
 

Welzijnscanvas, de tool voor ondernemend en klantgericht innoveren  
 praktische vertaling van het Business Canvas Model voor Zorg & Welzijn, door Wendy van Someren 

 

KLANTEN 
Wie heeft baat bij de (te 

ontwikkelen) dienst? 

 

Soorten klanten: 

- directe afnemer 

- betaler(gemeente, fonds,...) 

Bijv. eenzame  senior = afnemer, 

gemeente afd WMO = betaler 

 

Analyseer de klant op: 

- behoefte, waarvoor willen deze   

  klanten betalen? En is deze   

  bewust van zijn behoefte? 

- motivatie (wat is de motivatie    

  en draagvlag bij gemeente om   

  te betalen?) of hoe urgent  

  ervaart afnemer zijn probleem?  

- gedragingen, situatie 

- woongebied, leeftijd  

- hoeveel van deze klanten er   

  zijn (marktonderzoek)  

 

Tip: maak een aantal persona’s, 

kan goed via een empatymap 

van Xplane.  Hou in dit canvas de 

klant altijd voor ogen, dan is de  

kans van slagen het grootst! 

KLANTRELATIE 
Welke relatie ga je aan met een specifieke 

klant, hoe wil de klant zijn relatie met jou? 

 

Soort relaties: 

- persoonlijk       - digitaal          - adviseur/coach 

- in groep            - community   - co-creatie 

- telefonisch      - via website    -sparringpartner 

 

Denk ook aan: 

- hoe werk je aan klantenacquisitie? 

- klantenretentie (terugkomen)? 

- afname stimuleren  

WAARDEpropositie 
Wat biedt je voor voordelen 

waar klanten echt voor willen 

betalen (in geld of energie?) 

 

Klantmeerwaarde vragen zijn: 

- welk klantprobleem helpen je  

  op te lossen? 

- in welke behoeften voorzie je? 

- welke bundels van producten/   

  diensten bied je aan elk  

  klantsegment? 

- wat zijn de verwachte effecten,  

  resultaten van de dienst? 

- wat zijn mijn unieke  punten? 

 

Waarden zijn: 

- gemak, nieuwheid, op maat ,   

  klus klaren, prijs, merk/status 

- goede informatie, deskundig 

advies, hulp, ondersteuning  

- besparing (in tijd of   

  geld), ontzorgen 

 

Let op! Bekijk het vanuit het 

klantperspectief. Wat is de 

motivatie van de klant? 

KERNactiviteiten 
Wat zijn de  belangrijkste werkzaamheden die 

een de organisatie moet doen,  voor succes? 

 

Werkzaamheden kunnen zijn: 

- dienst (ontwerpen/maken /leveren)  

- probleemoplossing (aandragen nieuwe   

  oplossingen voor klantproblemen)  

- platform/netwerk (bijv. matchmaking   

  platforms als “mijnbuurtje.nl”)   

- fondswerving, netwerken 

- marketing, acquisitie  

- onderzoek en ontwikkeling 

PARTNERS 
Wie is  onmisbaar  om de 

beoogde resultaten (de belofte) 

te realiseren? 

 

Hoe organiseer je de 

samenwerking?  

- Werkgroepen/stuurgroep e.d. 

- Convenant 

- Formeel / informeel 

 

Soorten partnerschappen: 

- strategische alliantie tussen   

  niet-concurrenten;  

- (sociale) coöperatie,  

- strategische alliantie tussen  

  concurrenten;  

- joint venture bij innovatie  

 

Verschillende motivaties: 

- optimalisering en schaalvoor-  

  delen (bijv. gez. secretariaat);  

- uitbesteden van activiteiten  

  (bijv. geen eigen verkoop maar   

  via tussenpersoon);  

- slimme alliantie (bijv. senseo) 

SOCIAAL/MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN 
Sociale/maatschappelijke nadelen of kosten. Bijv. aanleg van speeltuintje, kan voor omwonende overlast  

bezorgen. Of door meer taken bij de mantelzorger(s) neer te leggen, kan de mantelzorger overbelast raken.  

Ook mogelijk is dat je hier beschrijft wat de kosten zijn als er “niets” gebeurd of wat de huidige kosten zijn. Bijv. 

kosten van individuele voorziening x zijn € 200.000  

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE OPBRENGSTEN 
Sociale/maatschappelijke positieve effecten. Bijv. x opgeleidde vrijwilligers die zorgen voor x% minder eenzame 

ouderen, x % minder schooluitval, x % minder eenzame ouderen,  (zet een ambitie in percentage erbij). Nog een 

voorbeeld van maatschappelijke opbrengst is  bijv 10% minder individuele voorziening x (= besparing van € 

20.000) 

KOSTENSTRUCTUUR 
Zijn alle kosten die worden gemaakt om het welzijnscanvas te laten werken. 

 

In elk model moeten kosten tot een minimum worden beperkt en is het belangrijk dat er inzicht is in de kosten die 

gemaakt worden en waar die aan gemaakt worden. Zo kan beter beslist worden om in een onderdeel/element te 

gaan investeren of te bezuinigen. Er zijn kostengestuurde (zo goedkoop mogelijk) en waardegestuurde (zo 

exclusief mogelijk) maar de meeste modellen vallen tussen de uitersten. Per "kopje" maak je klantgerichte 

beslissingen maar deze zullen wel  

 

Kenmerken kostenstructuren: vaste kosten; schaalvoordelen (bijv. bulkaankoopprijzen); variabele 

KANALEN 
Hoe wil de klant bereikt worden en wie of wat 

zet je in om je waarde bekend te maken. 

 

Hoe vind de klant je? Of hoe vind je (kwetsbare) 

klanten?(netwerk, mond tot mond, symposium, 

online en social Pr, geprinte media, etc.) 

Kanaal fasen: 

- hoe creëer je bekendheid en passend imago? 

- hoe lever je de diensten klantensupport? 

 

Belangrijkste MIDDELEN 
Wat zijn de belangrijkste middelen die nodig 

zijn om het  beschreven resultaat te behalen? 

 

Bronnen en middelen kunnen zijn: 

- mensen (welke mensen met welke    

  competenties…) 

- fysieke middelen (gebouw, machines,   

  systemen etc)  

- intellectueel (merk, intellectuele eigendom) 

- financieel (voor investeringsmogelijkheden) 

 

INKOMSTEN 
Zijn alle inkomsten die de dienst genereert uit elk klantsegment. 

 

- voor welke waarde zijn de  klanten echt bereid te betalen, en hoeveel draagt dit bij aan het totale inkomsten? 

- voor wat betalen zij op dit moment en hoe? (indien je betaler zijn motivatie haalt uit sociaal/matschappelijke   

  positieve effecten, zal dit in de “businesscase”kunnen terugkomen) 

 
Verschillende inkomstenstromen: verkoop van goederen of diensten; brokeragefees  (intermediairs-diensten); 

gebruikersfee; reclame; abonnementsgelden; subsidies; uitlenen/huren/leasen; fondsen, no cure-no pay 

 


