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Een positieve Employee Experience geeft je 
medewerkers hun betrokkenheid een flinke 
boost. En daar voel je de return van, ook 
financieel, zeker op een krappe arbeidsmarkt 
in een snel veranderende en bovendien 
economisch verontrustende context. 
En hoewel Employee Experience in nagenoeg alle organisaties op de agenda 
staat, stellen we vast dat het, zelfs bij grote bedrijven, nog te vaak geïsoleerde 
initiatieven zijn vanuit HR, die niet gelinkt zijn aan de strategische ambities van 
de organisatie en daardoor niet op een duurzame manier uitgevoerd worden.
Wat zien we vandaag? HR trekt Employee Experience alleen; er wordt te snel 
gefocust op procesoptimalisering of toolselectie; organizational readiness 
wordt niet in rekening gebracht; beslissingen rond Employee Experience 
projecten worden top down, louter vanuit management perspectief gedreven, 
waardoor ze niet aansluiten bij de reële noden van de medewerkers; 
beslissingen worden genomen louter op basis van surveys,…

Samen met delaware nodigde #ZigZagHR zes HR directors uit op de 
Kantoorboot in Gent om dieper in te gaan op deze uitdagingen en om 
inspiratie te tanken bij elkaar. 

In deze whitepaper reiken we zes hefbomen aan om tot een gedeelde, 
bedrijfsbrede Employee Experience visie en strategische aanpak te komen. 

inleiding
Now’s the perfect time to redesign the 
employee experience (EX) within your 
organization. 
Why? Because delivering a high-end EX will lead to a more efficient and 
engaged workforce which is the basis of success for every organization. 

In the meantime, employees from all sorts of organizations have gained new 
experiences and demonstrated that various forms of working remotely simply 
work. Smart organizations make maximum use of these new experiences by 
integrating the best practices into a revamped holistic employee experience 
(EX). 

The advantage of making the employee experience centre stage? You get a 
fresh outlook on how things could work better considering the uniqueness of 
each employee. 

That makes managing the employee experience not something you do once! 
It’s a continuous journey.

And who could be better placed to steer this journey than the HR team.

introduction
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Your journey starts here rond de tafel

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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IMEC Lisbeth Decneut | CHRO

 Delhaize Illya Van den Borre | Senior Vice President HR & Corporate Affairs

 Telenet Kris Legroe | Director Employee Services

 Nipro Europe Bart Van Bambost | CHRO 

 Amazon Ann Winten | Social Relationships Manager BeNeLux

Baloise Els Overbergh | CHRO Baloise Insurance

Voor delaware Kim Milants & Barbara De Vos

Moderatie door Lesley Arens #ZigZagHR

schoven mee aan rond de tafel:
Now’s the perfect time to redesign the 
employee experience (EX) within your 
organization. 
Why? Because delivering a high-end EX will lead to a more efficient and 
engaged workforce which is the basis of success for every organization. 

In the meantime, employees from all sorts of organizations have gained new 
experiences and demonstrated that various forms of working remotely simply 
work. Smart organizations make maximum use of these new experiences by 
integrating the best practices into a revamped holistic employee experience 
(EX). 

The advantage of making the employee experience centre stage? You get a 
fresh outlook on how things could work better considering the uniqueness of 
each employee. 

That makes managing the employee experience not something you do once! 
It’s a continuous journey.

And who could be better placed to steer this journey than the HR team.
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Your journey starts here de 6 hefbomen

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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zes hefbomen voor een succesvolle 
Employee Experience strategie:
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hefboom 1 
Vertrek van de  
Customer Experience

hefboom 4 
Manage expectations 

hefboom 2 
Beter een timelapse  
dan een foto

hefboom 5 
Neem (80% van) de 
business mee in bad

hefboom 3 
Employee Experience  
als raamwerk

hefboom 6 
Ga niet (altijd)  
voor een revolutie

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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Employee Experience is de som van alle 
percepties die een werknemer heeft over de 
interacties met de organisatie waar hij (zij) 
werkt. Het gaat dus niet zozeer over wat je doet 
voor jouw werknemers, maar vooral over hoe 
(belangrijk en waardevol) zij dat ervaren. 
De interacties die medewerkers hebben doorheen de employee journey – van 
onboarding tot offboarding – maar ook (en vooral) hoe ze zich voelen, hebben 
een grote impact op hun mindset, productiviteit én engagement. De Employee 
Experience wordt beïnvloed door de werkomgeving (denk aan de inrichting 
van het kantoor of van de werkplek thuis, de mate waarin medewerkers in de 
file moeten staan en de stress die daarmee gepaard gaat), door de technologie 
en tools die medewerkers ter beschikking krijgen (moeten ze werken met een 
printer die vaker niet dan wel werkt, verouderde IT-apparatuur,…) en door de 
cultuur die tastbaar wordt in de manier hoe medewerkers met elkaar omgaan 
en hoe de leidinggevende interageert met zijn (haar) team.

first things first: Employee Experience 
is niet hetzelfde als Engagement 

engagement is het resultaat 
van wat alles je aanbiedt 
aan je medewerkers en een 
goede Employee Experience 
is hierbij natuurlijk essentieel
Els Overbergh 
(Baloise Insurance)

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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Een positieve Employee Experience zal een organisatie helpen om sterke 
resultaten neer te zetten. En dat is goed nieuws voor iedereen. ‘Als je 
je medewerkers op de eerste plaats zet, je klanten op de tweede en je 
aandeelhouders op de derde dan is het resultaat dat je aandeelhouders het 
prima doen, je klanten nog beter en je medewerkers gelukkig zijn’, aldus Richard 
Branson. Of zoals Illya Van den Borre het in de context van Delhaize verwoordt: 
“Gelukkige medewerkers verkopen meer bloemkolen”.

Kim Milants (delaware): 
“Ook in een onzekere economische context is het belangrijk om die 
strategische kijk op Employee Experience te behouden. Het creëren van 
een context waarin medewerkers optimaal ondersteund worden om de 
bedrijfsdoelstellingen te realiseren, is cruciaal. Employee Experience kan 
daarom nooit los gezien worden van de context en de bedrijfsstrategie. 
In onzekere tijden kan het zelfs helpen om het hoofd te bieden aan de 
uitdagingen die er liggen.

het is essentieel om met 
een strategische lens naar 
Employee Experience te kijken

Employee Experience gaat 
over het optimaal inspelen op 
de ‘Moments That Matter’ van 
je medewerkers, zowel in de 
professionele loopbaan als in 
de persoonlijke levenssfeer 
Illya Van den Borre 
(Delhaize)

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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vertrek van de 
Customer Experience
magie voor de klant creëer je 
door magie voor de medewerker

hefboom 1

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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Als medewerkers hun job graag doen, wordt de klant er ook beter van. Het 
komt er dus op aan om ervoor te zorgen dat medewerkers hun job graag doen 
(zingeving) en goed kunnen doen (efficiëntie en productiviteit ) en dat zijn 
twee evenwaardige doelstellingen van de Employee Experience, stipt Lisbeth 
Decneut (Imec) aan: Laat me mijn werk goed doen en geef me het gevoel dat ik 
ertoe doe. 

Idealiter zijn de Customer Experience en Employee Experience op elkaar 
afgestemd én gelinkt aan de bedrijfsstrategie en purpose. 

Hoe medewerkers vandaag in het leven staan, hoe ze (willen) werken, hoe ze 
leven en werk op elkaar proberen af te stemmen, is veranderd. Net daarom 
moet HR meer leren denken én handelen als een marketeer: vertrekken van wat 
de eindklant, in dit geval de (kandidaat) medewerker, verwacht en belangrijk 
vindt.

magie voor de klant creëer je  
door magie voor de medewerker

het loont om in te zetten op 
persona’s om de Employee 
Experience voor de verschil-
lende doelgroepen binnen je 
organisatie in kaart te brengen

die ervaring is totaal verschil-
lend voor een logistiek mede-
werker, een medewerker in 
een kantooromgeving of in 
een winkelomgeving
Kris Legroe
(Telenet)

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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we moeten de 
Employee Experience 
zo eenvoudig mogelijk 
houden
Bart Van Bambost, Nipro
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meet frequenter, maar meet 
enkel wat er echt toe doet

hefboom 2
beter een timelapse 
dan een foto
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Een tevredenheidsenquête meet op welke drivers van engagement je 
vooruit gaat en op welke niet, maar dat is niet voldoende. Dit is slechts 
een momentopname, die peilt naar de algemene tevredenheid, maar je 
krijgt geen inzicht. Bovendien is het resultaat sterk gekleurd door hoe de 
medewerker zich op het moment van de bevraging voelt. 

meet frequenter, maar meet  
enkel wat er echt toe doet

een score geeft enkel een indicatie
je haalt meer kleur uit de comments én 
uit gesprekken met je medewerkers

Lisbeth Decneut
(Imec)

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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Kris Legroe, Telenet

vertrek vanuit een 
employee journey 
framework, gebruik  
dat als kapstok en maak 
het concreter door 
focusgroepgesprekken
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Ann Winten (Amazon): 
 “Bij Amazon krijgt elke medewerker elke dag een vraag waar hij (zij) 
op moet antwoorden en hij (zij) kan daarbij aangeven in welke mate hij 
(zij) die vraag al dan niet belangrijk vindt.” Zo krijg je als het ware een 
timelapse in plaats van een foto. “Bovendien bezorgen we die informatie 
ook aan de leidinggevenden zodat ze er snel mee aan de slag kunnen. 
Op geaggregeerd niveau geeft het ook een beeld hoe performant alle 
teams zijn. We combineren verschillende feedback mechanismen: zo 
hebben we ook een fysiek bord in onze logistieke centra – ‘The voice 
of Associates’ – waar medewerkers hun feedback kunnen opschrijven, 
leidinggevenden kunnen daarop reageren. Op die manier kan je 
mogelijke problemen tijdig detecteren en voorkomen.” 

Kris Legroe (Telenet): 
Om een betrouwbaar beeld te krijgen, linken we datasets best zoveel 
mogelijk met elkaar. Uiteindelijk wil je exact weten wat medewerkers 
het belangrijkste vinden én in welke mate je op elk van die stappen de 
verwachtingen ook kan waarmaken, net zoals we dat doen bij de klant. 
Het heeft geen zin om verbeteringen aan te brengen op processen die 
niet goed lopen, maar die medewerkers ook helemaal niet belangrijk 
vinden. Het heeft veel meer zin om wat al goed is uitstekend te maken. 

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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Bart Van Bambost  (Nipro): 
We moeten wel beseffen dat datasets hun beperkingen hebben. Daarom 
hebben wij bij Nipro met iedere nieuwkomer een gesprek na de eerste 
maand en opnieuw na de zesde maand. Die kwalitatieve meting geeft kleur 
en inzicht in hoe (nieuwe) medewerkers de journey tot dusver ervaren. 

Kris Legroe (Telenet): 
We moeten datasets samenbrengen, testen, proberen en  
kijken welke nieuwe parameters daaruit naar voor komen.

meet vaker (elke dag) en vermijd zo dat de resultaten gekleurd zijn
zo kan je ook sneller aan de slag met de feedback

Ann Winten 
 (Amazon)

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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Kim Milants, delaware

Employee Experience staat 
altijd in functie van de context 
en de bedrijfsstrategie

wees daarom kritisch in de 
keuzes die je maakt en duidelijk 
waarom je die keuzes maakt

dat laatste vraagt ook een 
portie moed
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belang van een heldere propositie,  
gelinkt aan de bedrijfsstrategie

hefboom 3
Employee Experience 
als een raamwerk
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Bart Van Bambost  (Nipro): 
De Employee Experience biedt een raamwerk om op een holistische manier 
na te denken over het traject dat medewerkers doorlopen, van onboarding 
tot exit en ambassadeurschap, en alle momenten daartussenin. Dat 
veronderstelt dat medewerkers weten waar je als organisatie voor staat en 
dat vanaf dag 1. 

Het belang van een heldere propositie, gelinkt aan de bedrijfsstrategie is 
met andere woorden cruciaal: Is het wel duidelijk voor iedereen waar je als 
organisatie naartoe wil en in welke mate is jouw people strategie daaraan 
gekoppeld? Dàt is de basis van de Employee Experience. 

Employee Experience is een raamwerk, een houvast, dat je verplicht als 
bedrijf om alles wat je doet op vlak van people management goed af te 
stemmen met de bedrijfsstrategie. 

belang van een heldere propositie,  
gelinkt aan de bedrijfsstrategie

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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Employee Experience 
is nooit af, want de 
verwachtingen van 
medewerkers evolueren, 
de prioriteiten kunnen 
veranderen en de 
arbeidsmarkt verandert
Els Overbergh , Baloise Insurance
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the sky is not the limit!

hefboom 4
manage expectations 
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Het verbeteren van de Employee Experience is best geen louter top-down 
exercitie. Het is een doorlopend proces met telkens nieuwe stappen waar 
medewerkers altijd gesprekspartner van zijn. Ze leveren feedback en ideeën 
waar je mee verder kunt. Door dit samen aan te pakken vergroot je ook de 
betrokkenheid, de verbinding en het vertrouwen in de organisatie.

De afgelopen jaren is HR overgestapt van jaarlijkse surveys, of surveys op 
belangrijke momenten, naar een strategie van ‘continue feedback’. Dat houdt 
in dat je regelmatig luistert naar wat je medewerkers te zeggen hebben over 
belangrijke onderwerpen. Door bijvoorbeeld korte pulse surveys te houden 
over thema’s zoals teamdynamiek of diversiteit en inclusie, krijg je direct inzicht 
in hoe je organisatie presteert op deze gebieden. Maar je kan niet op alles 
fantastisch zijn. 

the sky is not the limit!

HR staat vandaag meer dan ooit 
onder druk door de enorme 
arbeidsmarktkrapte: de vraag 
naar uitzonderingen neemt toe 
en dat zet de spanning tussen 
de nood om vacatures snel in  
te vullen en de focus op internal 
equity op scherp.

Els Overbergh
(Baloise Insurance)

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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Barbara De Vos , delaware

HR kan veel in beweging 
zetten door Employee 
Experience uit HR te 
halen en te koppelen aan 
bedrijfsdoelstellingen
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De vraag stelt zich daarom hoe ver je moet gaan in Employee Experience? 
Managing expectations is daarom cruciaal: natuurlijk mag het tof zijn, maar 
het moet vooral duidelijk zijn. Inzetten op Employee Experience betekent niet 
‘de leukste werkgever zijn’, aldus Bart Van Bambost (Nipro). “Als je Employee 
Experience gelinkt is aan de bedrijfsstrategie en bedrijfsdoelstellingen, kan 
je op een hele objectieve manier aantonen waarom je wel of net niet op 
een verwachting of vraag van medewerkers ingaat. Wees duidelijk waar je 
voor staat en wat (niet) kan door je Employee Experience te linken aan de 
bedrijfsstrategie.”

HR zit in de driverseat, de visie 
moet gedragen worden door alle 
leidinggevenden en directie, maar 
de journey moet wel samen met de 
medewerkers ingevuld worden

medewerkers betrekken hoeft  
evenwel niet te betekenen dat je  
op hyper gepersonaliseerde  
verwachtingen moet ingaan. 
Barbara De Vos
(delaware)

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey
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Illya Van den Borre, Delhaize

Employee Experience is 
een strategische prioriteit 
die gelinkt moet zijn aan de 
bedrijfsdoelstelling en de 
purpose van het bedrijf 
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creëer een gemeenschappelijke taal 

hefboom 5
neem (80% van) de 
business mee in bad 
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Het concept Employee Experience was oorspronkelijk bedoeld om de 
klant    tevredenheid te vergroten door de bevlogenheid van medewerkers 
te bevorderen. En vandaag is Employee Experience een kerntaak van HR 
geworden. HR neemt die handschoen op, maar haar rechtstreekse impact is 
beperkt. 

HR coördineert en checkt of het gebeurt, zorgt voor het kader (raamwerk) en 
de tools, maar vult het niet zelf in. Hoe zorg je ervoor dat leidinggevenden mee 
zijn? Hoe trek je hen met andere woorden mee in bad?

Bart Van Bambost  (Nipro):  
“Hoe beter de employee journey, hoe beter de performance van de 
medewerkers. Door de link met de bedrijfsstrategie expliciet te maken, zorg 
je ervoor dat leidinggevenden mee ownership opnemen. Dat doe je door hen 
te betrekken, met hen in gesprek te gaan en een gemeenschappelijke taal te 
creëren. We moeten daar ambitieus in zijn en voldoende lef en moed voor 
aan de dag leggen. Anderzijds mogen we ook niet naïef zijn. Je zal nooit alle 
leidinggevenden meekrijgen: Als 80% van alle leidinggevenden de filosofie 
aanvaardt en ernaar handelt is dat een prima garantie voor een succesvolle 
Employee Experience van de medewerkers.”

Bij Delhaize worden workshops georganiseerd en toolkits aangeleverd. Bij 
Amazon worden leidinggevenden opgeleid en het is er zelfs een voorwaarde 
om promotie te kunnen maken. 
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we moeten vertrekken 
van wat een medewerker 
nodig heeft om productief 
te zijn én zich goed te 
voelen in het bedrijf
Lisbeth Decneut , IMEC
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het ritme van de business bepaalt  
het ritme van de verandering

hefboom 6
ga niet (altijd) voor  
een revolutie
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De business is nooit klaar voor change. Je moet ze meenemen. De 
infrastructuur is zeer bepalend, maar het is ook belangrijk dat je buy-in hebt 
bij kritische stakeholders én je moet er als HR ook zelf in geloven, aldus Bart 
Van Bambost (Nipro) en Kris Legroe (Telenet). Dat betekent dat je moet durven 
experimenteren, dat je data moet inzetten om hen overtuigen. 

Een positieve Employee Experience begint bij de leidinggevenden van een 
organisatie. Zij hebben een rechtstreekse impact op nagenoeg alle aspecten 
die werknemers belangrijk vinden in de organisatie waar ze (willen) werken: 
betekenisvol werk doen waar ze hun talent kunnen ontwikkelen; autonomie, 
vertrouwen en impact hebben, feedback en erkenning, zich gezien en 
gesteund weten, samen voor iets gaan, een goede balans tussen werk en 
privé …

het ritme van de business bepaalt  
het ritme van de verandering
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Ann Winten , Amazon

Employee Experience 
gebeurt op de werkvloer 
door de interactie van 
leidinggevenden met 
medewerkers.

zes hefbomen voor een Strategische Employee Experience30 |

there are a number of employee experience 
descriptions out there, ranging from “helping 
employees stay productive, healthy, engaged, 
and on track” to “creating personalized, 
authentic experiences that ignite passion and 
tap into purpose to strengthen individual, 
team, and company performance

McKinsey

5   |   the employee experience   

https://www.delaware.pro/nl-nl


Illya Van den Borre (Delhaize):
Soms is het beter om niet te gaan voor een revolutie. Elke dag een 
kleine stap leidt op lange termijn ook tot een revolutie maar wordt 
niet als dusdanig ervaren. Employee Experience hoeft niet altijd 
groot(s) te zijn, het mogen geen geïndividualiseerde initiatieven 
blijven, maar dat wil niet zeggen dat je altijd voor een big bang 
moet gaan. Het loont om te experimenteren en in te zetten op 
quick wins en employee experience zo vorm te geven. Dat maakt 
het beter haalbaar voor sommige organisaties. 

Anderzijds moeten we soms wel durven gaan voor een big bang 
en het momentum grijpen. Dat vraagt lef, want de resultaten zijn 
pas op langere termijn zichtbaar. HR mist vaak nog de moed om 
door te zetten, te beïnvloeden en te overtuigen. We mogen onze 
agenda en onze aanpak niet laten leiden door enkelingen die 
tegen zijn, klinkt het.
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Over delaware
delaware is een snelgroeiend, wereldwijd 
bedrijf dat geavanceerde oplossingen 
en diensten levert aan organisaties die 
ernaar streven om de concurrentie op een 
duurzame manier een stap voor te blijven. 
delaware begeleidt klanten bij hun zakelijke transformatie en zet 
daarbij de technologieën van zijn belangrijkste partners, SAP, Microsoft, 
OpenText & Salesforce in. delaware blijft zijn klanten ook achteraf 
ondersteunen met het oog op de continuïteit van hun activiteiten en 
het doorvoeren van continue verbeteringen. In alle opzichten past 
delaware zijn eigen duurzame business model toe dat gericht is op de 
lange termijn. delaware stelt meer dan 3000 medewerkers tewerk in 
14 landen in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika.

delaware.pro
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