
 

Het social business canvas is een hulpmiddel bij het ontwerpen van een businesscase voor een sociale onderneming. Het canvas geeft inzicht in de 

binnenkant (de bedoeling, het dienmodel) en de buitenkant (het bedrijf, het verdienmodel) van de sociale onderneming. We verzorgen workshops om deze 

twee onderdelen van het canvas in te vullen.  

Tijdens de workshop ga je samen met een van onze businessbakkers aan de slag. We bevragen je, laten je brainstormen, ideeën noteren. Zo ontstaat er 

langzaam een beeld van de sociale onderneming. Vragen die onder meer aan de orde komen: waarom zou netwerkpartner A of B mee willen doen? Wat 

heb je nodig om dit werk duurzaam te kunnen doen? Wie draagt wat bij? Wie kan wat financieren? Welke rollen heb je nodig in je kerngroepje? Wie is je 

klant? Hoe dien je het algemeen belang? Wat is de waarde voor de community? Welke transacties worden er gemaakt? 

Een van de kenmerken van nieuwe businessmodellen is dat ze dikwijls bestaan uit een aantal kleine of indirecte verdienmodellen die samen een duurzaam 

bedrijf maken. Tijdens de workshop besteden we veel aandacht aan het benoemen van deze verdienmodellen. 

Aan het eind van de dag heb je zoveel ingrediënten voor een mooie businesscase dat je in staat bent om een ondernemingsplan te maken en de juiste 

netwerkpartners en financiering te vinden. 

Doelgroep 

Beginnende netwerkjes van wijkbewoners en/of welzijnsorganisaties die overwegen een project of sociale onderneming in een wijk op te starten en op zoek 

zijn naar organisatiekracht, financiering en netwerkpartners.  

Groepsgrootte: maximaal 6 personen 

Duur: 1 dag 

Prijs: € 800,- excl. btw 

Meer informatie en reserveringen 

www.deallinclusivewijk.nl 

hallo@deallinclusivewijk.nl 
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