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Over het (turbulente) 
huwelijk tussen CX en EX
Waarom elke CX-er ook een veranderkundige moet zijn

Rien Brus
Sr Consultant CX Transformatie APG

Altuïtion Seminar: Samen bouwen aan de emotionele 
connectie met klanten & medewerkers
November 2022, Nieuwegein

https://www.linkedin.com/in/rienbrus/
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Buiten winnen, 
binnen beginnen

Over de WAAROM vraag…
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Als je echt graag buiten wil winnen, moet je juist bereid zijn 
om binnen te beginnen
Dit maakt elke CX uitdaging een veranderkundige uitdaging

‘I have yet to find a company that has 
earned high levels of customer loyalty 

without first earning high levels of 
employee loyalty’

Fred Reichheld
Customer Loyalty Guru 
& NPS founder (2006) KPMG (2020)  

‘To transform the customer experience requires that 
organizations adopt an equal approach to the employee

experience, and look at their people through the same lens 
they place on customers to build a customer-centric culture’
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De onderliggende drijfveren van klanten & medewerkers 
zijn helemaal niet zo verschillend
Toch in meeste organisaties 2 gescheiden werelden, en dat gaat ten koste van de klant- & medewerkersbeleving

Zinvolle bijdrage
aan een zinvol doel

work/life balans
& continu leren

Prettige en gemakkelijke
plek om te werken

werkinhoud & salaris

Empowerment
trusting and equipping employees to make 

the right decisions for customers

Enablement
Ensuring employees have 

all the tools for the job

Engagement
providing sense of purpose that elevates the 
job into something psychologically fulfilling

Bron: Steven van Belleghem (2020), The offer you can’t refuse Bron: KPMG (2020)



|

→

→

Het simpelste 
verandermodel ooit 

Maar HOE daarmee aan de slag dan?
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Slagingskans gedragsverandering hangt af van 3 factoren
Triademodel - prof. Theo Poiesz (Tilburg University) | Com-B model behaviour (West/Michie)

verandervermogen = 

willen × kunnen × mogen
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Wat Donny & Noah gemeen hebben
Het zit zelden in niet willen / kunnen, meestal in het niet ‘mogen’ 

Bron: Simon Sinek
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2 adviezen om het ‘mogen’ in 
jullie organisatie te vergroten: 
sweet en sour

WAT je concreet kunt doen: 2 voorbeelden
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SOUR: Zoek naar dat wat medewerkers nu belemmert….
…en ruim dit op een heel zichtbare manier op

Disney: What is our smoking Cinderella? 
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SWEET: Zet wat medewerkers wel faciliteert op een voetstuk

APG: Zo Trots Als Een Pauw

Categorie:

Briljante mislukking 

Deze categorie beloont het mooiste of meest 

waardevolle leermoment in het afgelopen jaar. 

Hoofd gestoten? Opgestaan en weer doorgegaan? 

Deze categorie omarmt een mislukking als een 

belangrijk leermoment. Het is vast best spannend 

om zo’n leermoment te delen, en daarom wordt het 

juist openlijk gewaardeerd!

It is a universal human right to try, to fail (brilliantly) and to learn – Prof. Paul Iske
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Dankjewel 
voor jullie aandacht 

Seminar Altuïtion 15/11/22 

Rien Brus
Sr Consultant CX Transformatie APG

https://www.linkedin.com/in/rienbrus/

