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CX & EX trends en ontwikkelingen
Door: Stephan van Slooten 
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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

▪ Hyperpersonalisatie en 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)

▪ 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! 

▪ Klantsignalen/real-time metingen completeren klantonderzoek

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN CX (1)
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Van een organisatiegerichte werkwijze (inside-out)… … naar het organiseren van een klantgerichte werkwijze (outside-in)
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JOURNEY MANAGEMENT & JOURNEY ORKESTRATIE
Betere klantbeleving én georkestreerde inspanningen organisaties 
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▪ CX als Way of Working

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

▪ 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

▪ Aandachtspunten voor digitalisering

▪ Van Marketing Automation naar Service & Experience Automation

▪ Risico ‘nieuwe vergrijzing’

▪ High Touch met High Tech

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN CX (2)
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DOMEIN CX-PROFESSIONALS EN COMMUNICATIESPECIALISTEN…

Klant Worden Klant Zijn Klant Blijven
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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 

▪ Closed Loops worden belangrijker dan de feedback zelf 

▪ 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

▪ Doorlopende medewerkersfeedbackprogramma’s

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

belangrijkste metrics

▪ 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


