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A great Employee Experience does not 
come by chance.

It has to be designed!



POLL : Heb je ervaring met Employee 
Experience Design?

1. Ik ben een expert in Employee Experience Design en heb veel werkervaring 
opgedaan.

2. Ik heb redelijke werkervaring in Employee Experience Design.

3. Ik heb enige werkervaring/training met Employee Experience Design.

4. Deze Hackathon wordt mijn eerste ervaring met Employee Experience 
Design! 



Inhoud

• Wat en waarom EXD?

• Trends in experiences @ work

• Belang van empathie 

• EXD: waar begin je?

• Persona’s

• Ontwerpen van experiences

• Chat - vragen



Wat is Employee 
Experience 
Design?

• Creatieve methode om 
voor complexe (HR) 
problemen innovatieve
oplossingen te
realiseren.

• Mens centraal



Waarom Employee Experience Design?

Voorkomen van 10 design-missers:

1. Te snel van probleem naar de oplossing

2. Experts denken vóór de doelgroep ipv met

3. Kopiëren van andere organisaties

4. We gaan uit van onszelf

5. One size fits none



Voorkomen van 10 design-missers:

6. Belang voor de doelgroep, frequentie of belang niet goed
ingeschat

7. Oplossing moet vooral leuk zijn

8. De oplossing wordt te laat getest

9. Onderbuikgevoel of hierarchie weegt zwaarder dan mening
doelgroep

10.Design voor medewerkers is taak van HR



5. VERWACHTINGEN OVERTREFFEN

• Vanuit organisatie -
purpose & kernwaarden

• Betekenisvolle 
Momenten

• WOW: Verrassen & Fun

Trends in Experiences @ Werk



5. VERWACHTINGEN OVERTREFFEN

• Vanuit organisatie -
purpose & kernwaarden

• Betekenisvolle 
Momenten

• WOW: Verrassen & Fun

Snel & Makkelijk

Plezier & 

spektakel

Liefde

Persoonlijke groei

& Wellness

Mooimakers

Personalisatie

Purpose

Community

Virtual experiences



Emotionele empathie

versus

Cognitieve empathie



EXD: Waar begin je?

Employer
Branding

Onboarding

Learning & 
Development

Leiderschap

Performance

Exit



Employee Experience 

Ambitie

Purpose 
& Visie

Doelgroep Waarden



WELKE EMOTIE
WIL JE 

OVERBRENGEN?



verrast    blij               verbaasd              bewonderd                              
vertrouwd          geanimeerd    geïnteresseerd           trots                                     

geaccepteerd     veilig              krachtig                  vredig 
optimistisch           geïnspireerd tevreden

uitgedaagd   opgewonden  rustig    enthousiast waardevol

Welke emotie?

open     speels             allert hoopvol               geliefd  

moedig       energiek        voldaan  geliefd   vrolijk             
gerespecteerd    zelfverzekerd      onbezorgd  verbonden

vertrouwd      belangrijk      geamuseerd         nieuwsgierig  

geprikkeld   vrij    ontspannen   gebalanceerd 

competent        comfortabel       dankbaar         plezierig



Basis

• Werkgever Branding

• Werving & Selectie

• Instroom

• Ontwikkeling

• Prestaties & Beloning

• Interne doorstroom 

• Uitstroom

• Life-events

• Organisatiethema’s

Employee journey



EXD: waar begin je?

1. Werk vanuit het grootste probleem, een noodzaak. Niet vanuit een 
systeem of proces-opdracht.

2. Ga uit van behoefte business

3. Start klein

4. Kris-kras door de employee journey versus chronologisch

5. Het is geen project!

6. Organiseer mankracht en mandaat

7. Doe een nul-meting

8. Bovenal: start!



Je kunt je processen tot in het oneindige 

perfectioneren. 

Je kunt ze ook zó ontwerpen dat 

mensen enthousiast worden om ze te gebruiken.“

-Owen Schaffer



Snel

Efficient

Digitaal

Focus

Empathie

Verras

Uniek

Simpel

Maatwerk



Voor meer empathie: persona’s

• Gebaseerd op research

• Representeerd een specifiek  
segment medewerkers

• Breng je persona tot leven!



STAKEHOLDERSANALYSE





Luister naar medewerkers

• Jaarlijkse & pulse survey

• Survey employee journey

•Mood app

•Klankbordgroepen

• Stay & exit interview

•Observatie









. 

Ontwerpen

van

experiences



KANO-MODEL

• Basisfactoren: hier moet het product of de dienst altijd aan voldoen.

• Prestatiefactoren: hoe meer dit er zijn, hoe beter dat is.

• WOW-factoren: extra factoren waar een klant blij mee verrast kan worden.





PEAK-END REGEL



Collega's van Aegon 

zwaaien Roel (65) uit © Amy van Leiden 
Afscheid Roel Swaap

bij Aegon



FRAMING

Een frame is een ‘verhaal’ 
waarmee je met behulp van 
bepaalde woorden en beelden 
de interpretatie van de ontvanger 
beïnvloedt. 





NUDGING

• Een goede nudge is een klein en subtiel duwtje in de goede richting. 

• Een nudge beïnvloedt iemands keuze of gedrag zonder dwingend te zijn.

• Een nudge kan op een prettige manier helpen om keuzes te maken die het 
beste passen bij jouw situatie. 

• Voorbeelden:  keuze promoten, iets de standaard maken, feedback seintje 
geven, gedrag beïnvloeden 



• Opsomming

• En 2

• En 3







WAT IS EXD NOG MEER? 

OLO

• Het Ontwerpen van de ervaring (prototype)

• Het Leveren van de ervaring

• Het Ontwikkelen van de vaardigheden om dit te blijven doen

Continue feedback

De (waardering van de) employee experience verandert. Het is van belang 
deze te monitoren en aan te passen.





PRESENTEREN

• Overtuigen door storytelling

• Laat de doelgroep aan het woord

• Schets een aantrekkelijk perspectief

• Maak het visueel





BLIJF METEN EN VERBETEREN





Download ons gratis e-book!

• 94 pagina’s!

• www.hxwork.nl (NL)

http://www.hxwork.nl/






heleen@hxwork.nl

Tel  0620019652

Meer informatie

mailto:heleen@happinessbureau.nl

