
BUSINESS  
MODEL CANVAS



2

Wat is het doel?
Iedere PPS moet van toegevoegde waarde zijn voor partners en klanten. 
Een businessmodel beschrijft hoe de organisatie waarde creëert, levert en 
behoudt. Dit instrument helpt je de juiste balans tussen economische, maat-
schappelijke en sociale waarde te vinden.

Voor wie is het bedoeld?
Voor iedereen die een PPS start. 

Wat houdt de tool in?
Het is een visueel format van negen bouwstenen om systematisch nieuwe 
businessmodellen te bedenken, te ontwerpen en te implementeren.

Hoe gebruik je de tool?
1. De eerste stap

Werk eerst zelf een Business Model Canvas uit. Het kan heel verhelde-
rend zijn om zelf een Business Model Canvas uit te werken. Je komt er 
tijdens het invullen namelijk vaak achter welke bouwstenen nog aandacht 
behoeven. 

2. De tweede stap

Voer een strategisch gesprek over het businessmodel met de oprichters 
van de PPS. Nodig alle partners tegelijkertijd uit en voer een strategisch 
gesprek door samen het Business Model Canvas in te vullen. Let op: alle 
partners hebben zelf ook een eigen businessmodel! Sta dus vooral stil bij 
de zaken die je in gezamenlijkheid wilt ontwikkelen.

3. De derde stap

Worden er in de strategische discussie metaforen gebruikt? Werk verschil-
lende businessmodellen uit. Verschillen in denkrichting zijn vaak te herken-
nen aan het gebruik van metaforen als netwerk, platform, kenniscentrum, 
makelaar, loket of proeftuin. Werk in dat geval voor elke metafoor een 
Business Model Canvas uit. 

4. De vierde stap

Bereik met alle partners overeenstemming over het gezamenlijke busi-
nessmodel waarmee de eerste stappen gezet worden. Het blijft namelijk 
een verzameling van aannames die je moet toetsen met klanten en doel-
groepen om daadwerkelijk waarde te kunnen toevoegen.
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Colofon
Ontwikkeld door Katapult en New Business Lab

Heb je vragen?
Neem dan contact op met ons via hallo@wijzijnkatapult.nl of bel ons  
op 085-0510664.
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