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Kennis café Business Model Innovatie 
 

Voor organisaties in de zorg, welzijn & non-profit sector                          

op zoek naar een nieuw verdienmodel! 

Bezuinigingen – het is een feit waar iedereen mee te maken heeft. Ondernemende 

vaardigheden worden steeds belangrijker om sociale programma’s te kunnen behouden. 

Maar hoe kom je aan dat innovatieve business model? Starters4communities aankomend 

kenniscafé is “the place to get started”!  

Als onderdeel van de crowdfunding campagne van het tweede Starters4Communities programma 

in Amsterdam hebben onze starters een unieke kans gecreëerd voor non-profit organisaties om 

op originele wijze nieuwe ideeën op te doen en de eerste stappen richting financiële 

duurzaamheid te zetten.  

Op de avond maak je kennis met innovatieve business models én brainstormt een groep 

starters en studenten over de dienst, activiteit of het project – waar jouw organisatie wat 

inspiratie voor kan gebruiken. 

Het kennis café zal plaatsvinden op maandag 24 maart van 19.00uur – 22.00uur bij 

Knowmads Business School, Ferdinand Huijkstraat 64, Amsterdam. 

De avond ziet er als volgt uit:  

19.00   Inloop 

19.15 – 20.00  Business Model Workshop  

Introductie tot het business model canvas & voorbeelden van innovatieve 

business modellen geadopteerd in de commerciële en sociale sector.  

20.00 – 21.30  Brainstorm sessie 

Een groepje van 5 tot 8 studenten en starters buigen zich over het business 

model van het project/dienst of product voorgelegd door de deelnemende 

organisaties.  

21.30 – 22.00  Terugkoppeling & presentaties 

Korte presentaties van de resultaten. De ontworpen Business Models 

worden visueel gepresenteerd.  

22.00   Borrel !  

Spar door met de andere gasten 

onder het genot van een drankje.  

Wat neem jij mee naar huis?  

Aan het eind van de avond heb jij een concreet resultaat om 

mee te nemen. Geen ellenlang adviesverslag maar een 

Hand-outs! 
 
 Tips & tricks voor het vervolg, van 

Business Model naar uitvoering. 
 Crowdfunding als 

financieringsmiddel 
 Handige resources 
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gevisualiseerde uitwerking van de nieuwe ideeën die jij hebt opgedaan – kant en klaar om aan 

jouw team, werknemers of managers te presenteren.  

Wie zijn de starters? 

De studenten en starters die brainstormen over jouw project zijn geen “experts” en hebben 

relatief weinig werkervaring. Toch is dit juist de kracht van het concept. Als jonge buitenstaanders 

en creatieve geesten kunnen zij tot vernieuwende oplossingen komen. De studenten en starters 

hebben elk een andere opleidingsachtergrond wat zorgt voor diversiteit in de groep en dus de 

ideeën die voortkomen uit de sessie.  

Kosten 

De kosten voor deelnemende organisaties bedragen tussen de 200 en 400 euro, afhankelijk van 

het pakket wat je kiest (zie onderstaande opties). Alle opbrengst gaat direct naar de 

Starters4Communities crowdfund campagne.  

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met Manon Becher via email naar 

manon@starters4communities.nl of bel 06 8396 6943.  

 

Pakket I: 200 euro 

Deelname aan de 

Business Model Innovatie 

workshop.  

Gefaciliteerde brainstorm 

sessie over het business 

model van jouw project. Je 

gaat naar huis met een 

uitgewerkte business 

model canvas & toolkit vol 

handige tips & resources.  

 

Pakket III: 400 euro 

Alles onder pakket II plus:  

Workshop: Crowdfund jouw 
droom! Tijdens deze 
inspirerende workshop t.w.v. 
300 euro word je in twee 
dagdelen klaargestoomd 
door Teach2Fish om je eigen 
crowdfund campagne te 
creëren.  

Exemplaar van de bestseller: 
Business Model Generation.  

 

Pakket II: 300 euro 

Alles onder pakket I plus:  

Edwin Stoop van 

Sketching Maniacs 

visualiseert het business 

model en de ideeën op 

een canvas van 100cm x 

62cm. 

Een grotere canvas is mogelijk 

tegen aangepast tarief. 

Voorbeeld 

van een 

visual 

canvas van 

Sketching 

Maniacs 
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