projecten 

Taak 1 

Download ‘Leeractiviteit - FairShares-project (sjabloon) 

• Voer de activiteiten in het document uit en ontwikkel vervolgens een nieuwe eigen activiteit. 

• Bewaar het document voor toekomstig gebruik. 

Follow-up (na de cursus) 

• Bespreek (persoonlijk) of ontwikkel (online) een strategie om mensen te ondersteunen bij het uitnodigen van 

andere belanghebbenden (Labour-, User- en Investor-leden) voor hun project 

• Denk na over wat voor soort partners nodig zijn, met behulp van de FairShares Canvas en Canvas 

Vragenlijst 

• Zoek lokale, nationale en internationale projecten, Labs en andere praktijken met behulp van de 

OpenStreetMap op de site 

• Schrijf een leidraad voor het uitnodigen van andere stakeholders 

• Schrijf een leidraad voor het bouwen van netwerken 

Wat wordt verwacht van een FairShares Trainer 

De trainer kan deelnemers begeleiden en ondersteunen bij het deelnemen aan projecten op het Platform 

Tijdlijn 

30 minuten 

Benodigde middelen  

U hebt toegang nodig tot http://www.fsi.coop/courses om de video over Creative Commons te bekijken (Les 

09). 

U hebt toegang nodig tot https://www.fairsharesplatform.eu om projecten te vinden en mensen uit te nodigen. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://fairsharesplatform.eu/project/sheffield-hallam-university-employability-project/
http://www.fsi.coop/courses
https://fairsharesplatform.eu/project/sheffield-hallam-university-employability-project/
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U hebt toegang nodig tot een tekstverwerker die documenten in Microsoft Word-indeling kan bewerken om 

een leeractiviteit voor laboratoriumdeelnemers te ontwikkelen. 

Evaluatie van de sessie 

• Was deze sessie nuttig voor u? 

• Voelt u zich in staat anderen te helpen in het proces of projecten te vinden en eraan deel te nemen? 

Extra bronnen ter verdieping 

• Project registratie: https://fairsharesplatform.eu/projects/new/ 

• De kaart gebruiken: https://fairsharesplatform.eu/ 

• Stakeholders uitnodigen: https://fairsharesplatform.eu/members/search/  

• FairShares Canvas en FairShares Canvas Vragenlijst 

o Deze is toegankelijk via fsi.coop/courses/ (FairShares Train the Trainer - Les 09) 

• Zoek en vind URLs in uw eigen taal vergelijkbaar  met deze:  

o 8 Tips for Turning a Connection into a Contact  

o How to network like you really mean it 
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