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Het doel van deze workshop is om steun te creëren voor en aanvaarding van het
Supreme Mentor Programma binnen de lange termijn strategie van de MBOschool.
Deze workshop geeft de projectleider van het Supreme Mentoring Team de
mogelijkheid om de directie van de MBO-school te betrekken bij het Supreme
Mentor Programma en ze de voordelen van mentoring voor studenten te laten zien.
Dit resulteert in een duurzaam programma en een lange termijn perspectief van
mentoring binnen de school.

Benodigheden: 1 uur ǀ Supreme team projectleider ǀ directieleden van een MBO-school ǀ A3 Print van het Canvas
model (afbeelding 1) ǀ Post-its

Stap 1) Leg het Canvas Model uit Deel een geprint exemplaar van het Canvas Model uit of presenteer het op een
projector. Geef elke deelnemer van de workshop een stel post-its. Leg het Canvas Model uit en gebruik hierbij de
volgende uitleg:
Het Business Model Canvas is een strategisch management template voor het ontwikkelen van nieuwe of bestaande
business modellen. Het is een visueel schema met elementen die de volgende aspecten van een bedrijf beschrijven:
waardepropositie, infrastructuur, klanten/stakeholders, en financiën. Het helpt de organisatie bij het bepalen van haar
activiteiten door potentiële handel te illustreren. Het Canvas model bestaat uit 9 bouwstenen:
1.

Key Partners

2.

Key Activiteiten

3.

Waardepropositie

4.

Klantrelatie

5.

Klantsegmenten

6.

Key Resources

7.

Kanalen

8.

Kosten

9.

Inkomstenstromen

Wie zijn je key partners/leveranciers?
Wat zijn de redenen achter de partnerrelaties?
Welke key activiteiten zijn er nodig voor de gewenste waardepropositie?
Welke activiteiten zijn het meest belangrijk in distributiekanalen, klantrelaties,
inkomstenstroom…?
Welke kernwaarde lever je aan de klant?
In welke klantbehoefte wordt voorzien?
Wat voor soort relatie verwacht de klant van jou?
Hoe kun je dit integreren in je bedrijf in termen van kosten en vormgeving?
Voor welke segmenten creëer je waarde?
Wie is je belangrijkste klant?
Welke key resources zijn er nodig voor de gewenste waardepropositie??
Welke resources zijn het meest belangrijk in distributiekanalen, klantrelaties,
inkomstenstromen…?
Via welke kanalen wil je je klanten bereiken? Welke zijn het meest effectief?
Hoeveel kosten deze? Hoe kunnen ze het beste worden geïntegreerd in de routine
van zowel het bedrijf als van de klant?
Wat zorgt voor de hoogste kosten binnen je bedrijf?
Welke key resources/ activiteiten zijn het duurst?
Voor welke waarde zijn je klanten bereid te betalen?
Welke bedrijage levert elke inkomstenstroom aan de totale inkomstenstroom?

Bron: Business Model Canvas: nine business model building blocks, Osterwalder, Pigneur & al. 2010
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Stap 2) Vul het Canvas Model in Vraag de deelnemers hun bijdrage in kort en bondig op de post-its te schrijven en ze
vervolgens op het Canvas model te plakken. Begin met ‘Key Partners’ en doorloop alle 9 blokken.

Afbeelding 1: Business Model Canvas

Stap 3) Samenvatten Wanneer het model is ingevuld, kunnen de resultaten worden samengevat en het doel van de
workshop en het belang van mentoring kort worden herhaald.
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