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Niet omdat je het niet goed doet, maar 
omdat je er (nog) meer toe wilt doen

CX & EX TRENDS EN 
ONTWIKKELINGEN
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▪ Journey-denken & Journey-doen volledig omarmd

▪ Shift van functionele naar emotionele beleving en van processen naar journeys

▪ Shift User Journey → Customer Journey → Consumer Journey: relevant worden 
in life journey dankzij emotionele connectie: 9+ (mens achter de ‘klant’ zien)

▪ De Customer Journey ís je product!

▪ Organisaties groeien toe naar Journey Management en Journey Orkestratie

▪ Na hyperpersonalisatie nu (ook) optimalisatie van klantreizen en -ervaringen door 
te anticiperen op individuele behoeften op basis van data en (idealiter) real-time 
inzichten (1-op-1 customer engagement en predictive analytics)

▪ Klantsignalen/real-time metingen completeren klantonderzoek

▪ Belevingen individueel op elke klant afstemmen op basis van eerdere gedragingen 
en voorkeuren, maar: toeval en verrassingseffecten moeten plek behouden 
(artificial serendipity) 

▪ Nieuwe blik op de ‘oude vertrouwde’ Service Blueprint: in de volgende maturiteits-
fase hebben klantafdelingen en operations elkaar hard nodig: let op taal! 

▪ Van Marketing Automation naar Service Automation en Experience Automation

▪ CX van de toekomst is holistisch, voorspellend, nauwkeurig, duidelijk gekoppeld 
aan bedrijfsresultaten en maatschappelijke impact

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN CX (1)
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▪ CX als Way of Working

▪ CX blijft niet meer beperkt tot één team of afdeling, maar wordt geïntegreerd 
en ingebed in de hele organisatie in cross-functionele teams: CX doorkruist silo’s 
en is van iedereen 

▪ Alle onderdelen in de organisatie worden meer en meer verbonden voor de 
optimale CX: van CX-stafafdelingen naar sturing vanuit de business

▪ De veranderende dynamiek tussen EX en CX

▪ CX wordt van origine aangestuurd vanuit het marketingperspectief, EX vanuit 
het HRM-domein: waren vrijwel nooit aan elkaar gekoppeld, nu ontstaan vaker 
nauwere samenwerkingen tussen beide

▪ EX als middel voor customer centricity: 3 hoofdstrategieën

▪ Het groeiende belang van multi-ervaringen (omnichannel)

▪ Samenhang tussen kanalen wordt steeds noodzakelijker voor de optimale beleving 
en sterke klantrelaties 

▪ Beschikbaar zijn op veel verschillende kanalen/veel touchpoints hebben is een; 
het leveren van consistente en uniforme ervaringen via die kanalen is twee 

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN CX (2)
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▪ Een ‘nieuwe’ rol voor meten en feedback 

▪ Het traditionele meten van touchpoints/transacties maakt plaats voor het volledig 
doormeten van de klantrelatie (duurzame verbeteringen i.p.v. Quick Wins)

▪ De verschuiving van KPI’s naar CPI’s (Customer Performance Indicators): hoe goed 
presteer je t.o.v. doelstellingen die voor de klant het belangrijkst zijn 

▪ Balans relationele en transactionele metingen

▪ Closed Loops worden belangrijker dan de feedback zelf 

▪ Aandachtspunten voor digitalisering

▪ Risico ‘nieuwe vergrijzing’

▪ High touch met High Tech

▪ Nieuwe drivers voor CX

▪ Van beleving naar betekenis: waar ga je voor (mentality), waar sta je voor 
(purpose), wie ben je (authenticity), hoe daag je uit (challenge), wat doe je (truth) 
en van merkbekendheid naar merkbetrokkenheid (involvement en engagement)

▪ Concurrentie is nu branche- en sectoroverstijgend

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN CX (3)
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▪ Working from Anywhere (incl. workation)

▪ WMO: Work/Meetings/Ontmoeten

▪ Purposedenken is (nog altijd) in opmars

▪ Het verbinden met de purpose van de organisatie en het vinden van een eigen, 

persoonlijke purpose en zelfinzicht wordt meer gefaciliteerd door werkgevers

▪ Van EX-Journeys naar HX-Journeys

▪ Van standaard EX-Journeys zoals Candidate Journeys, Onboarding Journeys, 

Cross Boarding Journeys en Deboarding Journeys naar aandacht voor volledige 

HX-Journeys als ouderschap (live), ontwikkeling en training (grow), diversiteit 

en inclusie (work) en met pensioen gaan (leave)

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN EX (1)
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▪ Employee Value Propositions (EVP)

▪ Onderscheidend kunnen blijven

▪ Personalisatie van arbeidsvoorwaarden en persoonlijk budget

▪ Veranderende eisen voor werkplek en omgeving

▪ Remote/hybride werken: nog echt een zoektocht

▪ Doorlopende medewerkersfeedbackprogramma’s

▪ Welzijn (mentaal, fysiek & financieel) en belonging zijn hierin de 

belangrijkste metrics

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN EX (2)
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De sprong van jouw organisatie

FUNCTIONELE ÉN EMOTIONELE KLANTBELEVING

NPS +20 
en hoger

NPS -10
en lager

NPS -10  tot +20

In de genen

In de besturing

In de processen

Lean

Streven naar

Operational Excellence

Operational ExcellenceBehoefte niet vervuld Behoefte vervuld

TEVREDEN BOVEN VERWACHTING

ONDER VERWACHTING ONTEVREDEN

Emotionele klantbeleving

Functionele klantbeleving

Bron: Boek Klanthelden in de 9+ organisatie, 2014; Figuur 2.3 9+ ‘kano’-model voor functionele beleving/emotionele beleving gebaseerd op professor Noriaki Kano (Attractive Quality and Must-be Quality, 1984)
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Vertrekpunt

BELEVINGSPIRAMIDE

Verbinding

Controle

Betekenisvol

Jezelf zijn of laten zien, ergens bij horen, van betekenis zijn, 
jezelf ontwikkelen, ’voortbestaan’ in (klein)kinderen, vrij, 

onafhankelijk, maatschappelijke en milieuwaarde

Oog voor en handelen naar mij en mijn situatie, de juiste 
aandacht op het juiste moment, het beste product voor mij, 

op maat, voorbereid zijn, next-best-activity

Inzicht in het proces, begrip van de stappen en doorlooptijd, 
status, waar ik ben in het proces, zelf bijsturen van het proces, 

begrijpen van tussen- en eindproduct
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HIGH TOUCH MET HIGH TECH

CONSISTENCY ALL THE WAY
Iedereen groene vingers?
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HIGH TOUCH MET HIGH TECH

VERTROUWENSRELATIE
Vertrouwen in de klant tenzij

Waarom raakt het?

Bij Picnic is de klant leidend in het beoordelen van 

productkwaliteit. Directe feedback resulteert in 

directe vergoeding en waarborgt dat de klant 

geen slechte producten krijgt. Vertrouwen van 

Picnic geeft de klant een gevoel van controle.

Wat is het?

Picnic vertrouwt de klant en doet zijn best om een slechte 

ervaring direct om te zetten in een goede. Wanneer een product 

als 'slecht' wordt beoordeeld, ontvangt een klant direct zijn geld 

terug. Het terug-betalingsproces is geïntegreerd in de feedback-

optie van de Picnic app. Restitutie is zo een fluitje van een cent.

Hoe werkt het?

▪ Om service van Picnic te beoordelen, gebruiken klanten de 

Picnic-app. Er bestaat een antwoordoptie in de feedbacktool 

'slecht product’.

▪ De 'slecht product’-optie verzekert de klanten vooraf dat 

ze hun geld terugkrijgen.

▪ Als klanten de optie 'slecht product' kiezen, wordt een 

camerascherm geopend. Hier kan de klant een foto van 

het product uploaden.

▪ Na het uploaden van de foto krijgt de klant zijn geld terug.
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Wat is het?

De online supermarkt Picnic heeft de onboarding van nieuwe 
medewerkers goed geregeld. Nieuwe medewerkers ontvangen 
links naar e-learners over bijvoorbeeld ‘Customer Success’ en 
‘Safety First’. De runners van Picnic ontvangen via een speciale 
app de exacte route, informatie over de volgende klant, eventuele 
opmerkingen van de klant en of de klant nieuw is of niet. Aan het 
eind van iedere week krijgen de medewerkers een overzicht van 
complimenten die klanten hebben gegeven.

Hard rijden wordt niet beloond bij Picnic. Integendeel. Het 
device van de medewerkers houdt onder andere bij hoe 
hard een runner rijdt. De runner ontvangt hiervoor na elke 
rit een score. Hoe hoger deze is, hoe meer bonus de runner 
verdient voor de collectieve ‘safetypot’. Van deze safetypot
kunnen leuke dingen worden gekocht.

Exceptionele onboarding voor Picnic-medewerkers

RUNNER WORD JE NIET ZOMAAR

HIGH TOUCH MET HIGH TECH

Waarom raakt het?

Picnic zorgt ervoor dat medewerkers goed getraind de weg op gaan. Ze worden gestimuleerd en 
gefaciliteerd om vriendelijk te zijn tegen klanten én om veilig te rijden. Hiermee is Picnic een erg 
aantrekkelijke werkgever.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:689865180898247
8848/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6898651808982478848/
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Wat is het?

DAS Rechtsbijstand maakt gebruik van een chatbot waar men vragen kan 
stellen of klachten kan uiten. In eerste instantie reageerde de bot standaard 
dat DAS binnen twee werkdagen contact op zou nemen met de klant, 
ongeacht hoe dringend het bericht is. Dit heeft DAS veranderd door eerst de 
vraag te stellen ‘maakt u zich zorgen?’. Indien hier met ‘ja’ op gereageerd 
wordt, zal er sneller gekeken worden naar het bericht. Indien de klant ‘nee’ 
antwoordt, wordt de standaard van maximaal 2 werkdagen aangehouden. 

De klant krijgt sneller het gevoel met een menselijke organisatie in 
contact te zijn.

Voor DAS zelf maakt deze kleine aanpassing het makkelijker om de 
binnenkomende berichten te prioriteren. 

Je écht gehoord voelen door een chatbot

KLEIN VERSCHIL, GROTE IMPACT

HIGH TOUCH MET HIGH TECH

Waarom raakt het?

Een chatbot is afstandelijker dan een gesprek 
met een persoon. De bot kan de impact van 
een bericht niet inschatten. Door deze kleine 
aanpassing in het gesprek, krijgt de klant de 
mogelijkheid zijn zorgen te uiten. Hierdoor 
voelt de klant zich gehoord en krijgt hij het 
gevoel dat er met de juiste aandacht naar 
zijn vraag of klacht gekeken wordt.

✔
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Wat is het?

Verzekeraar Klaverblad heeft samen met een psycholoog speciale 
kinderverhaaltjes ontwikkeld. Deze kinderverhaaltjes betreffen 
situaties rondom een brand in huis en kunnen gepersonaliseerd 
worden. Door de verhaaltjes met hun kind te delen, krijgen ouders 
de kans om het trauma rondom de brand bespreekbaar te maken. 

Hoe werkt het?

Iedereen kan online de verhaaltjes vinden en deze samen met zijn kind 
personaliseren. Echte namen en eigenschappen komen vervolgens terug 
in de verhalen. 

Kinderen helpen omgaan met het trauma na een brand

VERWERKVERHAALTJES

HIGH TOUCH MET HIGH TECH

Waarom raakt het?

De verwerkverhaaltjes helpen kinderen om op een veilige manier te praten over hun beleving. 
Dit verbetert hun welzijn en dus dat van de ouders. Daarnaast empowert Klaverblad ouders in 
hun rol, door ze concreet handvatten te bieden voor trauma-verwerking met hun kind. 
Dit creëert een gevoel van grip en zelfvertrouwen bij de ouder, en verbinding met het kind.Marketingtribune.nl

https://web.microsoftstream.com/video/0b26a093-d0a5-4e62-b1a8-21705295327b
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Wat is het?

Als je je Ford naar de Ford-dealer brengt voor een reparatie, word je 
op een erg persoonlijke manier meegenomen in het proces. Zodra de 
werkzaamheden beginnen, ontvang je als klant een persoonlijke video. 
Hier word je aangesproken met je voornaam. De monteur legt uit welke 
werkzaamheden gedaan worden om je Ford te repareren. Daarnaast 
laat de monteur dit ook zien.

Mocht er niks gerepareerd hoeven worden, krijg je alsnog een video 
met uitleg. 

Indien er wel een reparatie nodig is, ontvang je naast de video ook een 
prijsopgave. De adviseur neemt dan contact op om de prijsopgave te 
bespreken.

De klant heeft de volledige controle. Er worden geen reparaties 
uitgevoerd totdat de klant hier toestemming voor geeft. Door de video 
te sturen, kan de klant zien dat Ford zich aan deze belofte houdt. 

Digitaal meekijken met jouw autoreparatie

FORD VIDEOCHECK

HIGH TOUCH MET HIGH TECH

Waarom raakt het?

Door persoonlijk aangesproken te worden, voelt een klant zich gezien. Ford maakt duidelijk erg 
transparant te zijn door de klant mee te nemen in het volledige proces, met bewijs. Dit bouwt  
vertrouwen. Daarnaast heeft de klant de volledige controle. Dit stelt hen gerust.

https://www.ford.nl/-en-service/onderhoud/video-check

https://web.microsoftstream.com/video/57765206-d476-4e5d-9c87-208187ed1263
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Geruststellend appje

BAGAGE UPDATE

HIGH TOUCH MET HIGH TECH

Waarom raakt het?

Naast de praktische handeling van het transporteren van de bagage, besteedt Delta aandacht aan het 

informeren van passagiers. Reizigers hebben de controle over hun bagage moeten loslaten en dit kan stress 

opleveren. Wanneer Delta een update geeft over het inladen van de koffers, zorgt dit voor opluchting en 

geruststelling maar ook een gevoel van grip. Passagiers zijn betrokken en deel van het proces: in control.Travelandleisure.com
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Wat is het?

Ace & Tate is een omnichannel brillenmerk met fysieke winkels 
in tien landen en digitale aanwezigheid in zowel Europa als de VS. 
Ace & Tate kan een klant een digitale ervaring bieden die online 
winkelen aantrekkelijk en gemakkelijk maakt. De nieuwe virtuele 
services zijn ontworpen om de grens tussen offline en online te 
laten vervagen. 

Hoe werkt het?

Bij Ace & Tate wordt via facial mapping-technologie 
gezichten digitaal in kaart gebracht. De klant kan 
voortaan online een bril passen en kijken of deze bril 
voldoet aan de verwachtingen.  

Online een bril passen

ACE & TATE VIRTUAL TRY-ON

HIGH TOUCH MET HIGH TECH

Waarom raakt het?

Ace & Tate maakt het mogelijk dat je niet meer de deur uit hoeft om brillen te passen. 

Je kunt de selfie met de bril delen met familie, en vrienden: ‘wat vinden jullie?’. 

Het vertrouwen in een identiteitsversterkende en zelfvertrouwen vergrotende bril groeit. 
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HIGH TOUCH MET HIGH TECH

ANGSTREDUCTIE & PATIENT EMPOWERMENT
Oogziekenhuis Rotterdam

Wat is het?

Wanneer patiënten het Oogziekenhuis Rotterdam voor een 

operatie bezoeken, hanteert zij een unieke aanpak om de 

spanning en angst over de oogbehandeling te reduceren. 

Bij binnenkomst ontvangt de patiënt een ‘Eyepad’ met 

daarop een checklist waarover de patiënt en de begeleider 

informatie moeten krijgen voordat ze het ziekenhuis verlaten. 

Hiermee kan de zorgverlener borgen dat alle benodigde 

informatie is ontvangen en (zoveel mogelijk) begrepen.

Waarom raakt het?

Het Oogziekenhuis Rotterdam informeert en betrekt de patiënt 

actief bij de behandeling om zo bezorgdheid en spanning rond 

het ondergaan van een oogbehandeling te verkleinen. De macht 

van de zorgverlener gaat hiermee naar de patiënt.



20

© Altuïtion B.V.

HIGH TOUCH MET HIGH TECH

BLINDENGELEIDE-APP
Vrijwilligers steunen slechtzienden met Be My Eyes – Blindengeleide-App

Wat is het?

De app Be My Eyes heeft als doel om het leven van blinde 

en slechtziende mensen te vergemakkelijken. Zowel visueel 

beperkten en als ziende vrijwilligers kunnen een account 

maken in de app. Hier kunnen de ogen van de een, de ander 

helpen.

Hoe werkt het?

Wanneer een blinde hulp nodig heeft, kan hij/zij Be My Eyes

gebruiken om te bellen. Op basis van tijdszone en taal krijgen 

meerdere vrijwilligers een notificatie. Degene die als eerste 

het verzoek beantwoordt, wordt verbonden en krijgt 

beelden van de achtercamera van de beller. Zo kan de 

vrijwilliger fungeren als waarnemer voor de blinde.

Het terugvinden van verloren voorwerpen, lezen van labels 

en het omschrijven van kunst of bordjes zijn voorkomende 

situaties.

Waarom raakt het?

Met Be My Eyes kunnen blinden toch visuele prikkels tot 

zich nemen, zij het indirect. Zo krijgen ze meer informatie 

over hun omgeving en worden lastige situaties opgelost. 

Dit maakt hen minder afhankelijk van mensen in hun 

directe omgeving. Zelfredzaamheid neemt toe en daarmee 

de levensstandaard. Doordat ziende vrijwilligers hieraan 

bijdragen, kunnen zij ‘goed doen’.
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HIGH TOUCH MET HIGH TECH

JONGE OUDERS EXTRA NACHTRUST
Slimme luiers van baby’s dankzij Lumi van Pampers

Wat is het?

Lumi is een all-in-one systeem dat meerdere 

producten met elkaar verbindt. Het zijn twee 

activiteitsensoren voor luiers, een Logitech-

camera die dienst doet als babymonitor met 

wifi en een app die alles met elkaar verbindt.

Hoe werkt het?

Lumi geeft aan wanneer de luier van de baby

nat is en houdt daarnaast bij via sensoren hoe 

het kind slaapt. Wanneer de luier nat is, krijgen 

de ouders een notificatie op hun telefoon. Met 

het versleutelde video-platform van Logitech 

houdt de camera van het Lumi-systeem de 

kinderkamer in de gaten. De camera kan ook 

de temperatuur en luchtvochtigheid in de 

kamer meten. 

Waarom raakt het?

De Lumi-luiers maken het mogelijk ouders een stukje minder te laten 

stressen door de slaap- en voedingspatronen van hun kind te laten 

begrijpen. Het is niet meer nodig alles handmatig bij te houden, en 

daarbij kan de informatie op een erg gemakkelijke manier verzameld 

worden. Lumi biedt gemak, geruststelling en maakt je een betere ouder.


