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1. Missie - Visie
Stichting Edushare040 staat voor delen van kennis en ervaringen binnen educatie in Nepal.
De stichting richt zich op professionaliseringstrajecten voor schoolleiders en leraren in Nepal met
als doel het onderwijs voor leerlingen te verhogen, in die gebieden waar goed onderwijs voor
minder draagkrachtigen niet of in mindere mate bereikbaar is. De stichting werkt samen met
organisaties, NGP’s of groepen scholen in (of werkend voor) Nepal die een specifieke
onderwijsvraag hebben.
De stichting onderscheidt zich van andere stichtingen die zich richten op educatie door uit te gaan
van het principe van delen (‘Share’) als motor voor succes (zie ook paragraaf 4.3).
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2. Financiën
2.1 Overzicht financiën

Investeringen

Financiering

Vaste middelen

Eigen vermogen

€

Lang vreemd
vermogen

€

Kort vreemd vermogen

€

-

€

-

€

Vlottende middelen
-

€

-

€

Totaal

Totaal

2.2 Realisatie financiën
De financiën van de stichting zullen grotendeels bestaan uit giften / donaties en alternatieve
geldstromen (subsidies). De stichting is vanaf januari 2015 gestart met het actief werven van
sponsoren. Vanaf 2018 zal meer actief onderzocht worden welke subsidieverstrekkers kunnen
worden aangeschreven.
Sponsoren worden gezocht binnen de eigen sociale omgeving, zoals het eigen gezin, de familie,
buurtgenoten, vrienden en collega’s. Daarnaast worden bedrijven aangeschreven. Ook via
sponsoracties op scholen voor primair en voortgezet onderwijs, alsmede MBO en HBO /
universiteiten kan sponsoring worden opgezet. Hiertoe zal de stichting per 1 januari 2018 een ‘Plan
van Aanpak Sponsoring op Scholen’ gereed hebben. Onderdelen van het plan van aanpak zullen
bijvoorbeeld een draaiboek met een tijdpad, lesmateriaal / lesbrieven en voorbeeldbrieven voor
bijvoorbeeld ouders, leerlingen en docenten.
Dit plan van aanpak zal ‘in kind’ ter beschikking worden gesteld van scholen. Het ‘in kind’ principe
betekent dat de scholen het pakket gratis kunnen gebruiken, de stichting de school met tips &
tricks gebaseerd op eerdere ervaring kan bijstaan daar waar nodig en gewenst en dat de
opbrengsten van de sponsoractie ter beschikking komen voor de stichting. De stichting zal ten alle
tijden openheid geven aangaande de besteden van de gelden, conform de statuten van ANBI.
Daarnaast is het mogelijk om aan school een directe terugkoppeling te geven van wat er concreet
met het ingezamelde geld en / of materialen welke zijn gedoneerd is gebeurd.

2.3 Vergoedingenbeleid Stichting EduShare040
Het bestuur van de stichting ontvangt voor haar inspanningen als bestuur in functie geen
vergoeding.
Voor de lessen/coaching/professionalisering die vrijwilligers geven/verzorgen/aanbieden binnen
een project van EduShare040 krijgen zij geen vergoeding, daar dit feitelijk het vrijwilligerswerk van
de stichting op locatie betreft. Vrijwilligers dragen zelf zorg voor de kosten die ze maken op locatie
ten aanzien van eten en drinken en privé-uitgaven.
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Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor hun reis- en verblijfskosten.
Uitgangspunt daarbij is dat deze kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Hierover worden
afspraken gemaakt met het bestuur of de projectleider. Wanneer leden van het bestuur een intake
of voorverkenning doen voor een potentieel project of reiskosten maken voor overleg of
bijeenkomsten ergens in het land dan kunnen zij aanspraak maken op de reis- en
verblijfskostenvergoeding waar ook de vrijwilligers gebruik van kunnen maken.
Wanneer leden van het bestuur gebruik maken van deze regeling zal ten minste één ander
bestuurslid betrokken worden bij de vaststelling van de vergoeding.
Inspanningen die vrijwilligers plegen ten aanzien van bijvoorbeeld het ontwikkelen van
lesmateriaal, lesbrieven en andere onderwijsleermaterialen zijn op basis van vrijwilligheid.
Hetzelfde geldt voor vrijwilligerswerk zoals het bouwen / onderhouden van de website, uitzoekwerk
t.b.v. subsidieverstrekkers, vertaalwerk en administratieve / ondersteunende werkzaamheden.

2.4 Personalia Stichting EduShare04
Cyrille van Bragt
Cyrille is voorzitter en oprichtster van Stichting EduShare040. Haar drive
om de stichting op te richten komt voort uit een grote passie voor
onderwijs en het delen van kennis en ervaringen in de breedste zin van
het woord. Zij gelooft dat er meer manieren zijn om te delen wat men
weet en kan, en dat het delen zich uitstrekt ver voorbij ’s lands eigen
grenzen. Cyrille gelooft in de kracht van verbinden, ontmoeten en
betrokkenheid en één van haar basisprincipes is dat iedereen
verantwoordelijkheid heeft voor zichzelf én van daaruit voor de wereld
om zich heen. De uitspraak van Gandhi: ‘Be the change you wish to see
in the world’, past daar voor haar het beste bij. Cyrille werkt als directeur
bij Helicon MBO Helmond.

Femke Gerris
Femke is bestuurslid en mede-oprichtster bij EduShare040. Na het
ervaren van Nepal, een ‘life changing experience’ zoals ze het zelf
omschrijft, besloot Femke daadwerkelijk iets te willen doen. ‘Al verandert
er maar één mensenleven’: Femke is een échte teamplayer en heeft oog
voor de mensen om haar heen. Zowel in haar werk als ontwerper als bij
EduShare040 is ze gedreven om het beste uit zichzelf en de ander te
halen. Femke ontwerpt vanuit haar hart. Veel van haar ontwerpen zijn
voor kinderen en ze probeert daarbij altijd vanuit het kind te denken. Ze
heeft ambities om in de toekomst ook als een gastdocent te gaan werken
in het onderwijs. Femke heeft sinds zes jaar haar eigen ontwerpbureau
VORM EN ZO.
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Niek Engbers (foto nog invoegen)
Niek is bestuurslid bij EduShare040. Niek heeft een grote voorliefde voor
reizen en put vaak uit deze reiservaringen bij het lesgeven. Als docent
Mens & Maatschappij en mentor op het Hub van Doornecollege in en
docent Geschiedenis op het Peellandcollege in Deurne is hij dagelijks in
de onderwijspraktijk actief. Het samenwerken met collega’s en er samen
voor zorgen dat een veilig onderwijsklimaat wordt gerealiseerd waar
kinderen het beste uit zichzelf kunnen én willen halen is hem uit het hart
gegrepen. Zijn werk als raadslid voor GroenLinks helpt hem op meerdere
inhoudelijke terreinen een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren
van een groenere wereld. Scouting speelt een belangrijke rol in zijn
leven. Als lid van het bestuur van Scouting Brandevoort geeft hij als speltakbegeleider mede
richting aan de programma’s van de verschillende jaargroepen. Niek probeert de lijfspreuk van de
oprichter van Scouting Lord Baden-Powell te volgen: ‘Leave this world a little better than you found
it’. Voor Niek betekent dit automatisch dat je goed voor de natuur en je omgeving moet zorgen,
maar ook dat je door je handelen en je gedrag (wat ook bij hem terugkomt in zijn lesgeven) de
wereld wat liever en fijner maakt. Aangenamer om te wonen, te werken en te leven.

2.5 Inkomenssituatie Stichting EduShare040
Huidig inkomen
Overige inkomsten:

€

Eigen vermogen

€

Achtergesteld vermogen

€

Betalingsachterstanden

€

netto per maand

Regeling:
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3. Onderneming
3.1 Bedrijfsgegevens
3.2 Bedrijfsidee
Handelsnaam:

Stichting EduShare040

Adres:
Postcode en
woonplaats:
Land

Pastoor de Winterstraat 8
5731EJ Mierlo

Telefoonnummer:

06-24986668

E-mail:

info@edushare040.com

Website:

www.edushare040.com

Oprichtdatum:

27 augustus 2013

KvK nummer:

58685626

Nederland

De stichting heeft een unieke werkwijze: I-Share.
EduShare040 werkt vanuit het principe van delen:
geven en ontvangen. Een basisvraag van waaruit
wordt gewerkt is niet ‘what’s in it for me’ of ‘what’s in
it for you’ maar een samenvoeging daarvan: What’s
in it for us? ‘Us’ staat dan voor de brede mondiale
context. Iedere partner zal gevraagd worden na te
denken hoe de gedeelde kennis, inzichten en
vaardigheden met andere belanghebbenden
gedeeld kan worden.

In de intakeprocedure voor nieuwe
samenwerkingspartners van de stichting komt deze
vraag prominent naar voren. Stichting EduShare040
gelooft dat alle beetjes helpen en dat iedereen daar
zijn eigen bijdrage aan heeft. Het sleutelbegrip
daarbij is ‘awareness’ (BewustZijn).

EduShare040 werkt met een stappenplan om te
komen tot delen. Om hiertoe te komen heeft de
stichting een kwalificerende intake ontworpen.

Het doel van I-Share:
Het doel van het stappenplan is om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en specifieke
kwaliteiten van de aangemelde kandidaat-deelnemers om een optimaal traject (cursorisch en
werkplek) te construeren voor elke deelnemer en perspectiefloze deelname aan het traject te
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voorkomen. De kandidaat-deelnemer vergroot het inzicht in de mogelijkheden die deelname aan
het traject biedt en in de eigen kwaliteiten in relatie tot de gestelde vraag.

De eerste stap is: CAN WE SHARE?
Een organisatie of stichting komt met een verzoek of vraag: er wordt verkend of deze beoogde
partner in aanmerking komt (past de vraag bij onze diensten en producten?)
Daarna komt er een eerste go / no go. De Stichting bepaalt op dit moment of verdere verkenning
zin heeft. Op deze manier wordt voorkomen dat partners of betrokkenen over en weer
verwachtingen hebben waaraan niet voldaan kan worden.
De tweede stap is: WHICH QUESTION DO WE SHARE
Het betreft hier een verkenning van de situatie: De vraag van de klant wordt geëxpliciteerd en
randvoorwaarden worden verkend.
De derde stap is: WHATS IN IT FOR US
What’s in it for us heeft betrekking op alle betrokken partijen: (1) EduShare (2) partners waaronder
de beoogde partner en (3) de omgeving (‘pay it forward’ principe). EduShare kijkt niet alleen naar
zichzelf of naar de partner in kwestie maar kijkt ook verder.
Deze derde stap is bijzonder belangrijk voor de stichting, én de mensen die zich ervoor inzetten.
‘Delen’ in de breedste zin van het woord is een grondhouding en duurzaam uitgangspunt voor alle
aanbod dat gedaan wordt. Vanuit de principes duurzaamheid (durability) en bewustzijn
(awareness) zal op ieder moment gezocht worden naar een zo efficiënt en effectief mogelijk
gebruik human en social capital. De stichting beoogt daarmee een zo groot mogelijk effect te
bewerkstelligen.
Daarna komt er een tweede go / no go. De Stichting bepaalt op dit moment wederom of verdere
uitwerking vruchtbaar is. Op deze manier wordt voorkomen dat partners of betrokkenen over en
weer verwachtingen hebben waaraan niet voldaan kan worden.
De vierde stap is: DESIGN IN PROGRESS
De training wordt opgezet: De visie van EduShare040 wordt samen met de beoogd partner
gekoppeld aan de behoefte of vraag. Uiteraard kan er gebruik gemaakt worden van trainingen die
eerder zijn aangeboden bij andere partners maar het is ook mogelijk om nieuw aanbod te
genereren, afgestemd op de vraag en specifieke randvoorwaarden van de partner in kwestie.
De vijfde stap is: (Edu)SHARING
De training wordt uitgevoerd en het ‘pay it forward’ principe wordt geborgd.
De zesde stap is: KEEP SHARING
Dit is de follow up van het ‘pay it forward’ principe, het contact houden met de deelnemers in de
online community. Ook wordt gekeken naar de directe en indirecte spin off van het geleverde
product en/of de geleverde dienst. En natuurlijk ‘keep in touch’, want iedereen die met
EduShare040 heeft gewerkt blijft zijn of haar verworven kennis en vaardigheden delen en wordt
daarmee volwaardig vriend van de stichting.
Stichting EduShare040 is in Augustus 2013 opgericht. In het jaar daaropvolgend is het bestuur een
zestal keer bij elkaar geweest. In deze periode is het eerste idee uitgewerkt tot een pilot.
De opgedane ervaringen in de pilot zijn een ijkpunt van bevindingen welke zullen worden
meegenomen in de definitieve versie van het programma. Het programma voor leraren is in zijn
geheel ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld in de periode 2014 tot en met 2016. In
2017 heeft de stichting zichzelf tot doel gesteld haar werkwijze te evalueren en haar doelen daar
waar mogelijk en wenselijk bij te stellen. Dit heeft geresulteerd in het onderhavige document. De
koersverandering is helder: meer focus (leraren en schoolleiders) en de keuze voor een specifiek
land, Nepal. Het bestuur heeft hier in de eerste helft van 2017 over nagedacht en daar is in juli
2017 tijdens een bestuursvergadering met het nieuwe bestuur (Cyrille van Bragt, Femke Gerris en
Niek Engbers) unaniem voor gekozen.
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3.3 Doelgroep
Stichting EduShare040 onderscheidt twee verschillende doelgroepen:
I.
II.

Schoolleiders en
Leraren
in minder bedeelde gebieden die lesgeven aan scholen met leerlingen van 4 – 16 jaar

In principe is het mogelijk dat groep I en II gecombineerd worden in een project. EduShare040
biedt dan een programma aan dat is gericht op het gehele team van een school. Dit kan gelijktijdig
zijn of in opeenvolgende of aparte delen. Dit is afhankelijk van de vraag van de betreffende school
of het betreffende team.

3.4 Rechtsvorm
Stichting EduShare040 is sinds 27 augustus 2013 officieel een Stichting. De Stichting is
opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58685626.

3.5 Personeel en vergoedingenbeleid
Stichting EduShare040 staat onder leiding van een bestuur, bestaande uit:
Cyrille van Bragt, Voorzitter
Femke Gerris, Penningmeester
Niek Engbers, Secretaris
De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegelden en werken op vrijwillige basis.
De stichting werkt met vrijwilligers die projecten uitvoeren. Vrijwilligers krijgen geen salaris voor
hun diensten. Wel kunnen zij in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding (zijnde reis –en
verblijfskosten, zie eerder).
Daarnaast is het mogelijk om studenten van pabo’s of lerarenopleidingen in te zetten in de
trajecten binnen hun stage- of minorperiode. Deze mogelijkheid zal in het belang van het
voortbestaan van de stichting verder verkend worden vanaf 2018.
De inzet van vrijwilligers is een cruciaal punt in het welslagen van de stichting. In 2015 zal verder
verkend worden hoe het team van vrijwilligers verder kan worden uitgebreid zodat de projecten op
meerdere vrijwilligers kunnen rekenen. Hierdoor wordt de stichting als geheel minder kwetsbaar. Er
zal gekeken worden naar mogelijkheden om stagiaires in te zetten, vrijwilligers die in hun vakantie
tijd willen investeren en vrijwilligers die met pensioen zijn en een deel van hun vrije tijd willen
besteden aan de projecten die de stichting onder haar hoede heeft.
Ook zullen mogelijkheden verkend worden om vrijwilligers op meerdere activiteiten in te zetten
zoals het geven van presentaties op scholen, het ontwikkelen van lesbrieven ten behoeve van
verschillende leeftijdsgroepen/niveaus en bijvoorbeeld het mee organiseren van
sponsoractiviteiten.
Uitgangspunt hierbij is dat alle vrijwilligers in hun kracht zijn en hun kennis en expertise inzetten op
vlakken waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig van worden.
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3.6 Administratie
De administratie van de stichting is in handen van de Secretaris (Niek Engbers) en
Penningmeester, (Femke Gerris). Daar waar nodig zullen zij ondersteund worden door leden van
het bestuur dan wel vrijwilligers die hun vrijblijvende ondersteuning aanbieden. Adviseur op
belastingtechnisch gebied incl ANBI is BLM accountants, dhr. Ricardo van Doormalen.
De voorzitter is de eigenaar van de dropbox van de stichting. Alle bestuursleden hebben volledige
rechten om alle mappen van de dropbox in te zien, te bewerken en documenten te
uploaden/verwijderen. Zowel de voorzitter als de voorzitter/penningmeester maken met enig
regelmaat (edoch minimaal 2 keer per jaar) een back-up van de dropbox.

3.7 Vestiging
Stichting EduShare040 is gevestigd op Pastoor de Winterstraat 8 5731EJ Mierlo.

3.8 Verzekeringen
Vrijwilligers sluiten zelf een annulerings- reis- verblijfs- en ziektekostenverzekering af. De stichting
laat vrijwilligers daarnaast een verklaring tekenen dat ze zelf aansprakelijk zijn.

3.9 Bereikbaarheid
Stichting EduShare040 is bereikbaar via info@edushare040.com of de voorzitter van de stichting
mevr. Cyrille van Bragt op telefoonnummer 0031-6-24986668
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4. Marketingplan
4.1 Swot-analyse
Kennis op het terrein van onderwijs, didactische aanpak.
Strenghts

Passie en gedrevenheid bij betrokkenen, bestuur en vrijwilligers.
Goede contacten met basisscholen en het onderwijsveld.
Afhankelijkheid van een klein team vrijwilligers.

Weakness

Weinig invloed op de samenstelling groepen en projecten die op het pad van de
stichting komen.
Kwetsbare financiële positie.
Hoge gunfactor: onderwijs spreekt aan.
Mogelijkheden fundraising zijn nog niet aangeboord, stichting EduShare begint in
2018 aan actieve werving van sponsoren.

Opportunities

Er zijn mogelijkheden in het verduurzamen van de contacten zowel met de
leerlingen als met de leraren én met de betrokken NGO’s.
Aanpak en activiteiten passen in de huidige tijd (werken met vrijwilligers en
versterken van de eigen kracht).
De economische crisis, bereidheid om geld te doneren staat onder druk.
Teruglopen van subsidies.

Threats
Nepal staat niet standaard opgenomen als mogelijkheid qua land wanneer het
gaat om subsidies.
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4.2 Marketinginstrumenten
4.2.1 Product / dienst
Stichting EduShare040 kent twee productgroepen, te weten:
T-Share en P-Share.
T-Share
Teacher-Share: Onderzoek geeft aan dat betrokkenheid van
leerlingen bij het onderwijs het leren en ontwikkelen versterkt
en optimaliseert. EduShare040 wil samen met leraren de
mogelijkheden van didactische aanpakken (leren en
instructietechnieken, activerende werkvormen), het
klassenmanagement en de samenhang tussen lesinhouden en
toetsen, onderzoeken en toepassen.
De aanpak van EduShare040 is gebaseerd op ‘training on the
job’ en ‘samenwerkend leren’ van leraren.

P-Share
Principle-Share: We weten dat schoolleiders grote invloed
hebben op het welbevinden van leraren en leerlingen. We
weten ook dat wie zich goed voelt, beter leert en presteert.
EduShare040 richt zich, startend vanuit deze bevindingen, op
het professionaliseren van schoolleiders waarbij de meest
recente inzichten op het gebied van leiderschap voor het
voetlicht worden gebracht en verbonden aan de praktijk in de
eigen context.
In elk aanbod van Stichting EduShare040 staan de
volgende kerncomponenten centraal:
Engels – Delen – Creativiteit – Awareness – Buddy systeem

4.2.2 Diensten & Trainingen:
Diensten voor doelgroep schoolleiders en leraren
Coachen (plus Engels) op houding
Omdenken
Naar ‘ja en/want ’ i.p.v. ‘nee maar’
Professionalisering
Trainingen voor schoolleiders
Managen school
Het beste uit jezelf halen
Verandermanagement
o innovatie
o gedrag
o drive
Trainingen voor leraren
Gericht op skills / attitude om iets over te brengen
Leren met de content als referentiemateriaal
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4.2.3 Prijs en genereren van gelden
Stichting EduShare040 biedt de volgende twee programma’s aan:
T-Share: Teacher-Share
P-Share: Principle-Share
Klanten (organisaties, participerende scholen, NGO’s) willen betalen voor een training of dienst die
we aanbieden. EduShare040 werkt vanuit het ‘Asset sale’ uitgangspunt, dat wil zeggen de
‘verkoop’ van producten en diensten. De gelden die verdiend worden zullen worden gebruikt om
producten door te ontwikkelen en om projecten waar minder (financiële) middelen zijn in staat te
stellen toch te kunnen deelnemen aan professionaliseringstrajecten.
Er zijn twee prijsbepalingen:
Fixed pricing (vastgestelde prijzen)
Dynamic pricing (dynamische prijzen)
De prijzen voor de verschillende programma’s zullen eind 2017 worden berekend en vastgesteld
op grond van bevindingen van de eerste pilot van het T-Share programma.
Stichting EduShare040 is een stichting en zet vrijwilligers in om haar programma’s uit te voeren.
Van de partners waar de programma’s worden uitgevoerd wordt, zoals eerder in deze paragraaf is
aangegeven, een bijdrage gevraagd. Die bijdrage kan in verschillende vormen worden voldaan.
Met name voor minder draagkrachtige partners bestaat de mogelijkheid om alternatieve (creatieve)
vormen van ‘meewerken in plaats van betalen’ aan te dragen.
Voorbeelden hiervan zijn
- reis- en verblijfskosten voor de vrijwilliger voor rekening van de partner;
- een bijdrage leveren in de vorm van een tutorial voor toekomstige vrijwilligers of
deelnemers;
- een ‘teaser’ opnemen voor toekomstige partners, deelnemers of vrijwilligers;
- een bijdrage leveren aan lesmateriaal voor primair en voortgezet onderwijs ten behoeve
van verwerven van sponsoring in Nederland;
- medewerking verlenen aan een interview voor op de site en in de nieuwsbrief van
EduShare040;
- een bijdrage leveren aan het I-Share programma;
- een bijdrage leveren aan vertaling van leaflets van EduShare040 in een taal die nog niet
voorhanden is;
- vrijwilliger worden voor stichting EduShare040 en vanuit de eigen kennis en expertise een
bijdrage leveren op een vlak waar de persoon of instantie goed in is;
- etc.
Daarnaast organiseert de stichting i.s.m. scholen inzamelingsacties. Daarvoor ontwikkelt de stichting
in 2017 een basisprogramma met draaiboek dat door scholen gebruikt kan worden om acties op te
zetten zoals bijvoorbeeld ‘de goede doelen actie’ van het Hub van Doornecollege, IVO-Deurne.
4.2.4 Plaats
Stichting EduShare040 werkt vanuit de thuisbasis pastoor de Winterstraat 8 5731 EJ Mierlo.
De projecten van de stichting zijn gesitueerd in Nepal.
4.2.5 Promotie
EduShare040 heeft een eigen website. De site is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.
Daarnaast heeft de stichting de beschikking over een eigen Facebook pagina, een Twitter-account,
een LinkedIn pagina en een blog waarop informatie gedeeld wordt met vrijwilligers, partners,
sponsoren en deelnemers.
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In 2018 zal gestart worden met een nieuwsbrief. Hiervoor zal een schema worden opgesteld
waarin wordt aangegeven welke thema’s en projecten aan de orde komen en welke onderwerpen.
Daarnaast heeft de stichting de beschikking over een flyer. De Nederlandse versie van de flyer op
papier om achter te laten bij persoonlijke contacten of na te sturen.
De stichting werkt vanuit de policy: zo min mogelijk papier, zoveel mogelijk digitaal.
De vrijwilligers en leden van het bestuur voegen Stichting EduShare040 toe aan hun LinkedIn
profiel.

4.3 Exclusieve Verkoop Argumenten (EVA)
Het principe van I-Share:
De stichting werkt met een stappenplan (zie eerder in de tekst voor volledige uitwerking van het
stappenplan) wanneer een potentiele partij zich meldt.
Bij het doorlopen van dit stappen plan komen alle betrokken partijen bij stap drie de vraag: What’s
in it for us’ tegen. Deze stap met bijbehorende vraag heeft betrekking op alle betrokken partijen: (1)
EduShare (2) partners waaronder de beoogde partner en (3) de omgeving (co-creatie en pay it
forward principe). EduShare kijkt niet alleen naar zichzelf of naar de partner in kwestie maar kijkt
ook verder. Deze derde stap is bijzonder belangrijk voor de stichting, én de mensen die zich ervoor
inzetten.
‘Delen’ in de breedste zin van het woord is een grondhouding en duurzaam uitgangspunt voor alle
aanbod dat gedaan wordt. Vanuit de principes duurzaamheid (durability) en bewustzijn
(awareness) zal op ieder moment gezocht worden naar een zo efficiënt en effectief mogelijk
gebruik en inzet van middelen en diensten, kortom het benutten van het potentieel van human en
social capital. De stichting beoogt daarmee een zo groot mogelijk effect te bewerkstelligen.
Tenslotte komen alle betrokken partijen na het doorlopen van een programma aan bij de zesde
stap in het stappenplan van EduShare, ‘Keep Sharing’.
Dit is de follow up van het ‘pay it forward’ principe, het contact houden met de deelnemers in de
online community. Ook wordt gekeken naar de directe en indirecte spin off van het geleverde
product en/of de geleverde dienst. En natuurlijk ‘keep in touch’: iedereen die met EduShare heeft
gewerkt blijft zijn of haar verworven kennis en vaardigheden delen en wordt daarmee volwaardig
‘vriend’ van de stichting (community).
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Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stichting
EduShare040
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