
Employee en Customer 
Experience Assessment

Op weg naar de co-creatie van waardevolle 
producten, diensten, processen en ervaringen.



Customer Experience en Employee Experience Assessment

Wat is het? 
Deze assessment is een zelf-assessment tool om organisaties te helpen de medewerker -en klantbeleving te 
ontwikkelen en te implementeren. Deze assessment bestaat uit 3 delen:

1. Een fundament bouwen

2. Ontwikkelen van de organisatie

3. Klantgedreven performance in de lijn


Waarom doen? 
Deze assessment zal je helpen te begrijpen waar jullie organisatie staat in het proces van het co-creëren van 
waardevolle en onderscheidende medewerker -en klantbelevingen.


Wanneer doen? 
Deze tool is het beste als zij gebruikt wordt om de dialoog met collega’s te stimuleren wanneer je een 
gemeenschappelijk begrip wilt creëren waar jullie organisatie staat in het leveren van de gewenste klantbeleving. 
Jullie team zal het meeste profijt van deze tool hebben als je de tool gebruikt in een zo vroeg mogelijk stadium 
van jullie zoektocht naar de klantbeleving. Wanneer je al een klantstrategie hebt en je staat op het punt deze te 
gaan implementeren, dan zal de tool ook waardevol zijn om de kritische mijlpalen van jullie klant initiatief te 
bezien. Op deze punten, geeft de tool je een goede temperatuur check over jullie voortgang en zal het ook een 
aantal indicatoren leveren in jullie pad vooruit. 
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Customer Experience en Employee Experience Assessment

Wie te betrekken? 
De maximale waarde van deze tool zal je ervaren wanneer het ingevuld wordt door het hele leiderschapsteam 
die betrokken zijn in de implementatie van de medewerker -en klantbeleving en de verandering die daarbij 
komt kijken. Zodat de beleving een integraal onderdeel wordt van jullie business model.


Hoe doen? 
Een eerste stap is om de assessment individueel in te vullen door de leden van het leiderschapsteam. Dit 
wordt vervolgd met een gefaciliteerde team workshop waarin de leiders de gebieden bespreken waarover 
overeenstemming is en waarover verschil van mening is in de individuele scores.


Hoe verder? 
Het kan handig zijn om de workshop door een externe partij te laten faciliteren. Wij kunnen je daarbij helpen 
en doen dat graag. Neem contact op met:

Marieke Schoenmaker

E: marieke@gamechanger.nl

M: 0031-6.81430058
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Fase 1 - vragen fundament bouwen

1.Hebben we de behoefte om te veranderen, om een echte CX (customer experience) en 
EX (employee experience) organisatie te worden vertaald in een heldere visie en 
implementatie strategie om daar te komen? 

2.Is er een kritische massa van leiders die gecommitteerd en toegerust is om de CX en EX 
implementatie actief te leiden? 

3.Is er een echte intentie om snelle wins te creëren om momentum en vertrouwen op te 
bouwen voor deze verandering richting een medewerkers -en klantgerichte organisatie? 

4.Hebben we een effectieve verbetermethode c.q. aanpak om kernprocessen snel 
betrouwbaar te verbeteren? 

5.Hebben we de vaardigheden en kennis op ieder niveau van de organisatie om de 
gewenste CX en EX doelstelling te bereiken? 

6.Is de nieuwe richting adequaat ondersteund door bestaande training en performance 
management systemen? 

7.Hebben we de basis meetpunten voor klanten, medewerkers en financiële performance 
ontwikkeld? 

8.Worden klant, medewerkers en proces informatie en resultaten gecommuniceerd naar de 
organisatie om de CX verandering te ondersteunen?

Bron: Customer Experience Transformation Assessment, Forum Corporation 
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Fase 1: waar staan jullie nu?
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X = al gereed X = gedeeltelijk X = nog niks

1. 2. 9. 10. 17. 18.

3. 4. 11. 12. 19. 20.

5. 6. 13. 14. 21. 22.

7. 8. 15. 16. 23. 24.

Bouwen van het
fundament

Ontwikkelen van 
organisatie vaardigheden

Bouwen van klant-
gedreven performance

Alignment
met beleid

Verbeteringen
(Processen)

Verbeteringen
(Mensen)

Meten
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Fase 2: Vragen ontwikkelen organisatie

9. Vertalen de leiders op ieder nivo de CX en EX strategie en doelen in specifieke plannen 
voor hun afdeling?  

10.Hebben medewerkers de kans om de richting vorm te geven en feedback te geven op 
de implementatie?  

11.Worden de kernprocessen geïdentificeerd, gemeten en bewaakt?  
12.Worden kernprocessen rigoureus verbeterd om de 9+ klantervaring te evenaren?  
13.Bouwen we snel genoeg aan de CX en EX competenties om de visie te bereiken?  
14.Is de klantbeleving 9+ vertaald in heldere standaards en gewenst gedrag van de 

medewerkers op ieder nivo?  
15. Zorgen we ervoor dat we systematisch meerdere bronnen van de klant, medewerkers 

en proces gegevens verzamelen en integreren in de CX en EX?  
16.Worden klant, medewerkers en proces gegevens gebruikt om voortgang te monitoren, 

prioriteiten te stellen en besluiten te nemen in alle lagen van de organisatie?

 

Bron: Customer Experience Transformation Assessment, Forum Corporation 
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Fase 3: Vragen klantgedreven performance in de lijn

17.Zorgt het leiderschap ervoor dat de gewenste CX verandering in hun dagelijkse 
operatie zichtbaar is en worden de beslissingen ook vanuit de Customer Experience 
Index (of jullie eigen meetsysteem) gedreven?  

18.Zorgen incentive en beloninssystemen ervoor dat medewerkers op ieder nivo zich 
verantwoordelijk voelen om de Customer Experience Index (CXI) te verbeteren?  

19.Is een kritische massa van medewerkers betrokken in een continue verbetering van de 
passagier kernprocessen?  

20.Zijn structurele uitdagingen en problemen geadresseerd om de Customer Experience 
Index van 75 (of jullie eigen doelstelling) te realiseren?  

21.Reflecteer je regelmatig op de CX aanpak om de gewenste vaardigheden en kennis op 
te bouwen om het beter te doen dan de concurrentie?  

22.Haalt het leiderschap continue barrières weg die medewerkers in de weg staan om de 
CXI van 75 te realiseren?  

23.Benchmarken we CX best practises om de CXI target van 75 te realiseren?  

24.Ondersteund het meetsysteem de managers van de touchpoints om de performance te 
voorspellen en corrigerende acties te nemen? 
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