Highlights VX World Tour 2022:

CX- & EX-cases en trends
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HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT MENSEN DOEN WAT MENSEN HET
BESTE KUNNEN?
Discussie tussen Mike Out, Paul Iske en Berry Veldhoen

“NT+OO=DOO:
Nieuwe Technologie in
een Oude Organisatie
resulteert in een Dure
Oude Organisatie.”
© Altuïtion B.V.
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HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT MENSEN DOEN WAT MENSEN HET
BESTE KUNNEN?
Discussie tussen Mike Out, Paul Iske en Berry Veldhoen
Top-5 learnings
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Achter alle simpele interacties zitten kansen om de echte vragen en behoeften te achterhalen en om van daaruit echt waarde toe
te voegen. Dat vraagt echter om een meervoudige transformatie.
Bedrijfsprocessen digitaliseren vanuit een 360-graden visie op de klant.
Train je medewerkers ten aanzien van wat ‘service’ eigenlijk is: een unieke kans om een persoon op enig moment écht verder te
helpen in zijn leven.
Technologie moet zo zijn ingericht dat zij medewerkers in hun kracht zet en in staat stelt om een echte (lees: rijke) dialoog met de
klant aan te gaan.
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van speech analytics en ‘Natural Language Processing’ zijn goede voorbeelden van AI als
‘Aanvullende Intelligentie’.

© Altuïtion B.V.
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KLANTBELEVING IS IETS DAT JE BIJ UITSTEK MOET DOEN
In gesprek met Ryanne van der Eijk

“Klantbeleving is iets dat je bij uitstek moet doen.
Als je niet bereid bent je organisatie erop in te richten,
de benodigde investeringen te doen en bepaalde
strategische keuzes te maken, dan moet je er niet
aan beginnen.”

© Altuïtion B.V.
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KLANTBELEVING IS IETS DAT JE BIJ UITSTEK MOET DOEN
In gesprek met Ryanne van der Eijk

Top-5 learnings
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Klantbeleving is iets dat je bij uitstek moet doen. Richt je organisatie hierop in door commitment van de directie en het formuleren
van een heldere ‘purpose’.
Betrek alle medewerkers bij de transformatie – van hoog tot laag, en zeker degenen met het echte dagelijkse klantcontact.
CX kun je niet echt ‘scripten’. Zorg dat iedereen het begrijpt, de urgentie voelt, het wil gaan doen en het ook echt gáát doen. Dan
kun je heel snel meters maken.
Niemand komt naar zijn werk om niet mee te doen. Maar mensen haken af als ze niet gehoord worden, er niets gedaan wordt
met hun ideeën, ze niet mee mogen doen. Dus daar moet je verandering in brengen.
Mits goed geborgd in de lijn en niet belegd bij ‘iemand die het ernaast doet’, is CX een krachtig instrument om het silodenken in
grote organisaties tegen te gaan en individuele medewerkers te empoweren.

© Altuïtion B.V.
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IT’S ABOUT TIME: DE OPKOMST VAN
DE ‘TRANSFORMATIONAL BUSINESS’
In gesprek met Joe Pine

Time well invested
Time well spent
Time well saved
Lost time

“Sommige organisaties durven nog een stap
verder te gaan. Zij helpen klanten hun tijd tot
een ‘transformatieve waarde’ te maken.”
© Altuïtion B.V.
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IT’S ABOUT TIME: DE OPKOMST VAN
DE ‘TRANSFORMATIONAL BUSINESS’
In gesprek met Joe Pine
Top 5 learnings
Ø

Ø

Ø

Time well invested zal zorgen voor een hoge ‘net value’, de prijs wordt steeds minder belangrijk, de ‘veranderingsbelofte’ steeds
belangrijker.
Diensten in het ‘time well invested’-domein kunnen theoretisch gezien volledig digitaal, maar een combinatie van digitaal en
menselijk contact levert doorgaans veel betere resultaten op.
Zie de klant als middelpunt van een ‘Experience platform’ door slimme connecties te maken met derden waardoor je wel/meer
impact maakt.

Ø

Ø

Om van het domein ‘time well spent’ te bewegen naar ‘time well invested’ is het mogelijk om de bestaande dienstverlening voort
te bouwen, echter soms zal het nodig zijn om iets geheel nieuws náást de bestaande dienstverlening te lanceren.
Corona heeft de maatschappij en mensen veranderd. Veel mensen realiseren zich dat we niet nog meer ‘spullen’ nodig hebben,
maar gedeelde ervaringen, in alle vormen. Dit werkt de shift in de hand naar hoogwaardige ervaringen die leven zin geven, waar
we van leren en doorgroeien. Zelfactualisatie gaat hét ding worden door corona, en dat maakt tijd alleen nog maar kostbaarder.
© Altuïtion B.V.
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THE POWER OF METAPHORS
In gesprek met Lindsay Zaltman

“De kracht van metaforen en hoe organisaties
deze kunnen gebruiken om een product, dienst,
beleving of (internationale) merkstrategie beter
te verbinden met de onbewuste gevoelens en
verlangens van consumenten.”

© Altuïtion B.V.
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THE POWER OF METAPHORS
In gesprek met Lindsay Zaltman

Top-5 learnings
Ø

Ø

Ø

Het grotendeel wat mensen denken en voelen vindt plaats in het onbewuste en wordt vastgelegd in 'beelden' en niet in 'woorden’.
‘Anticipeer en leid’: begrijp wat de consument bewust of onbewust echt wil, ondanks het feit dat de consument dit niet kan
verwoorden. Speel daarop in.
Metaforen zijn overal in hoe we onze taal gebruiken. Ze zijn bijzonder geschikt om een bepaald idee of politieke overtuiging te
'framen'. Maar dit is niet zonder risico. Een belangrijke les voor marketeers die een metafoor willen gebruiken om te benadrukken
hoe een product werkt: de uitkomst kan worden beïnvloed door een andere metafoor te gebruiken.

Ø

Ø

Diepe metaforen resoneren bij alle mensen in alle culturen over de hele wereld – wat aantoont dat we allemaal dezelfde
cognitieve ervaring van de wereld hebben.
Big data vertelt je vaak heel snel wat voor gedrag klanten vertonen, maar nooit 'waarom', ze dat gedrag vertonen; “Small data"
doet precies dat. AI en NLP zijn nu nog notoir slecht in het herkennen van metaforen, maar Zaltman verwacht dat dit binnen een
paar jaar zal veranderen, wat een game changer kan zijn voor wat betreft AI-gestuurde chatboxen en andere geautomatiseerde
klantcontacttechnologieën.
© Altuïtion B.V.
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EXPERIENCES ARE POWERFUL PHYSICAL EXPRESSIONS OF A BRAND
In gesprek met John Lloyd

“Beleving is het meest krachtige fysieke expressie van een merk”
© Altuïtion B.V.
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EXPERIENCES ARE POWERFUL PHYSICAL EXPRESSIONS OF A BRAND
In gesprek met John Lloyd

Top-5 learnings
Ø

Zie klanten niet als klanten maar als gasten.

Ø

Zorg ervoor dat ze een fantastische gast- en productexperience hebben.

Ø

Overtuig de organisatie om de unieke experience te creëren.

Ø

Ø

Sluit aan bij de kennis en methodes van specialisten, leg de nadruk op kennisdeling en doe een doorlopende data-analyse.
De nadruk ligt steeds meer op betrokken en toegewijde deelnemers.
Beleving is het meest krachtige fysieke expressie van een merk.

© Altuïtion B.V.
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‘WAT EEN KLANT OVER JOUW ORGANISATIE ZEGT, ZEGT HIJ
IMPLICIET OOK OVER ZICHZELF’
In gesprek met Chris Zegers

“Waar we met relevante, state-of-the-art producten
kunnen fungeren als ‘gids’ of ‘road manager’ voor
klanten, moeten we er in het contact met die klanten
voor zorgen dat ze zich begrepen voelen en geraakt
worden.”
© Altuïtion B.V.
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‘WAT EEN KLANT OVER JOUW ORGANISATIE ZEGT, ZEGT HIJ
IMPLICIET OOK OVER ZICHZELF’
In gesprek met Chris Zegers
“Waar we met relevante, state-of-the-art producten kunnen fungeren als ‘gids’ of ‘road manager’ voor klanten, moeten we er in het
contact met die klanten voor zorgen dat ze zich begrepen voelen en geraakt worden.” Dit via 3 assen:
Ø

Technologisch
Zoals het introduceren van een ‘biometrisch paspoort’ voor klanten, waardoor deze door stemverificatie toegang hebben tot alle
functionaliteiten bij de bank en automatisch worden doorverbonden naar de juiste medewerker of een toepassing waarbij AI
gedurende het telefonisch klantcontact de ‘klantemotie’ of ‘gevoelsmatige context’ probeert te duiden – iets dat de callcentermedewerker kan helpen sneller ‘de vraag achter de vraag’ te herkennen.

Ø

Ø

Medewerkers
Die krijgen, kort samengevat, bovengemiddeld veel vrijheid om naar eigen inzicht te acteren in het contact met klanten (inclusief
het initiëren van ‘random acts of kindness’).
Feedback-loop
‘Wat een klant over jouw organisatie zegt, hij impliciet ook over zichzelf zegt’ en ‘wat de klant over zichzelf zegt, belangrijk is voor
ons met betrekking tot hoe wij in de toekomst omgaan met die klant’. Een klant die een compliment geeft, zal altijd gevraagd
worden hoe het nog beter kan. Een klant met een klacht krijgt niet alleen oprechte excuses, maar ook altijd persoonlijke
terugkoppeling na een intern verbetertraject.
© Altuïtion B.V.
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OPTIMALISEREN WERKNEMERSBELEVING VRAAGT OM HOLISTISCHE
VISIE OP ORGANISATIE
In gesprek met Elliott Nelson

“Cognitie en emotie kunnen niet gescheiden
worden. Cognitie probeert de wereld te begrijpen;
emotie kent waarde toe. Het is het emotionele
systeem dat bepaalt of een situatie veilig of
bedreigend is, of iets dat gebeurt goed of slecht is,
wenselijk of niet.”

© Altuïtion B.V.
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OPTIMALISEREN WERKNEMERSBELEVING VRAAGT OM HOLISTISCHE
VISIE OP ORGANISATIE
In gesprek met Elliott Nelson
Top-5 learnings
Ø

Ø

Zet Employee Experience, of liever nog Human Experience, niet alleen in op klassieke thema’s zoals onboarding, maar ook voor
het optimaliseren van de beleving van meer ‘emotioneel geladen’ domeinen zoals persoonlijke groei.
Het mappen van EX-journeys is gebouwd op drie pijlers: Design thinking & service design om het probleem en de context te
identificeren, analytics om dieper inzicht te krijgen en op een agile manier van werken.

Ø

Verzamel diepe inzichten, orden de informatie en breng deze samen.

Ø

Gebruik kwalitatief user-research om kwantitatieve resultaten op een hoger peil te krijgen.

Ø

Creëer een blijvende emotionele indruk. Cognitie en emotie kunnen niet gescheiden worden.

© Altuïtion B.V.
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HET MAAKT NIET UIT WAT JE DOET, MAAR DOE HET STEEDS BETER
In gesprek met Richard Coraine

Gastvrijheid is een werkwoord:
“Het is geen neutraal labeltje dat je ergens aan kunt hangen.
Het is iets wat je letterlijk moet ‘doen’ en waarmaken, elke
dag weer, en iets wat mensen moeten kunnen ‘voelen’”

© Altuïtion B.V.
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HET MAAKT NIET UIT WAT JE DOET, MAAR DOE HET STEEDS BETER
In gesprek met Richard Coraine
Top-5 learnings
Ø

Ø

Gastvrijheid kan worden ingezet als transformerende kracht in alle sectoren van het bedrijfsleven. Een
cultuur van gastvrijheid is gebouwd op drie pijlers: de mens, het systeem en de werkomgeving. Een
cultuur van gastvrijheid kan een organisatie veel brengen: gemakkelijker om talent aan te trekken en te
binden, meer trouwe en rijke klantrelaties én de vrijheid om in zakelijk opzicht je hart te volgen.
Gastvrijheid is universeel, omdat het in de kern gaat het om het vermogen om (intermenselijke) relaties
te bouwen – en dat is essentieel in elke economische sector of branche.

Ø

Ø

Ø

In essentie draait het om de erkenning van het menszijn van de ene persoon door een andere persoon.
Data is altijd ondersteunend, maar het is de mens die gastvrijheid vormgeeft.
‘The virtuous cycle of enlightened hospitality’, deze cyclus begint met zorg en respect voor elkaar in de
organisatie. Op dit fundament wordt voorgebouwd met zorg en respect voor de gast. Dat wordt opgevolgd
door zorg en respect voor respectievelijk de gemeenschap, de leveranciers en tot slot de investeerders.
‘De winnende combinatie’, waar focussen op ‘service’ vooral leidt tot functionele verbeteringen en
uiteindelijk tot operational excellence, leidt focussen op gastvrijheid tot emotionele verbeteringen en
uiteindelijk tot (waarachtige) betrokkenheid.

“Als een cultuur is gebouwd op deze
drie pijlers, gaan mensen elke dag
weer met plezier naar hun werk
omdat ze niet kunnen wachten
andere mensen een goede dag te
bezorgen.”

“Gastvrijheid is tegelijkertijd niet
los te denken van beleving, en als
zodanig onderdeel van de
Belevingseconomie. Maar je zou
ook kunnen zeggen dat er zoiets
bestaat als een Hospitality
Economy: een economie die draait
om hoe mensen zich voelen bij het
gebruik van een dienst of product.”

“Denk altijd na over mogelijkheden
om van een tevreden klant een
ambassadeur voor het leven te
maken. En de sleutelwoorden zijn
hier: relatie en dialoog.”
© Altuïtion B.V.
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CX EN EX: EEN GELUKKIG HUWELIJK?
In gesprek met Mirella Kleijnen

“We weten dat medewerkers heel
belangrijk zijn in het leveren van
klantbeleving, maar toch zijn we
vooral bezig met de voorkant.”

© Altuïtion B.V.
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CX EN EX: EEN GELUKKIG HUWELIJK?
In gesprek met Mirella Kleijnen
Top-5 learnings
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Het CX-vakgebied heeft zich sinds de jaren tachtig als volgt ontwikkeld: van een focus op klachtafhandeling, naar het realiseren van
een exceptionele klantbeleving op specifieke momenten in de klantreis. Met de Experience Economy-filosofie richtte het onderzoek
zich op de meer alledaagse beleving gedurende de hele klantreis, alsmede op de vraag hoe impact van beleving zich ontwikkelt in de
tijd. Inmiddels wordt de rol die zintuigen spelen bij het creëren van klantbeleving (neuro-marketing) meegenomen en het belang van
het managen van het integrale netwerk binnen en buiten je organisatie voor het creëren van optimale klantbeleving.
CX en EX liggen van nature in elkaars verlengde. Het vakgebied EX is sterk in opkomst, maar sterk gedomineerd door HR-perspectief.
‘User centric’ denken, en tevens nadenken over rol én de beleving van de medewerker zelf in de interactie tussen de organisatie en
de klant. Vormgegeven door een multi-level design: waarbij aandacht wordt besteed aan het ontwerpen van respectievelijk het
serviceconcept, het servicesysteem en service encounters. Voor het optimaliseren is de Service Blueprint de aangewezen tool.
De veranderende rol van technologie, die steeds meer van ondersteunend opschuift naar de voorkant van het proces – en dus naar
de directe interactie met de klant. Daarmee groeien ook de technologische mogelijkheden om de (klant)beleving te sturen.
Bekijk CX en EX vanuit een holistisch perspectief waarin CX en EX vanuit hun onderlinge relatie worden verbeterd. De kunst is om de
doelstellingen van de ‘happy employee’ op te lijnen met die van de ‘happy customer’. Ofwel: klantbeleving centraal, maar met een
scherp oog voor de afhankelijkheden van de processen en de mensen in de organisatie.

© Altuïtion B.V.

Alle excursies zijn – gratis – te bekijken op
www.vxworldtour.com! Je vindt daar tevens de
uitgebreide verslagen.

