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Wij, de coaches van de School 
of Commons dromen van de 
stad waar burgers, overheid, 
kennisinstellingen, non profit en 
ondernemers samen bouwen 
aan een gedeelde toekomst voor 
iedereen. We ontwikkelen daarom 
een open set van instrumenten 
en methodes voor 
procesbegeleiding. 

We laten ons inspireren door 
de commons. We delen onze 
expertise aan de hand van een 
reeks praktijklessen in 
avondschool in verschillende 
lokale scholen. Samen vormen 
we een open netwerk van coaches 
en ontwikkelen we een groeiend 
aanbod instrumenten voor 
commoning. 

Schrijf je in voor het open aanbod. 
In tien lesssen van drie uur ga je in teamverband een reële case 
op poten zetten. Er is plaats voor twaalf deelnemers en vier cases. 
Schrijf je in voor de eerste reeks in Gent in De Schuur van 
3 oktober tot 19 december: www.deschuur.org

We zijn steeds op zoek naar coaches en tools.
Wil je weten of jouw methode commons transitie ondersteunt? 
Test je tool op: schoolofcommons.be
Schrijf je in via mail naar marieke@timelab.org 
en surf voor meer info naar www.schoolofcommons.be.

Wil je zelf een lokale school opzetten? 
We geven je een korting op deze reeks 
en helpen je graag met de opstart, 
stuur een mail naar marieke@timelab.org

—
Wat is 
School of Commons



dromen
Samen onze toekomst dromen.

organiseren
Wie doet wat?

bronnen
Gedeelde bronnen, dubbel gewonnen!

disruptie
Verwacht het onverwachte.

open einde
Niets is ooit af.

prototypen
Direct aan de slag!

identiteit
Hoe word je een commoner?

systemische transformatie
Lokale lessen, globale impact!

—
Dit leer je
Deze 8 thema’s lichten we toe in 10 lessen, 
met praktijkvoorbeelden en open source tools.



—
Proces-
begeleiding 

Als coach hanteren we 
verschillende open source 
methodes. Die zijn erop voorzien 
ondersteuning op maat van jouw 
project te bieden, ook en vooral 
wanneer de omstandigheden 
tijdens het groeiproces 
veranderen. Geen rigide planning 
en fasering dus, die na de eerste 
wijziging van buitenaf naar de 
prullenbak mogen, maar een 
aanpak die flexibel mee-evolueert 
met de behoeften van de 

betrokkenen. Consultancy op 
basis van een bouwdoos waar 
we samen mee aan de slag gaan. 
Zo kunnen we inspelen op zowel 
obstakels als opportuniteiten 
onderweg. Dat is de kracht 
van het team van De School of 
Commons. Wil je individuele 
begeleiding op maat? Stuur een 
mail naar marieke@timelab.org 
en we maken een vrijbliijvend 
voorstel op.

—
Open 
aanbod

Ieder jaar organiseren we samen 
een avondschool. Wil je zelf een 
project begeleiden waar veel 
betrokkenen samen organiseren? 
Dat kan je leren van deze 
experten in commoning. In tien 
lessen van drie uur ga je in 
teamverband een reële case op 
poten zetten. 

Er zijn twaalf deelnemers en vier 
cases. De opleiding Netwerk-
economie van Howest 
ondersteunt de teams met 
studenten en kennis. Op het 
einde van de reeks heb je het hele 
praktijkproces naar commoning 
doorlopen en kan je zelf een 
project gaan leiden. 

schrijf je in via de website 
www.deschuur.org



—
Liever zelf 
aan de slag?

Dat kan ook! 
Je kan alle tools binnenkort downloaden 
op www.schoolofcommons.be 
en onmiddelijk beginnen. 

Laat je email achter, 
dan nodigen we je uit voor meet ups.









School of Commons, een project van Timelab vzw, ondersteunt 
kennisoverdracht en kennisontwikkeling in het domein van 
procesbegeleiding voor stadsprojecten. 

School of Commons wordt gesteund door Vlaanderen Circulair 
en is een samenwerking met P2P Foundation en Howest.

Timelab vzw
Kogelstraat 32-34
9000 Gent
+32 9 391 96 10 

hello@timelab.org
www.timelab.org
www.schoolofcommons.be

—
School of
Commons




