
Als je in een sociaal maatschappelijke organisatie 

werkt is het van belang om ondernemend en 

innovatief te zijn, juist óók in de sector zorg en 

welzijn. 

Organisaties kampen met verschuivingen van 

verantwoordelijkheden en taken, nieuwe vormen 

van bottom-up werken, en een kleiner budget. 

Heeft uw organisatie de uitdaging om in de 

toekomst sociaal ondernemend te gaan werken 

maar is een lang traject niet aan de orde? In deze 

serie workshops werk je experimenteel aan de 

opzet van een innovatief idee of business model 

voor een bestaand aanbod. 

Het ‘Innovatielab’ is een energiek en hands-

on programma van zes workshops waarin we 

je meenemen in onze beproefde methodes, 

gereedschappen en creatieve manier van 

denken. We creëren een leren-door-te-doen 

omgeving, waar nieuwe ideeën onmiddellijk in 

context worden geplaatst en gevalideerd met 

eindgebruikers - met veel energie én resultaat. 

Hiermee komen we tot een nieuwe dienst of 

product met nieuw verdienmodel met grote(re) 

slagingskans. In dit proces leer je werken aan de 

hand van de methodes appreciative inquiry, lean 

innoveren, waardepropositie en het business 

model canvas. Daarnaast gaan we aan de slag 

met storytelling, pitchen en nog veel meer. 

Naast het uitwerken van een concreet idee in 

een dienst of product krijgen deelnemers ook de 

gereedschappen in handen om deze aanpak te 

integreren binnen hun organisatie.

VOOR WIE IS HET?
•	 Je bent actief in de zorg- of welzijnssector;

•	 Je wilt – samen met een team van professionals - een nieuwe dienst of 

product lanceren of op zoek gaan naar een nieuw verdienmodel voor een 

bestaande dienst; 

•	 Je wilt (co)creativiteit en ondernemerschap in je team verhogen;

•	 Je bent op zoek naar nieuwe effectieve werkvormen en wilt medewerkers 

meenemen in het proces.

INNOVEER SAMEN MET JE 
DOELGROEP

HOE BEWEEG IK MEE?

innoveer  met impact. 



WAT LEVERT HET OP?

Kennismaking: 

Introductie over innovatie in 

het maatschappelijk veld. We 

verkennen elkaars ambities en 

de daarachter liggende visie.

Verbeelden: 

We brengen de behoeftes en 

de oplossing voor de klant in 

kaart: welke waarde creëer 

je? 

Business Modellen: 

We gaan aan de hand van 

de waardepropositie aan de 

slag met het opstellen van 

mogelijke business modellen 

voor de twee beste ideeën. 

Aannames worden getoetst.

Verdieping: 

Met de bevindingen gaan we 

het Business Model Canvas 

verdiepen. We brengen  in 

kaart wat en wie er nodig is 

om dit business model te laten 

slagen.

Planvorming: 

Welke conclusies kunnen we 

trekken uit de experimenten? 

Welke informatie ontbreekt 

en welke stappen moeten nog 

genomen worden?

Branding, storytelling en 

pitchen: 

We gaan aan de slag met het 

opstellen van een krachtig 

verhaal over het project en 

sluiten af met het pitchen van 

de innovaties.
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Als vervolg op dit programma bieden we aanvullende mogelijkheden, zoals coaching per team; gefaciliteerde 

brainstormsessies en aanvullende masterclasses zoals crowdfunding, social design en ondernemend werken.

HET PROGRAMMA

Na afloop heb je de mindset, gereedschappen en methodes in handen om op innovatieve en 

ondernemende wijze te kunnen blijven inspelen op de behoeften van jullie belanghebbenden.

Er is concreet inzicht in het  te ontwikkelen dienst of product, zowel op maatschappelijk als financieel vlak. 

Het eerste businessmodel en een eerste prototype zijn uitgewerkt 

en gereed om in de praktijk te toetsen.



Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor sociale 

vraagstukken. Wij werken voor een samenleving met veerkracht 

waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Wij werken op veel 

verschillende thema’s, waaronder sociaal ondernemerschap. 

Starters4Communities

Gelooft in een sociaal ondernemende wereld waarin maatschappelijke 

vraagstukken van onderaf worden aangepakt. S4C koppelt 

starters op de arbeidsmarkt aan wijkinitiatieven met impact. In 

onze programma’s doen starters de kennis en ervaring op om in 

samenwerking met de initiatiefnemers de eerste stappen te zetten 

richting een sociale onderneming. Zo versterken we de kansen van 

starters op de arbeidsmarkt, en helpen we bewonersinitiatieven op 

duurzame wijze te professionaliseren. 

De totale kosten bedragen € 9.500 inclusief BTW.

Workshops worden begeleid door  adviseurs van Movisie en 

Starters4Communities. 

Meer weten?

www.starters4communities.nl

Mail: info@starters4communities.nl

VERDERE INFORMATIE

Na afloop heb je de mindset, gereedschappen en methodes in handen om op innovatieve en 

ondernemende wijze te kunnen blijven inspelen op de behoeften van jullie belanghebbenden.

Er is concreet inzicht in het  te ontwikkelen dienst of product, zowel op maatschappelijk als financieel vlak. 

Het eerste businessmodel en een eerste prototype zijn uitgewerkt 

en gereed om in de praktijk te toetsen.

Boro*Mini is een sociaal en duurzaam label voor baby-artikelen, met als missie 

om alle baby’s een warm welkom te geven. Ge-upcyclede materialen worden 

op natuurlijke wijze vermaakt tot mooie babyproducten. Met elke aankoop 

draagt de koper bij aan een babystarterspakket voor een moeder die dat nodig 

heeft. De producten worden gemaakt in een Sociaal Atelier waar vrouwen met 

een uitkering worden geholpen om weer toe te treden tot de arbeidsmarkt. 

Boro*Mini groeide in het S4C Lab van idee naar start-up. De doelgroepen en 

klantgroepen kregen identiteit, er werd een business model uitgewerkt, een 

marktonderzoek gedaan naar de vraag en prijsvorming, partners gevonden, en 

een huisstijl, verhaal en website ontworpen. Na een sterke start in het Lab pakt 

Boro*Mini nu zelf hard door. 

www.boromini.com

PRAKTIJK VOORBEELD:BORO*MINI WIE ZIJN WIJ?


