
 

 
 

Training ‘Leren werken met het Customer Journey tool’ 
Snel vertrouwd raken met het tool om beheersbaar dialogen te 

ontwerpen van voor Customer Journeys
 

Bij de digitale Customer Journey (CJ) staat 
de klant zelf aan het roer 

Agile Business Consultants gebruikt een chatbot om 

CJ’s, die primair op de digitale dienstverlening 

gericht zijn, vast te leggen. 

Bij deze CJ’s gebeurt de inrichting vanuit het 

gezichtspunt van de klant en wordt volledige 

selfservice van vraag naar handelingsperspectief 

naar het uitvoeren van de benodigde handeling(en) 

ondersteund. 

Agile Business Consultants heeft hiervoor een 

aanpak ontwikkeld die ervoor zorgt dat de CJ wordt 

vertaald in een dialoog. Deze dialogen leggen wij 

vast in ons CJ tool. Tijdens deze training leert u hoe 

dialogen voor CJ’s in het CJ tool gemaakt en beheerd 

worden. 

 

Hoe ziet de training eruit? 

Tijdens de training beschikt u over uw eigen versie 

van het CJ tool. Allereerst wordt u vertrouwd 

gemaakt met de functies van het tool. Via kleine 

opdrachten leert u de functies te beheersen. 

Daarna gaan we een dialoog, die voor een CJ  

vervaardigd is, stapje voor stapje in het tool  

vastleggen en bekijken het resultaat. 

Tot slot legt u een dialoog vast voor een (deel) van 

een CJ die u zelf inbrengt. 

Tijdens de training leert u: 

• Hoe alle functies van het CJ tool werken 

• Een dialoog in het tool vast te leggen en te 

beheren 

• Optimaal om te gaan met bestanden en 

content die aan de dialoog gekoppeld worden 

• Snelle manieren om te zoeken en te 

controleren of veranderingen correct worden 

doorgevoerd 

• Do’s en dont’s bij het ontwerp van dialogen 

• Versiebeheer van dialogen 

 

Wilt u leren hoe een digitale Customer 
Journey ontwerpt? 

Volg dan onze training: 
‘Hoe maak ik een Customer Journey’ 

https://www.agileconsultants.nl/uploads/Training%20'Hoe%20maak%20ik%20een%20CJ'.pdf


 

 
 

Programma 

De werking van het CJ tool 

- De afzonderlijke functie van het tool 

- Dialogen beheren en wijzigen 

- Content koppelen aan dialogen 

- Documenten en begrippen 

- Nieuwe versies en klonen 

Vervaardigen van een dialoog 
- Creëren van een dialoog 

- Eerste opzet dialoog vervaardigen 

- Ja/nee en meerkeuzen vragen 

- Formulieren, afbeeldingen en video’s  

- Hergebruik van delen van de dialoog 

- Begrippen toevoegen 

- Hergebruik van content 

- Eindvragen 

Beheren van een dialoog 
- Archief, publicatie en concept 

- Nieuwe versie vervaardigen 

- Aanpassen nieuwe versie 

- Wanneer is klonen content noodzakelijk 

- Hergebruik van informatie 

- Nieuwe versie van documenten toevoegen 

Dialoog eigen situatie vervaardigen 
- Bespreken uitgangspunten 

- Vervaardigen frame dialoog 

- Eerste inbreng dialoog met content 

- Bespreken eerste resultaten 

- Doorvoeren verbeteringen n.a.v. discussies 

- Bespreken eindresultaten 

Voor wie is de training bestemd?  

De doelgroep van deze training zijn personen die 

gebruik (gaan) maken van het CJ tool of inzicht 

willen krijgen hoe zo een chatbot werkt. Dit zijn 

veelal: 

• Professionals op het gebied van het inrichten 

van CJ’s voor pensioenorganisaties 

• Marketing – en communicatie professionals 

• Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het 

realiseren van klantprocessen 

• Medewerkers bestuursbureau 

Informatie 

Wilt u meer informatie over de eendaagse training 

‘Leren werken met het Customer Journey tool’. 

Neem dan contact op. Wij kunnen u dan vertellen 

wanneer de training weer gegeven wordt. 

+31 (0)23 547 61 67 

info@agileconsultants.nl         

Ook is het mogelijk om de training bij u in-house te 

geven. 

Kosten 

De kosten van deze eendaagse training bedragen 

€ 595,- per persoon (excl. 21% BTW). 

Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en, het 

bijbehorende documentatiemateriaal. 

Indien er meerdere personen van hetzelfde bedrijf 

zich inschrijven, betaalt de tweede en daarop 

volgende deelnemer slechts € 545,- (excl. 21% 

BTW). 

In house training 

Als meerdere personen in uw organisatie de 
training willen volgen is het in house organiseren 
van de training een goede optie. Neem hiervoor 
contact met ons op. 


