4. Actiecanvas
Een Actiecanvas helpt om je beweging te professionaliseren.
Door je beweging stevig te organiseren voorkom je dat je
struikelt in de goede bedoelingen. Het is een tool waarmee je
als het ware als een ondernemer kijkt naar jullie initiatief, om
overzicht te krijgen en om te ontdekken waar kansen liggen en
waar je blinde vlekken zitten.
Een traditioneel Business Model Canvas (BMC) bestaat uit 8
bouwstenen en omvat alle aspecten van een organisatie die de
levensvatbaarheid kunnen versterken. Op basis van het BMC is
in 2017 het Flourishing Business Canvas (FBC) ontstaan. Het
FBC stimuleert bedrijven om holistisch naar hun onderneming
te kijken en na te denken over de ecologische en sociale
effecten die ze hebben. Voor nu is dit echter te complex.

Voorbeeld Spark:
SPARK is momenteel druk bezig om de beweging beter te
organiseren. We zijn de eerste anderhalf jaar gestart met
een kapitaal dat voor het grootste deel door het regionale
bedrijfsleven op tafel werd gelegd, aangevuld met budget
vanuit de provincie en een MBO en HBO instelling. Naast een
bescheiden bedrag voor praktische uitgaven werden hier een
projectleider en een communicatiestrateeg uit betaald. Het
draagvlak bij de sponsoren van het eerste uur om SPARK voor
de komende vier jaar door te zetten is groot, mits het onderwijs
vanaf nu ook gaat bijdragen. De eerste tekenen daarvoor zijn
positief.

Ons doel met het Actiecanvas is om te ontdekken hoe een
beweging waarde kan genereren, en hoe we dat kunnen
‘verzilveren’, dat wil zeggen hoe we dat over kunnen dragen en
in de praktijk kunnen brengen.

55

4. Actiecanvas

“

Business Model Canvas
The first area in which business models can contribute is in
understanding and sharing the business logic of a firm. Concretely,
business models help to capture, visualize, understand,
communicate and share the business logic. The second area in
which the business model concept can contribute is in analyzing
the business logic of a company. Concretely, they can improve
measuring, observing and comparing the business logic of a
company.
- Alexander Osterwalder
The business model ontology:
A proposition in a design science approach (2004)
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2) De rechterzijde van het model richt zich meer naar buiten. Je kan
beginnen met de kernwaarden die voor de buitenwereld zichtbaar
moeten zijn. Wat zijn de kanalen waardoor men in aanraking komt
met jullie waardepropositie? Wie of welke partijen zie jij als je externe
partners, voor wie je jullie de beweging opbouwt? Wie of welke partijen
zie jij als je klanten? En niet onbelangrijk, wat zijn de inkomstenstromen
die ervoor zorgen dat je organisatie kan ontwikkelen.

1) Deze zijde van het canvas richt zich op het ‘binnenshuis’ opereren van
de organisatie. Welke partners zijn essentieel voor je voortbestaan? Wat
zijn de kernactiviteiten die waarde creëren? Wat is de waardepropositie
die hieruit voortvloeit. En als laatste, hoe ben jij als organisatie onderdeel
van de triple helix: bedrijfsleven, onderwijs en overheid? Waar ligt de
verbinding?

Externe partners

Interne
Met wie doe je dit?

Wat doe je, uitvoerend?

Welke waarde voeg je toe?

Wat zijn je drijfveren

(Tool 3)

(Tool 2)

Hoe bereik je de doelgroep?

Voor wie doe je het?

Welke overheden, bedrijven, scholen

Waar komen de inkomsten vandaan die

zijn bedtrokken bij je beweging?

het voortbestaan verzekeren?
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