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Beste lezers.
Hartelijk welkom in de 4e nieuwsbrief van het FairShares Labs Project. In deze editie doen we
verslag van de laatste twee transnationale projectbijeenkomsten, in Deventer en in Sheﬃeld in
Onze partners VSBI, Zöld-Aktiv en SEi hebben korte verslagen gemaakt
mei en augustus 2018.Onze
over de eerste ervaringen met multiplier-workshops in Hongarije, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk, die plaatsvonden in augustus, september en oktober 2018.Onze projectpartner VSBI
opf,Hand und Fuß gGmbH hebben samen met deelnemers aan een workshop een korte
en Kopf,Hand
animatievideo gemaakt.. We zien mensen met een beperking hun strategische plannen om een
eigen bedrijf te beginnen uitwerken, terwijl ze proberen inzicht te krijgen in wat FairShares Labs
zijn. Ons project bevindt zich nu in de fase van implementatie en piloting van de ontwikkelde
tools zoals de FairShares Platform, het FairShares Canvass, de FairShares Planner en de FairShares Train-the-Trainers-tool. Binnenkort zullen we alle toegangsgegevens en handleidingen
voor deze hulpmiddelen publiceren. Voor ons ligt ook een nieuwe transnationale bijeenkomst
ste train-the-trainerscursussen, evenals de eerste ideeworkshops in alle reeds
in Berlijn, de eerste
We zullen over de resultaten hiervan verslag uitbrengen in de vijfde nieuwsbestaande Labs.We
brief, die zal worden gepubliceerd tot eind 2018.We wensen je veel plezier met het lezen van
deze nieuwsbrief.. Voor meer nieuws volg ons verder op Facebook en op onze projectwebsite.
Groet van het
project team
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De FairShares Animatie Short

Verschillende doelgroepen geven de voorkeur aan verschillende benaderingen van FairShares.
Dit is met name het geval bij groepen met speciale behoeften. Om nieuwe manieren te verkennen en nieuwe doelgroepen te bereiken, hebben wij gewerkt met een groep mensen met
beperkingen, tijdens een workshop bij TUECHTIG, de coworking space van Kopf, Hand + Fuss
gGmbH in Berlijn.
Het doel van onze workshop was om een concept voor een animatieﬁlm te bedenken. Op basis
van enige discussie en een brainstormsessie kwamen we tot verschillende ideeën, die de groep
aanspraken. Na enig debat kozen we een heel eenvoudig en duidelijk idee. Nadat het concept
voor een animatie was ontwikkeld, keerden we terug naar de groep en toonden het resultaat.
Iedereen was er erg blij mee, maar al snel kwamen er nog de nodige suggesties voor verbeteringen. Momenteel is de animatieﬁlm alleen nog in het Duits beschikbaar, maar er wordt
gewerkt aan ondertiteling.
Bekijk de video hier en geef ons feedback. Vind je het leuk? Denk je dat er een betere manier is
om FairShares op een licht verteerbare manier uit te leggen?
Reageer naar jumboklercq@the-elephant.nl
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FairShares Labs Multiplier Workshop
Op vrijdag, 17 augustus 2018, vond het eerste FairShares Labs multiplier-event plaats in Erfurt in de congreszalen van ThEx, het openbare centrum voor bedrijfsontwikkeling en startup-ondersteuning in Thüringen. 25 gasten, voornamelijk zakelijke en ﬁnanciële adviseurs en
vertegenwoordigers van de stakeholdergroepen, gaven gevolg aan de uitnodiging van de VSBI
en Plattform e.V Het promotieteam, bestaande uit Roger Schmidtchen (VSBI), Martin Arnold
(Plattform e.V.) en Veronika Pataki (Zöld-Aktiv, de Hongaarse projectpartner), heeft het FairShares Labs-project gepresenteerd met als kerntools de FairShares Planner en het FairShares
Platform. Het publiek kreeg de gelegenheid deze tools ook actief uit te proberen en gaf belangrijke feedback over ontwerp en functionaliteit. Er zijn tot slot gezamenlijke afspraken gemaakt
over verdere samenwerking en verspreiding gemaakt. We danken alle deelnemers, de ondersteunende staf en de ThEx als gastheer voor de ter beschikking stelling van deze uiterst toegankelijke vergaderlocatie.
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FairShares Labs Train the Trainer Workshop
Association Slap organiseerde de tweede train-the-trainersworkshop in Kroatië. De workshop
vond plaats op 26 en 27 november 2018 in Zagreb. Gasttrainers waren James Perry van LocoSoco en Cliﬀ Southcombe, manager van Social Enterprise Europe Ltd. Voor de workshop selecteerde Slap10 trainers met verschillende achtergronden en beroepen. De begeleiders lichtten
het werkproces toe aan de hand van LocoSoco als voorbeeld van een goede praktijk.
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What A Difference 6 Months Makes
Van juli 2018 tot januari 2019 organiseerde SEi drie evenementen in Sheﬃeld ter ondersteuning van het FairShares Lab-project, alle op de Sheﬃeld Hallam University. De eerste was een
multiplier event op 25 juli 2018 verzorgd door Dr. RoryRidley-Duﬀ geassisteerd door Cliﬀ Southcombe voor wie geïnteresseerd was in het opzetten en werken met FairShares Labs. De tweede
bijeenkomst was een informele workshop op 31 augustus gerund door Cliﬀ Southcombe als follow-up van de UKSCS-conferentie en tenslotte op 16 -17 januari 2019 een tweedaagse training
voor nieuwe trainer-coaches als FairShares-experts.
Tijdens het multiplier event vonden veel mensen hun weg naar FairShares, kregen inzicht in
het concept en het gebruik van de tools zoals het FairShares Platform en het verkennen van de
FairShares Labs. Het was succesvol maar diende vooral als aperitief. De tweede bijeenkomst,
de informel workshop, was gevarieerder van karakter; er waren vooral mensen die al meer
inzicht hadden in FairShares: sommigen waren al heel vertrouwd met de theorie en het bestaan
van FairShares ondernemingen, terwijl andere aanwezigen lieten zien dat steeds meer mensen
uit nieuwsgierigheid aangetrokken werden door FairShares-evenementen. Nieuw aspect was
aren deelnemers de nieuwkomers verdere uitleg gaven over het FairShares gedat de ervaren
dachtegoed.
Tegen de tijd dat het derde evenement plaats zou vinden, de training voor nieuwe trainers,
merkten we dat er zo’n grote belangstelling was dat we sommige deelnemers moesten teleurstellen omdat het maximum aantal was bereikt.
In slechts zes maanden tijd waren de discussies in deze workshops op een geheel nieuw niveau.
Het ging niet langer om basiskennis van FairShares, maar om een gedetailleerde en intense
discussie over hoe FairShares in werkelijkheid werkte.
Aan het einde van drie dagen waren alle deelnemers energiek en opgetogen. We zagen een
groeiend vertrouwen dat FairShares meer is dan een ander bedrijfsmodel, het vertegenwoordigt business life van de toekomst en is een momentum van interesse, ondersteuning en praktische toepassing.
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The 5th transnational project meeting in Deventer
De 5e transnationale projectbijeenkomst werd georganiseerd door The Elephant Learning in
Diversity in de Fermerie in Deventer, een prachtig pand dat in 1638 ooit als ziekenhuis werd
gebouwd. maar nu vooral bekend is als een gemeenschapscentrum. Naast buurtactiviteiten
en vergaderingen worden er muziek- en theateruitvoeringen geprogrammeerd.De hal, bar,
keuken en werkplaats zijn voor allerlei soorten bijeenkomsten te huur en voor de catering kan
worden gezocht.. De Fermerie is een sociale onderneming. Er is ook dagbesteding en werkplektraining voor mensen met een beperking / of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier
werden alle FairShares projectpartners verwelkomd voor een bijeenkomst die vooral in het
teken stond van implementatie en vertaling van de inhoud van het FairShares Platform en de
FairShares Planner. Het Platform is de tool waardoor alle Labs, Projecten en Trainingscursussen toegankelijk zijn. De Planner is een hulpmiddel gekoppeld aan het Platform en ondersteunt
de incubatie- en planningsfase van een idee voor een FairShares Enterprise. Ook vond er een
eerste discussie plaats over de exploitatie en de duurzaamheid van het project, een voortel
voor een FairShares International Project, een door ons opgerichte onderneming voortbouwend
op de waarden en principes van FairShares. De tweede dag van de bijeenkomst werd besteed
aan de ontwikkeling van de Train-the-Trainers-tool via trainingsoefeningen in combinatie met
online werken via Platform en Planner. De dag werd afgesloten met een bezoek aan en diner in
Fooddock, de eerste eethal van Oost-Nederland ondergebracht in een historische, industriële
zwarte silo. Meer dan 10 initiatiefrijke voedingsondernemers hebben een plek in eethal en leveren voedsel zoals duurzame sushi, biologische friet, traditionele Indiase en Turkse gerechten,
vergezeld van lokaal bier.
Op de laatste dag van de projectmeeting vond een zakenvergadering plaats om alle open einden af te ronden en de meer organisatorische zaken te bespreken.
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Transnational Project Meeting in Sheffield 26th and 27th of August 2018
De werkgroep voor de Train-the-Trainers-tool heeft een extra speciﬁeke transnationale projectmeeting gehad op 26 en 27 augustus 2018 in Sheﬃeld. Vier van de zes projectpartners
hebben gewerkt
werkt aan de coördinatie van voortgang van het werk de Train-the-Trainers-tool van
onze FairShares Labs georganiseerd door de Britse partners SEil en het FairShares Instituut van
de Universiteit
ersiteit van Sheﬃeld. Vanwege de feestdagen in Groot-Brittannië hadden de bijeenkomsten plaatsen in de universiteitsbibliotheek. Samen hebben we de bestaande versie van de
tool besproken, de open taken, leerplannen ingevuld en de structuur van de online-training, de
face-to-facetraining en de blended learning mix vastgesteld.
We verwachten de tool in februari 2019 eerst in het Engels te publiceren op het FairSharesplatform. De andere taalversies en de pilot-trainingen zullen volgen tot mei 2019. De data en uitnodigingen voor de trainingen zijn te vinden op de website en op het FairShares Platform op de
pagina van het FairShares Lab in uw land.
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First multiplier event in Hungary
Het eerste multiplier-evenement in Hongarije vond plaats in Pécs (HU) op 16 oktober2018. Het
evenement werd ondersteund door de provinciale Kamer van Koophandel en Industrie, waardoor de uitnodiging naar ongeveer
veer 14.000 ondernemers verstuurd konden worden. Natuurlijk
kwamen niet zoveel mensen naar het evenement, maar in de regio zijn er al velen bekend met
wat FairShares is. De aanwezigen zijn op de hoogte gesteld van het FairShares-project en
de vraag werd besproken waarom dit anders is dan de gewone NGO’s in Hongarije? Verder
konden ze een virtuele reis maken door de Fairshares-wereld - zo konden ze het Platform en
de Planner leren kennen. Een speciaal Hongaarss thema was de verbinding met de Universiteit
van Pécs – er wordt een universitaire cursus gepland op het Instituut voor Marketing en Toerisme van de Faculteit Economie. Het marketingwerk is erg belangrijk, dus het evenement werd
ook aangekondigd door de pers. We plannen nog een evenement in de toekomst voor een
kleine groep sociale ondernemers.
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