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Werken met het Ecosysteem Canvas
Wat het is
Het ecosysteem canvas is een manier om te onderzoeken welke ideeën er bestaan over de samenwerking, of de visies
aansluiten en om erachter te komen welke belangen spelen bij de verschillende partijen.
Hoe het werkt
Iedere aanwezige krijgt het Ecosysteem Canvas uitgedeeld, in de vorm van 4 losse ‘tegels’ die kunnen worden ingevuld. In
drie fasen worden de tegels individueel ingevuld en vervolgens plenair/in groepjes met elkaar besproken.
1. COLLECTIEF BELANG
Wat is de missie? Welk gezamenlijk doel zouden we moeten nastreven?
2. JOUW BIJDRAGE en JOUW BELANG
Welke bijdrage kun/wil jij doen aan het collectief belang? Welke kennis/kapitaal/kunde kun jij mogelijk inbrengen? Wat
is jouw individuele belang en wat zijn voor jou showstoppers bij de samenwerking?
3. ACTIVITEITEN
Hoe leggen we de puzzel van collectief belang, individuele belangen en bijdragen in elkaar?

Wat het oplevert
Een gemeenschappelijk beeld van de belangen en bijdragen die de partners in de samenwerking. Het kan een startpunt
vormen voor een gezamenlijke strategie.
Waarom een Ecosysteem Canvas
Middels het EcosysteemCanvas kun je onderzoeken in hoeverre er dezelfde beelden zijn bij de samenwerking, of er een
duidelijk gezamenlijk belang te formuleren valt en in hoeverre ieders individuele belang daar in past.
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