
 

 

Jumbo Klercq, Rory Ridley-Duff, Social Enterprise International Ltd,  

FairShares Association Ltd, Creative Commons Copyright, 2019,  

International 4.0 Licence, BY-SA 

Session 12 Een planningsworkshop leiden 

Leerdoelen 

Een groep te kunnen faciliteren bij het voltooien van een FairShares-plan 

Beschrijving van de inhoud van de sessie 

De laatse fasen van de voorbereiding van de realisatie begeleiden met behulp van  de FairShares Planner en  

de Canvas 

Het werken met World Café oefenen en de agenda voor een planningsworkshop bepalen 

Voorbereiding 

Download het sessiemateriaal (inclusief een bewerkbare FairShares Canvas en de Simulation Game-

beschrijving). Als teams de FairShares Planner op het platform hebben gebruikt, laat ze dan hun nieuwste 

reeks antwoorden afdrukken en ze naar de bewerkbare FairShares Canvas omzetten. 

Inhoud 

De laatste stap in het FairShares Lab is een planningsworkshop waarin individuen en / of groepen coaching en 

ondersteuning krijgen. Dit is ook het moment waarop het ontwikkelingsproces een implementatieproces 

wordt. Het project wordt langzaam werkelijkheid en verloopt op eigen kracht. 

Dit hele proces duurt meestal 3-6 maanden, afhankelijk van keuzes over de juridische vorm en het regelen van 

de benodigde financiering om het project te realiseren. Training en begeleiding veranderen langzaam in een 

proces van werken met bedrijfsadviseurs. Projectdeelnemers kunnen de e-learning- en communicatietools (en 

hun gekozen ICT-platforms) blijven gebruiken om van hun FairShares-plan een sociaal ondernemingsplan te 

maken. 

De planningsworkshop begint met het vaststellen of iedereen en alles aan boord is om te beginnen. Op basis 

van de resterende vragen uit de rode en groene delen van de FairShares Canvas (of FairShares Planner), vindt u 
manieren, middelen, methoden en adviseurs om onopgeloste vragen te beantwoorden. Terwijl u ze oplost, 

ontwikkelt u een sociaal ondernemingsplan en stelt u alle cashflow- en winst-verliesprojecties op die financiers 

/ investeerders of uw leden nodig hebben.  

Uitstekende vragen hierbij kunnen zijn: 

• Hoe gaat u gebruikers segmenteren (verschillende soorten klanten) en hoe bereikt u elk segment? 

(Lees leermateriaal - Simulation Game to get some ideas  

• Zijn de regelingen voor primaire belanghebbenden bevredigend om samen te werken in de 

toeleveringsketen? 

• Hebben we het kapitaal vastgesteld dat zal worden gecreëerd (natuurlijk, menselijk, sociaal, 

intellectueel, cultureel, financieel kapitaal) om onze sociale missie / boodschap aan te scherpen? 

• Zijn de voorgestelde regelingen voor winst- en machtsverdeling tussen de primaire belanghebbenden 

nog steeds billijk? 

Leeractiviteit 

Taak 1 - Verbeter uw planningsproces om u voor te bereiden op een simulatie (45 minuten) 

• Lees de aanvullende leermaterialen over het World Cafe door. 
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• Stel u voor dat u de groep van zes oprichters uit de ideaworkshop hebt bijeengebracht en nu 

bereid  bent om u op een laatste planningssessie voor te bereiden. 

• Gebruik het document ‘Leermateriaal - Planning Workshop (Template)’ om uw welkomst-
, agenda-, (her) introductie- en evaluatiestrategieën voor deze planningssessie uiteen te 
zetten. 

• Denk hierbij aan de relatieve verdiensten van World Café, actiegroepen en waarderend 
onderzoek (FairShares leer- en ontwikkelingsmethoden) voor het uitwerken van 
oplossingen voor onopgeloste vragen. 

• Controleer opnieuw of uw definitieve plan voldoet aan de perspectieven van alle 
belanghebbenden. 

Taak 2 - Ontwerp een simulatie (90 minuten) 

• Lees het document ‘Leermateriaal - Spelsimulatie’. 

• Ontwerp een simulatiespel waarmee de groepen in uw Lab met elkaar kunnen 
communiceren. 

• Breng in de game evenementen aandie hun plannen kunnen verstoren of verbeteren. 

• Bouw natuurlijke pauzes in het spel in die resulteren in interactie tussen planningsteams 
en groepen. 

• Schrijf uw spelsimulatieplan op in ‘Leeractiviteit - Planning Workshop (Template)’. 

 

Het document ‘Leeractiviteit - Planning Workshop’ 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 planningsworkshop kunnen uitvoeren 

Tijdlijn 

2 ½ uur 

Benodigde middelen  

Toegang tot de FairShares Planner / Canvas van een project 

Toegang tot een netwerk van adviseurs die onopgeloste vragen kunnen beantwoorden 

Evaluatie voor de sessie 

• Was deze sessie nuttig voor u? 

• Voelt u zich in staat een planningsworkshop te leiden? 

Extra bronnen ter verdieping 

How to run a planning workshop 

WHO - How to run a planning workshop  

How to run a strategic planning workshop 

Example of a strategic planning workshop  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.etu.org.za/toolbox/docs/building/webplan4.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204456/9789241508582_eng.pdf?sequence=1
https://www.dowoca.org/files/assemblies/2009/OCA-Strategic-Plan-Workshop-1-Slides.pdf
https://www.calpers.ca.gov/docs/board-agendas/201607/full/day2/5.4bStrategicPlanningWorkshopFinal.pdf
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Examples and tools for strategic planning workshop 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www2.pathfinder.org/site/DocServer/Strategic_Planning.pdf

