
Probeer /strategymaPPing gratis uit en ontdek het gemak hiervan bij uw 
Personeelen organisatieontwikkeling

voor een overziCht van alle instrumenten, bezoek www.deCrux-instrumenten.nl

/strategymaPPing

samen bouwen
aan één organisatievisie
en strategie

Een heldere strategie voor uw organi-
satie bepalen, is niet altijd makkelijk. 
Vooral als er verschillende inzichten 
bestaan over wat je in de toekomst wilt 
bereiken en hoe. StrategyMapping helpt 
uw management de overeenkomsten 
te vinden tussen verschillende toe-
komstbeelden. Om vervolgens in enkele 
stappen tot een gezamenlijke strategie 
te komen. 

hoe werkt strategymaPPing?
StrategyMapping vraagt u allereerst de 
onderwerpen te definiëren waarover u van 
inzicht verschilt. Bijvoorbeeld over hoeveel 
procent van de taken u wilt uitbesteden. 
Vervolgens mogen leidinggevenden hun 
visie in het model invullen. Waar denken 
zij dat hun team nu staat en waar willen 
ze over twee jaar staan? StrategyMapping 
brengt alle strategieën samen in beeld. U 
ziet in één oogopslag het gezamenlijke pa-
troon. Zodat u met elkaar een strategie kunt 
formuleren die door iedereen gedragen 
wordt. StrategyMapping vergroot het draag-
vlak ook als het patroon minder eenduidig 
is en sommige afdelingen flink water bij 
de wijn moeten doen. Het instrument gaat 
namelijk uit van overeenkomsten en maakt 
de besluitvorming transparant.

toePassingen strategymaPPing
Het instrument is onder andere geschikt 
voor workshops en bijeenkomsten over 
visie- en strategie ontwikkeling.

jaarliCentie
U kunt gebruik maken van Strategy- 
Mapping middels een jaarlicentie. Een 
jaarabonnement geldt voor een jaar vanaf 
het moment van bestelling en geeft volledig 
recht op: 
   gebruik van dit instrument binnen uw 

eigen organisatie;
  ontvangst van handleidingen en handige 

formulieren;
  ontvangst en informatie over nieuwe 

updates;
  hulp van de helpdesk.

verlenging
Twee maanden voor het verlopen van uw 
licentie vragen wij of u de licentie wilt ver-
lengen. Is dit het geval dan ontvangt u een 
digitale factuur.

bestellen
U kunt StrategyMapping bestellen. De 
kosten* voor een jaarlicentie hangen af van 
de grootte van uw organisatie:

StrategyMapping
< 200 medewerkers € 643
 200-500 medewerkers € 918
 500-1000 medewerkers € 1.652
> 1000 medewerkers € 2.479

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief 
BTW

korting en begeleiding
U ontvangt korting op de licentiekosten 
wanneer u het abonnement combineert met 
een begeleidingstraject door een van onze 
partners. 



/strategymaPPing

sPeCifiCaties
Instrument : StrategyMapping
Programmatuur :  op basis van Excel, vanaf versie 2003. 
Beveiliging :  macro ‘beveiliging’ moet ‘laag’ of ‘gemiddeld’ staan
Netwerk :  alle leidinggevenden die werken met het instrument hebben  

toegang tot hun eigen decentrale instrument via een gezamenlijke 
netwerkschijf.

Licentie :  de licentie van dit instrument wordt periodiek gecontroleerd op 
geldigheid via internet. Uw internetbrowser moet hiervoor toestem-
ming geven.

Besturingssysteem :  Windows; door gecompliceerde macro’s draait dit instrument niet 
op Apple computers

voor een overziCht van alle instrumenten, bezoek www.deCrux-instrumenten.nl

voorwaarden
Voor het gebruik van deze instrumenten 
zijn de voorwaarden van ICT~Office van 
toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel Midden-Nederland 
onder nummer 30174840. Het gaat over de 
modules Algemeen, Ontwikkeling van pro-
grammatuur en Onderhoud van program-
matuur.


