
Hoe krijg je overzicht op multi device experiences? Wat zijn de 
valkuilen van customer journeys? Wanneer zet je welk soort 
customer journey in? En welke trends zijn er binnen customer 
journey mapping?
 

Customer journey mapping is één van de vele tools die kunnen helpen om in 

kaart te brengen hoe mensen de dienstverlening van een organisatie ervaren 

om deze vervolgens te kunnen verbeteren. Zo kom je erachter waar services en 

gebruiksvriendelijkheid nog verder geoptimaliseerd kan worden.

Ook kun je de tool inzetten om jouw beeld van een dienst te bespreken met 

je collega’s, zodat de communicatie erover makkelijker wordt. Een standaard 

format bestaat niet, maar de mate van succes is wel afhankelijk van hoe je dit 

hulpmiddel inzet. 

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?

UXACADEMY Dé specialist in UX cursussen, trainingen en opleidingen

Workshop Customer 
journey mapping

2 dagen
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Praktische info
Voor wie
Voor juniors, mediors en seniors.
✓ UX/UI designers, service designers.
✓ Front-end developers, 

product owners.
✓ Online marketeers/conversie 

specialisten, webredacteurs.
✓ Functioneel ontwerpers, 

informatie analysten.

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.

Voorbereiding workshop
Ter voorbereiding van deze workshop krijg je twee opdrachten mee.  
Dan kunnen we meteen aan de slag! Je krijgt telefonisch uitleg.
Wat moet je voorbereiden?

Opdracht 1: Bepalen van je case 
•	 Welke dienst of product ga je in beeld brengen?
•	 Welke persoon (‘persona’) maakt de journey? 
•	 Wie zijn er nog meer direct betrokken bij deze journey?

Opdracht 2: Verzamelen van informatie
•	 Hoe ziet het proces eruit? Welke stappen doorloopt de persona?
•	 Welke fysieke contactmomenten zijn er?
•	 Welke digitale contactmomenten zijn er?
•	 Zijn er gegeven over de kwaliteit van de dienst? (KPI’s, NPS, etc.)

Programma
✓	Theorie achter customer journey's en blue prints.
✓	Voorbeelden van verschillende customer journey's en blue prints.
✓	Stappenplan hoe een customer journey te maken.
✓	Praktische tips hoe meer draagvlak te creëren voor UX met customer journey's. 
✓	Groepsopdracht om een customer journey te maken.
✓	 Individuele opdracht customer journey maken voor je eigen case.
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> UX Basistraining
> UX Medior training 
> UX Senior training 

> UX Master training
> UX Prototyping training
> Ux Usability research training

MEER UX TRAININGEN


