
Breid je gereedschapskist uit met twee krachtige 
tools en talloze tactieken die je helpen om elke 
propositie onweerstaanbaar te maken.

Insights Advanced I
Ideation Mastery

Leer hoe je gedrag ontlokt met behulp van 
de SUE | SWAC Tool©.
Leer hoe je een beïnvloedingsstrategie ontwerpt 
met behulp van de 4C Influence Flow© .
Leer tien nieuwe tactieken die gebaseerd zijn op 
de laatste inzichten uit gedragswetenschap. 
Leer de creativiteit van je team te benutten in 
een ideation proces dat voelt als rock ’n roll. 
Breng alles direct in de praktijk door te oefenen 
op een echte case.

Wanneer inschrijven voor deze training?

De training 'Ideation Masteryl' is een module van de 
Behavioural Design Academy Advanced Course. We bieden 
deze voor het eerst als zelfstandige training aan. De training 
is gericht op Behavioural Designers die nog aarzelen om het 
Ideation proces te gebruiken in hun dagelijkse praktijk, of 
die dat al wel doen maar het gevoel hebben dat ze er nog 
meer uit kunnen halen. 

Wat leer je in deze training?

In een intensieve dag verdiep je je kennis over het ontwikkelen 
van overtuigende interventies en kloppende beïnvloedings- 
strategieën. En doe je onvergetelijke praktijkervaring op door 
direct te oefenen op een echte case. De uitkomst is de know-
how én het vertrouwen om met de geleerde tools en tactieken 
het verschil te gaan maken in de dagelijkse praktijk.

Duur: 1 dag
Tijd: 9:00 - 17:00 
Investering: € 890

Vereist: het Fundamentals Certificaat
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In-company trainingen

We verzorgen 'Ideation Mastery' ook als in-company 
training voor teams die eerder de Fundamentals Course 
hebben gedaan. We zullen in dat geval werken aan een 
relevante case. Neem gerust contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken. 

Een dagje SUE

Deelname aan 'Ideation Mastery' is ook een kans om 
je weer een dag onder te dompelen in de wereld van 
Behavioural Design, in het warme bad van SUE in 
hartje Amsterdam. SUE | Behavioural Design Academy     ‘s-Gravenhekje 1a, 1011 TG Amsterdam,

The Netherlands     (31) 20 2234626     academy@sueamsterdam.com

Leren en vertrouwen ontwikkelen in een kleine 
groep van maximaal 8 deelnemers.
Intensieve coaching door een ervaren 
gedragsontwerper.
Toegang tot alle nieuwe tools en hulpmiddelen die 
het SUE-team zelf gebruikt.
De mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief de 
Advanced Course te volgen.
Een gezond ontbijt, lunch, snacks en drankjes 
gedurende de training.

Wat is inbegrepen in de training?

Erkend opleidingsinstituut
De Behavioural Design Academy is een geaccrediteerd 
opleidingsinstituut. In Nederland dragen we met trots 
het door de Rijksoverheid erkende NRTO-keurmerk. 
Daarmee kunnen deelnemers mogelijk gebruikmaken 
van de STAP-regeling. Internationaal dragen we het 
EQAC-keurmerk. Deze keurmerken garanderen de 
kwaliteit van onze manier van werken. 

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, we helpen 
je graag verder. Je kunt ons bereiken via: 
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