
Leer hoe je gedragsinterviews kunt gebruiken 
om je doelgroep te doorgronden en concrete 
kansen voor innovatie en invloed te ontdekken.

Duur: 1 dag
Tijd: 9:00 - 17:00 
Investering: € 990

Vereist: het Fundamentals Certificaat

Insights Advanced I
Interviewen als een Pro
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De training 'Interviewen als een Pro' 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 
gedragsinterviews te doen in hun dagelijkse praktijk, of die 
dat al wel doen maar het gevoel hebben dat ze hier nog 
meer uit kunnen halen. Ideaal als je alvast een verdiepende 
training zoekt, maar nog niet de hele Advanced Course kunt 
doen.

Wanneer inschrijven voor deze training?

In een intensieve dag verdiep je je kennis en doe je 
onvergetelijke praktijkervaring op door in een veilige 
omgeving te oefenen met echte respondenten. De uitkomst 
is de know-how én het vertrouwen om met gedrags-
interviews kansen voor innovatie en beïnvloeding te 
ontdekken die daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

Wat leer je in deze training?

Leer gedragsinterviews op te zetten in jouw 
dagelijkse praktijk.
Leer hoe je een script schrijft dat je helpt 
het onverwachte te ontdekken.
Leer van een ervaren gedragsonderzoeker 
met welke technieken je in elk interview het 
onderste uit de kan haalt.
Breng alles direct in de praktijk door te 
oefenen met echte respondenten.
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In-company trainingen

We verzorgen 'Interviewen als een Pro' ook als in-company training 
voor teams die eerder de Fundamentals Course hebben gedaan. We 
zullen in dat geval echte respondenten werven uit een relevante 
doelgroep. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken. 

Een dagje SUE

Deelname aan 'Interviewen als een Pro' 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.

Wat is inbegrepen in deze training?

Leren en vertrouwen ontwikkelen in een kleine groep van 
maximaal 8 deelnemers.
Intensieve coaching door een ervaren gedragsonderzoeker.
Twee echte respondenten waar jij mee kunt oefenen. 
Toegang tot alle nieuwe tools en hulpmiddelen 
die het SUE-team zelf ook gebruikt.
De mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief 
de volledige Advanced Course te volgen.
Een gezond ontbijt, lunch, snacks en drankjes tijdens de 
hele training.

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: 
SUE     Behavioural Design Academy      ‘s-Gravenhekje 1a, 1011 TG Amsterdam, Nederland    (31) 20 2234626     academy@sueamsterdam.com

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. 




