
Hoe overtuig ik mijn team van het belang van een goede UX? 
En hoe verbeter ik de samenwerking met mijn teamleden? 
Service design tools zoals stakeholder maps helpen hierbij.
 
Door inzicht te krijgen in dynamiek van organisaties en teams zul je sterker 
in je schoenen staan en sneller en professioneler successen boeken. Je leert 
omgaan met tegenstrijdige standpunten en belangen. Ook zul je nadien een 
professioneel gesprek kunnen aangaan met collega’s, leidinggevenden en 
opdrachtgevers. Hiermee zul je bijdragen aan een grotere toegevoegde waarde 
van UX voor de organisatie.
 
Waarom deze training volgen?
✓ Maak stakeholdermaps en stakeholder analyes van je eigen case.
✓ Word master met je eigen persoonlijke omgevingsplan zodat je je 

ontwerpen beter kan verkopen en effectiever kan inzetten.
✓ Creëer een geïntegreerde samenwerking tussen diverse disciplines én het 

realiseren van de organisatie- of ondernemingsdoelstellingen.
✓ Ontdek collectieve belangen in je team en leer onderhandelingstechnieken.
✓ Oefen gesprekken en mogelijke conflicten met een acteur(!)
✓ 3 maanden gratis Smaply software licentie!
✓ Toegang tot onze online-leeromgeving met gratis e-boeken en tools.

Wie zijn wij?
De UX Academy bestaat uit 
zeer ervaren UX designers, 
UX consultants en adviseurs. 

We zijn minimaal 10 jaar werkzaam 
op het gebied van UX en hebben 
onze sporen verdiend. Het geven 
van trainingen doen we naast ons 
werk, dus we zijn niet full-time 
trainer. De trainingen sluiten goed 
aan op de praktijk, actualiteiten 
en trends. 
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Wist je dat de 
UX Academy een 
8,9 scoort op 
vergelijkingssite 
springest.nl?
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Praktische info
Voor wie
Mediors en seniors die ervaren dat je 
om goed te presteren meer nodig hebt 
dan vakkennis alleen.
✓ UX designers, service designers.
✓ User interface ontwerpers.
✓ Front-end developers, functioneel 

ontwerpers, product owners, 
business analysten.

✓ Online marketeers/conversie 
specialisten.

✓ En iedereen die de UX Medior/Senior 
training heeft voltooid.

Intake
Na aanmelding vindt een telefonische 
intake plaats. We maken dan kennis en 
bespreken je wensen en verwachtingen.

Aantal deelnemers
5 tot 6

Locaties
Amsterdam en Utrecht.

Faciliteiten
Inclusief lunch en cursusmateriaal.
Eigen laptop meenemen. Specifieke 
software of vaardigheden niet vereist.

Bewijs van deelname
De cursist ontvangt een 
gerenommeerd certificaat.

Tijdstip
10.00-17.00 uur

Waar komen onze cursisten vandaan?
Software ontwikkelbedrijven: Eneco, 
Philips, Incentro, TomTom.
Banken: ABN-AMRO, ING, Rabobank.
Webshops: Sanoma, Wehkamp, Oxxio.
(Semi) overheid: Politie, UWV, Essent, 
Gemeente Amsterdam, Staatsloterij.
Ontwerp/onderzoeksbureaus: Ogilvy, 
MediaMonks, Motivaction, Yourzine.
Verzekeraars: Achmea, Aegon, OHRA.

Dag 1 Inzicht in je professionele omgeving 
met stakeholderanalyse
Je leert een methode om alle belanghebbenden bij jouw project in kaart te 
brengen, hun standpunten van de achterliggende belangen te onderscheiden 
en de problemen te benoemen die er spelen.
We oefenen met onderhandelings- en gesprekstechnieken die je kunt toe-
passen in het gesprek met je stakeholders. Aan het eind van de dag krijg je 
de opdracht mee om je eigen projectomgeving in kaart te brengen.
✓	Theorie stakeholder management.
✓	Oefening stakeholder analyse.
✓	Mutual gains approach: de standpunten, belangen en waarden van je collega's.
✓	Overzicht stakeholder management tools; wanneer zet je welke tool in?
✓	Problemen, standpunten en belangen in kaart brengen.
✓	Plan voor lastige gesprekken, communicatie en participatie om je ontwerpen 

te communiceren.
✓	Oefening met de meest voorkomende stakeholder management tools.
✓	Huiswerkopdracht: je eigen stakeholder case.
 
Dag 2 Het inrichten van de samenwerking en 
onderhouden van draagvlak met design management
Op deze dag staat jouw casus centraal. Iedereen presenteert de uitwerking van 
zijn eigen projectomgeving volgens de methodiek die je op dag 1 aangereikt 
hebt gekregen.
Je werkt je casus verder uit door de problemen die je benoemd hebt en de 
oplossingen die je daar (nog niet) voor gevonden hebt voor te leggen aan de 
groep en aan de acteur die jouw stakeholder speelt. Creëer een geïntegreerde 
samenwerking tussen diverse disciplines én het realiseren van de organisatie- 
of ondernemingsdoelstellingen. Ontwikkel jezelf tot een UX manager met een 
hoger denk- en handelingsniveau.
✓ Case presenteren en stappenplan ontwikkelen.
✓ Stakeholders en belangen in kaart brengen.
✓ Issues in kaart brengen.
✓ Oplossingsruimte analyseren middels case gesprekken. Een ervaren acteur 

komt langs en speelt voor lastige PO-er of manager en gaat met jou een 
gesprek aan.  

✓ Strategie en plan bepalen voor communicatie.
✓ Proces inrichten.
✓ Opbrengst: een persoonlijke omgevingsplan.
✓ We sluiten gezellig af met een borrel (>17.00 uur).
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> UX Basistraining
> UX Medior training 
> UX Senior training

> UX Prototyping training
> UX Usability research training 
> Workshop Customer journey mapping

MEER UX TRAININGEN


