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In dit rapport, De ervaring van werknemers verbeteren 
om te zorgen voor verbeteringen in de klantervaring, 
lijkt Gartner te erkennen dat organisaties het belang 
van een goede klantervaring en de invloed die dit heeft 
op het gehele bedrijf inzien, maar dat zij het vaak lastig 
vinden om in te zien dat de werknemerservaring net zo 
essentieel is. Gartner adviseert dat “toonaangevende 
producenten van toepassingen moeten onderkennen 

Figuur 1. Effecten en belangrijkste aanbevelingen voor toonaangevende producenten van toepassingen

Bron: Gartner (november 2019)
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De werknemerservaring kan een negatieve 
invloed op prestaties en klantervaring hebben 
wanneer er in het werk en de organisatie niet 
persoonlijk in werknemers wordt geïnvesteerd.

Verbeter de klantervaring door de 
werknemerservaring te identificeren 
die de organisatie kan beïnvloeden.

Meerdere factoren hebben invloed op de 
werknemerservaring, van dag tot dag en van 
jaar tot jaar. Werknemers kunnen zich minder 
betrokken voelen wanneer organisaties niet in 
staat zijn deze factoren te identificeren en niet 
meeleven met hun medewerkers.

Stimuleer werknemerservaring door gebruik 
te maken van de stem, de identiteit en de 
trajecten van werknemers.

De relatie tussen werknemers en technologie 
op de werkplek verandert en werknemers 
verwachten flexibiliteit en autonomie. 
Wanneer technologie te ingewikkeld is of 
er een gebrek aan technologie is, neemt 
de werknemersbetrokkenheid af.

Geef uw werknemers meer mogelijkheden 
door gebruiksvriendelijke, krachtige 
technologieën te bieden en een strategie 
te ontwikkelen die op meerdere kanalen, 
apparaten, modaliteiten en ervaringen van 
toepassing is.

hoe werknemers de klantervaring beïnvloeden en 
welke stappen nodig zijn om de werknemerservaring 
te verbeteren”.

Bekijk figuur 1 voor de belangrijkste effecten van 
werknemerservaring en de aanbevelingen van Gartner 
voor toonaangevende producenten van toepassingen.
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Naar ons inzien, adviseert Gartner bedrijven het volgende:

Verbeter de klantervaring 
door te identificeren hoe 
de werknemerservaring 
de organisatie kan 
beïnvloeden.

Focus op de werving 
en het behoud van 
werknemers.

Investeer in de 
werknemerservaring.

Bekijk hier het volledige rapport en 
de analyse voor meer informatie

Gartner, ‘De ervaring van werknemers verbeteren om te zorgen voor 
verbeteringen in de klantervaring’, Gene Phifer, 26 november 2019

In dit rapport laat onderzoek van Gartner zien dat 
“organisaties eerst het directe verband moeten 
erkennen tussen de ervaring van de werknemer in 
zijn/haar functie en de ervaring van de klant tijdens 
interactie met die werknemer”. Gartner legt in detail uit 
dat “organisaties niet alleen naar betrokkenheid maar 
ook naar de werknemerservaring moeten kijken om 
verbeteringen te stimuleren die een directe invloed 
op de klant hebben”:

Werknemersbetrokkenheid:
Gartner definieert werknemersbetrokkenheid als de 
mate waarin een medewerker bereid is discretionaire 
inspanning te leveren om organisatiedoelen te 
behalen en een medewerker het gevoel heeft dat 
werknemers binnen de organisatie hun werk optimaal 
kunnen uitvoeren.

Werknemerservaring:
Gartner definieert werknemerservaring als de 
opvattingen en gerelateerde gevoelens die 
voortkomen uit het eenmalige en cumulatieve effect 
van de interacties tussen werknemers en klanten, 
partners, leidinggevenden, teams, processen, beleid, 
tools en de algehele werkomgeving. Verbeteringen in 
de werknemerservaring leiden tot verbeteringen in de 
werknemersbetrokkenheid.

Wij zijn van mening dat verbeteringen in de 
werknemerservaring tot verbeteringen in de 
werknemersbetrokkenheid leiden. Daarbij zijn 
bedrijven die in hun werknemerservaringen investeren 
meer winstgevend per werknemer, zoals in figuur 2 
wordt weergegeven, en het verschil is aanzienlijk.

Figuur 2. Mate waarin bedrijven die in werknemers investeren beter 
presteren dan bedrijven die dit niet doen

Bron: Gallup Employment Engagement Survey, 2017
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