
Masterclass 
Deep Empathy in Tech



Tech en Touch als het nieuwe Yin en Yang
Waarom users te vaak (l)users worden
Voorkomen van de apathievalkuil
De vier donkere kanten van empathie
Rationele compassie als nieuwe logica
Waarom empathie een basispijler is voor XLA
Toepassing van empathie in design thinking
Emotionele intelligentie (EQ) binnen IT
Rol van empathie voor het succes van Agile en in ITSM

Wat zijn onderwerpen die aan bod komen? XLA Academy
De masterclass is onderdeel van het
curriculum van de XLA Academy. Voor een
effectief leerpad adviseren wij als opstart het
volgen van de videotraining NTA 8038 XLA
Framework (100 min) of de klassikale XLA
Introduction Course (halve dag). Voor beide
trainingen ontvangen cursisten na behalen
van het examen een digitaal certificaat.
Bekijk hiervoor: academy.giarte.nl

Waarom deze masterclass? 
Een belangrijke en uitdagende stap bij het maken en leveren van een dienst of softwareproduct is het
bepalen wat de gebruiker wil. Gebruikers zijn vaak niet goed in staat om hun behoeften en wensen
duidelijk te communiceren. De informatie die ze verstrekken is onvolledig, onnauwkeurig of soms
tegenstrijdig. Dat leidt tot irritaties bij IT’ers. De sleutel tot succes in gebruikersgericht ontwerpen en
gebruikersbeleving is empathie voor de gebruiker. 

Wat is het? 
Deep Empathy in Tech is een interactieve en energieke ‘spoedcursus’ voor iedereen die beter wil
communiceren met gebruikers, klanten en stakeholders. In de masterclass leer je empathie beter toe te
passen als stille succesfactor. Je zit niet te wachten op theoretisch gewauwel. De masterclass is levendig,
concreet en confronterend. 
Zowel In-house als offsite, voor iederegroep. Het programma neemt een halve dag in beslag en wisselt
theorie af met meerdere korte interactieve opdrachten. De masterclass kan worden afgestemd op een
casus of situatie die relevant is voor de groep. Een ideale groepsgrootte is tussen de 12 en 16 personen. Ook
grotere groepen voor company retreats zijn mogelijk. 

Meer informatie? 
Voor mogelijkheden en vragen kun je een vrijblijvende videoafspraak plannen via academy@giarte.com of
020-6223444. 
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Masterclass 
Deep Empathy in Tech

Inhouse of offsite, 4 uur met silent brainstorms en groepsopdrachten
Developers, managers, consultants en ‘lovely nerdy people’                          
XLA Empathy Badge
€ 4200,- ex. btw
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