
Als ondernemer ben je continu bezig met de toekomst; de stip 
op de horizon. Je wilt je verder ontwikkelen om je organisatie 
toekomstbestendiger te maken. Maar wat zijn de juiste wegen 
om die stip te bereiken? De Viduro cube-sessie helpt je hierbij! 
Een snelle en doelgerichte sessie die focus geeft. In een paar 
uur gaan we met een kleine groep dieper in op één vraagstuk 
aan de hand van vier cubes. We brengen de vragen achter 
de vraag, de pijnpunten en de kansen in beeld. Je gaat naar 
huis met strategische denklijnen voor de toekomst én concrete 
vervolgstappen en acties.

VIDURO 
CUBE-SESSIE



VOOR WIE?
Ondernemers die vooruit kijken. Je bent niet op 
zoek naar een theoretisch plan, maar naar een 
kritische analyse en een to-the-point aanpak. Of je 
nu een nieuwe bedrijfsstrategie wilt ontwikkelen, 
een nieuwe markt wilt aanboren, je positionering 
wilt aanscherpen of een verandervraagstuk hebt. 

HOE GAAN WE TE WERK?
Stap 1: intake
Geen klant en geen vraagstuk is hetzelfde. 
We nodigen je uit voor een intakegesprek bij Viduro 
waarin we bepalen welk vraagstuk we centraal 
stellen en de vragen die bij jou en jouw organisatie 
leven in beeld brengen. Zo kunnen we de sessie 
goed voorbereiden en weten we welke zaken extra 
aandacht nodig hebben.

Stap 2: Viduro cube-sessie
Tijdens de cube-sessie bij Viduro doorlopen we 
vier cubes om de juiste strategische denklijnen en 
vervolgstappen in beeld te brengen. De sessie duurt 
drie uur.

VIDURO CUBE-SESSIE

Cube 1 Show and tell
Welke foto laat zien wie jullie nu 
zijn en wat is de foto van jullie 
toekomst?

Cube 2 Vragenvuur
Een pittige vragenronde om de 
vragen achter de vraag, pijnpunten 
en kansen in beeld te brengen.

Cube 3 Inspiratieshot
Over de schutting kijken: hoe 
gaan andere organisaties om 
met ver gelijk bare vraagstukken? 
We nemen jullie mee.

Cube 4 Brainstorm en acties
Op een creatieve manier brengen 
we verschillende scenario’s 
in beeld voor jullie vraagstuk, 
maken we samen gefundeerde 
afwegingen en bepalen we 
de strategische denklijnen voor 
de toekomst. Tot slot spreken we 
concrete acties met elkaar af.

Stap 3: aanpak in beeld
Viduro vat de bevindingen uit de sessie kort en bondig 
samen in een document inclusief een advies voor de 
vervolgstappen. In een vervolgafspraak bij Viduro 
blikken we samen terug op de sessie, bespreken we 
het document, de afgesproken acties uit de cube-
sessie en de vervolgstappen.

WAT LEVERT HET OP?
• De korte duur en de begeleiding van Viduro 

dwingt je om keuzes te maken.
• Forse tijdwinst omdat je snel en to-the-point 

aan de slag gaat.
• Geen dik pak papier met uitwerking/

onderbouwing die in de bureaula verdwijnt.
• Snel duidelijkheid over de implicaties en 

prioriteiten van jullie ideeën.
• Evengoed kwalitatieve en gefundeerde 

besluitvorming.
• Strategische denklijnen voor de toekomst en 

daarmee controle over de strategische koers 
van je organisatie.

• Concrete vervolgstappen en acties om mee 
aan de slag te gaan.

WAT IS DE INVESTERING?
Een cube-sessie start vanaf €2.995,- excl. BTW.

Interesse in een pressure cooker-sessie op maat? 
Neem contact met ons op!

DOORPAKKEN EN DRAAGVLAK
Een cube-sessie is het ideale middel om snel en 
doelgericht je koers op hoofdlijnen te bepalen. 
Om deze koers succesvol te implementeren is er 
echter meer nodig. Je hebt concrete vervolgstappen 
nodig om de koers vorm te geven én het is essentieel 
om dit samen met je organisatie te doen. Door samen 
invulling te geven aan de strategische denklijnen, 
wordt de nieuwe route ook echt van de organisatie. 
Draagvlak in de organisatie is een voorwaarde voor 
een succesvolle verandering.

INTERESSE?
Neem contact met ons op en een van onze 
strategische adviseurs neemt graag de mogelijkheden 
met je door.

• 0478 / 57 11 00  • info@viduro.nl



WIE IS VIDURO?
Strategische denkers en impactvergroters
Strategische vraagstukken zijn ons op het lijf geschreven. We begeleiden 
bedrijven, overheden en overige organisaties bij het managen hiervan. 
Of het nu gaat om business development, verandermanagement, merk 
en reputatie, omgevingsdialoog of een marketingcommunicatiestrategie, 
we pakken het aan. Het liefst brengen we meerdere partijen, expertises 
of afdelingen van binnen of buiten de organisatie samen zodat we tot 
verrassende en toekomstbestendige oplossingen komen. Door strakke 
procesbegeleiding en een betrokken, coöperatieve houding, zorgen we 
samen voor impact!
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