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Smart Collaboration
Zorg voor een schaalbare en gepersonaliseerde 
digitale werkplek waarin medewerkers altijd, 
overal en met iedereen efficiënt en veilig kunnen 
samenwerken. 

Business Apps
Zorg ervoor dat je medewerkers over de applicaties 
beschikken die hen in staat stellen om processen 
efficiënt in te richten en gebruik te maken van 
inzichten uit de voor hen beschikbare data.

Actionable Data
Vaak wordt data alleen door het management en 
de financiële afdeling gebruikt om de organisatie 
te sturen, terwijl het op individueel niveau ook 
meerwaarde biedt.

Een cruciale vraag blijft vaak onbeantwoord, 
namelijk: wie is er verantwoordelijk voor Employee 
Empowerment? Eigenaarschap is geen issue als de 
waarde duidelijk is. Hieronder lees je wat Employee 
Empowerment concreet oplevert.

Schaduw-IT
Het belangrijkste en snelst te identificeren 
symptoom van  de behoefte aan Employee 
Empowerment is Schaduw-IT. Door medewerkers te 
voorzien van de juiste tools, wordt schaduw-IT 
geëlimineerd.

Self-service
Medewerkers willen hun werk effectief en efficiënt 
kunnen doen. Om dit mogelijk te kunnen maken 
is het goed om hen de mogelijkheid te geven om 
bepaalde zaken zelf uit te kunnen voeren.

De cloud
Digitale Employee Empowerment gaat over het 
gebruik van nieuwe technologie, niet over het bezit 
ervan. Met cloudtechnologie zijn medewerkers altijd 
voorzien van de nieuwste technologie en zit het 
werkkapitaal van een organisatie niet meer vast in 
contracten en licenties.

Privacy
Door contentcreatie, het intern delen en extern 
pushen van informatie, ontstaat ongestructureerde 
data waar veel privacygevoelige klantinformatie 
aan kleeft. Zorg er daarom voor dat je medewerkers 
gebruik kunnen maken van databronnen, maar dat ze 
dit wel op een veilige manier doen.

Executive summary

Organisaties die zich meer op klanten willen focussen, kijken vaak vooral naar de behoeften van de klant. Wat vaak vergeten wordt is de rol van 

de eigen mensen. Vaak valt hier de grootste winst te behalen. Technologie speelt hierbij een belangrijke rol. Door medewerkers de technologie te 

bieden die hen in staat stelt om de klant zo goed mogelijk te bedienen, zorg je voor ‘empowered employees’. Empowered employees hebben alle 

benodigdheden in handen om op een effectieve en klantgerichte manier je organisatie te vertegenwoordigen.

Macaw onderscheidt drie focusgebieden binnen Employee Empowerment, namelijk: Smart Collaboration, Business Apps en Actionable Data. De som van deze drie 
gebieden noemen we het Employee Platform. Een Employee Platform is een door co-creatie ontstane digitale werkplek die volledig gepersonaliseerd, eenvoudig te 
bedienen en doelgericht is.
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De business case 
van Employee 
Empowerment

Ook in tijden van digitalisering worden organisaties gemaakt 

door mensen. Het zijn nog altijd mensen die klantverwachtingen 

waarmaken, klantervaringen vormgeven en de bedrijfscultuur 

maken. Hoe sterker werknemers de visie en de belofte van 

de organisatie delen en uitdragen, hoe positiever klanten 

een organisatie beoordelen. Van het eerste contact met 

een salesmedewerker tot en met de ervaring met een 

servicemedewerker: zorg altijd voor een vloeiende klantervaring en 

een herkenbare identiteit. Dit levert je namelijk niet alleen klanten 

op, maar verandert je klanten in ambassadeurs van je bedrijf. Door 

medewerkers de digitale tools te bieden die hen in staat stelt om 

de klant zo goed mogelijk te bedienen, zorg je voor ‘empowered 

employees’. Empowered employees hebben alle benodigdheden in 

handen om op een effectieve en klantgerichte manier je organisatie 

te vertegenwoordigen. In dit whitepaper lees je op welke drie 

focusgebieden je je moet richten om succesvol te kunnen starten 

met Employee Empowerment. Daarnaast lees je aan de hand van 

enkele voorbeelden hoe dit er in de praktijk uit zou kunnen zien en 

wat de concrete voordelen zijn. 
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“Behandel je medewerkers 

precies zoals je wilt dat zij 

je belangrijkste klanten 

behandelen.”

Stephen R. Covey, managementguru

Omdat klanten met het gebruik van smartphones 
en apps toegang hebben tot meer informatie over 
producten, diensten, markten en leveranciers dan 
ooit, hebben zij het steeds meer voor het zeggen. 
Bedrijven die de klant onvoldoende centraal stellen, 
worden negatief beoordeeld. Deze beoordelingen 
liggen voor iedereen voor het oprapen. Organisaties 
die hun klanten wél tevreden weten te stellen, staan 
in een positief daglicht en zullen daardoor een grotere 
kans hebben om bestaande klanten te behouden en 
nieuwe klanten aan zich te binden. We leven kortom in 
‘the age of the customer’.

Organisaties die zich meer op klanten willen 
focussen, kijken vaak vooral naar de behoeften van 
de klant. Er wordt gekeken naar markttrends, nieuwe 
technologieën (zoals IoT) en mediagebruik van de 
doelgroep, maar wat vaak vergeten wordt is de rol van 
de eigen mensen. Vaak valt hier de grootste winst te 
behalen. Technologie speelt hierbij een belangrijke 

rol. Door medewerkers de technologie te bieden 
die hen in staat stelt om de klant zo goed mogelijk 
te bedienen, zorg je voor ‘empowered employees’. 
Empowered employees hebben alle benodigdheden 
in handen om op een effectieve en klantgerichte 
manier je organisatie te vertegenwoordigen. 
Afbeelding 1 laat zien hoe empowered employees 
bijdragen aan een klantgerichte organisatie.

Afbeelding 1. Klantfocus door middel van empowered employees
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De rol van medewerkers bij het centraal stellen van de klant
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Drie focusgebieden en 
ontwerpcriteria bij het  
realiseren van Employee 
Empowerment 
De basis voor Employee Empowerment is het beschikbaar stellen van de juiste 
tools, technologie en informatie. Het is hierbij belangrijk dat deze in lijn is met 
technologieën die je klanten gebruiken. Zorg ervoor dat je tenminste op 
hetzelfde technologieniveau zit en dat je werknemers de tools, technologie en 
informatie op de juiste manier inzetten. Maar hoe kun je dit realiseren? Hoe 
ontwikkel je een visie? Wat zijn de juiste middelen? En hoe zorg je ervoor dat je 
medewerkers deze middelen gaan gebruiken? De bestaande werkplek vervangen 
voor een digitale werkplek alleen is niet voldoende. Om je werknemers 
daadwerkelijk in staat te stellen om klantgericht te werken, zal de werkplek 
opnieuw moeten worden ontworpen. Wij hanteren hierbij drie ontwerpcriteria: 
relevant, persoonlijk en veilig

Daarnaast onderscheidt Macaw drie focusgebieden binnen Employee 
Empowerment, namelijk: Smart Collaboration, Business Apps en Actionable 
Data. De som van deze drie gebieden noemen we het Employee Platform. 
Een Employee Platform is een door co-creatie ontstane digitale werkplek die 
volledig gepersonaliseerd, eenvoudig te bedienen en doelgericht is. Daarnaast is 
het gebaseerd op de doelen van de organisatie én die van de medewerker. Dit 
zorgt voor een goede sturing op business value en zorgt ervoor dat de nieuwe 
technologie goed geadopteerd wordt door de medewerkers. Een goed ingericht 
platform geeft bovendien nieuwe inzichten en biedt een basis voor de groei van 
je organisatie.

Smart Colaboration  
Een belangrijke basis voor empowered employees is samenwerking. Zorg 

daarom voor een schaalbare en gepersonaliseerde digitale werkplek waarin 

medewerkers altijd, overal en met iedereen efficiënt en veilig kunnen 

samenwerken. Dit is ook de plek waar communicatie, kennisdeling en 

innovatie kan plaatsvinden, zodat een gemeenschappelijke cultuur van groei 

en klantfocus ontstaat. 

Business Apps 

Zorg ervoor dat je medewerkers over de applicaties beschikken die hen 

in staat stellen om processen efficiënt in te richten en gebruik te maken 

van inzichten uit de voor hen beschikbare data. Het is belangrijk dat de 

applicaties worden ingericht om de werknemer optimaal te ondersteunen, 

afgestemd op zijn of haar specifieke rol. 

Actionable Data
We produceren meer data dan ooit tevoren. Vaak wordt data alleen door het 

management en de financiële afdeling gebruikt om de organisatie te sturen, 

terwijl het op individueel niveau ook meerwaarde biedt. Zorg er dus voor 

dat de relevante data beschikbaar, bruikbaar en gevalideerd is voor iedereen 

binnen de organisatie.

Drie focusgebieden
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Enkele praktijksituaties

Smart Colaboration   
 

Binnen bedrijf X maakt slechts de helft van de medewerkers het bestaande 
intranet. Hoe komt dat? Een gewetensvraag aan het managementteam: “hoe 
vaak ben je de afgelopen week zelf op het intranet aanwezig geweest?” Het 
antwoord is meestal teleurstellend. De onderliggende boodschap is dat wanneer 
het management de waarde van het digitaal samenwerken en communiceren 
niet ziet, werknemers ook niet de urgentie zullen voelen om het te gebruiken. 
Het tegenovergestelde is echter ook waar. Bij organisaties waar het management 
wél zichtbaar aanwezig is op de digitale platformen - al is het alleen maar 
om te luisteren en feedback te geven - voelen medewerkers zich serieus 
genomen. Kortom, ook in de digitale werkomgeving is de aanwezigheid van het 
leiderschapsteam nodig om waarde te creëren. 

Business Apps  
 

Je kent de situatie wel: je staat in de winkel, maar de maat van het artikel dat 
je zoekt is niet voorradig. De winkelmedewerker kan niet helpen, want hij weet 
niet wat er in andere vestigingen op voorraad is. Hierdoor verlaat je de winkel 
met lege handen. Als de kledingketen het personeel had ‘empowered’ met de 
juiste technologie om klantgericht te werken, dan had de medewerker je direct 
geholpen door het artikel voor je te bestellen en het dezelfde avond bij je thuis te 
laten bezorgen. Employee Empowerment gaat dus verder dan alleen een 
Intranet. Het is ook het beschikbaar stellen van tools die werknemers in staat 
stellen om de juiste oplossing te bieden op ‘het moment van de waarheid’.

De bestaande digitale omgeving voor medewerkers is vaak incompleet, gefragmenteerd en niet voorzien van de meest recente technologieën. 

Het bestaat vaak uit verschillende tools, bijvoorbeeld voor het schrijven van uren, het delen van informatie en het aanvragen van vakantiedagen. 

Ze zijn vaak niet erg gebruiksvriendelijk en worden alleen gebruikt als het écht niet anders kan. Liever gebruiken medewerkers eigen tools uit de 

publieke Cloud. Deze workarounds zijn vaak niet bepaald veilig. Met een employee platform til je de totale digitale werkomgeving naar het juiste 

niveau. Door samen met je medewerkers aan de slag te gaan, kun je je werknemers voorzien van de gewenste tooling. Hieronder lees je per 

focusgebied een aantal praktijksituaties.

“Waarom niemand het bestaande intranet gebruikt” “Het moment van de waarheid” 
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Actionable Data
 
 

Het genereren van inzichten uit data kan een grote rol spelen in het succes van de 
organisatie. Dit geldt niet alleen voor het management, maar ook op individueel 
niveau. Door de voor hen relevante data te analyseren, kunnen ook medewerkers 
meer successen boeken. Door er als werkgever voor te zorgen dat je werknemers 
over de faciliteiten en de (klant-) data beschikken om relevante inzichten te 
genereren, geef je hen invloed op hun eigen successen. Een voorbeeld: je werkt 
bij een aanbieder van mobiele telefonie. Aan de hand van CRM-data kun je zien 
dat een klant twee jaar geleden een nieuwe telefoon heeft besteld. In de website 
analytics zie je bovendien dat deze persoon in de afgelopen maand diverse keren 
heeft rondgekeken op pagina’s van een bepaald merk. Door deze informatie te 
combineren, kun je de klant een persoonlijk aanbod doen. Hiermee vergroot je 
de kans op een aankoop en een tevreden klant.

64% van de medewerkers zou een slechter  
 betaalde baan aannemen als dat betekent dat 
zij overal kunnen werken.

87% overeenkomstige stijging in retentie  
wanneer employee engagement stijgt.

20% verhoging van medewerkerstevredenheid bij 
organisaties die social media tools voor  
intern gebruik hanteren.

7% meer productiviteit bij organisaties met 
sterke online social networks.
*Bron: Deloitte, The digital workplace: Transform your employee experience

“Geef medewerkers meer invloed op hun eigen    
 successen”  

Voordelen van empowered employees
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De business value 
van Employee 
Empowerment
Een cruciale vraag blijft vaak onbeantwoord, namelijk: wie is er verantwoordelijk 
voor Employee Empowerment? Wat we vaak zien is dat het als een evenredig 
aandeel van HR, IT en Communicatie wordt gezien. Dat is waarschijnlijk precies 
de reden waarom de bestaande platformen en tools niet zo succesvol zijn als 
ze zouden kunnen zijn. Een gezamenlijke strategie zou daarom aan de basis 
moeten liggen van Employee Empowerment in je organisatie. Daarnaast is het 
ontbreken van een duidelijke eigenaar een veelvoorkomend probleem. Zonder 
een duidelijke eigenaar is het moeilijk te bepalen wanneer iets succesvol is en 
wie er verantwoordelijk is voor het succes. Eigenaarschap is geen issue als de 
waarde duidelijk is. Hieronder lees je wat Employee Empowerment concreet 
oplevert en voor wie.

Schaduw-IT
Het belangrijkste en snelst te identificeren symptoom van  de behoefte aan 
Employee Empowerment is Schaduw-IT. Schaduw-IT is het zakelijk gebruik van 
handige apps uit de publieke cloud, zonder ondersteuning of toestemming van 
de IT-afdeling. Het gebruik van schaduw-IT laat zien dat medewerkers heel goed 
weten hoe zij hun werk efficiënter en effectiever kunnen inrichten met behulp 
van nieuwe technologie. Het analyseren van het gebruik van de gebruikte 
schaduw-iT is daarom de slimste en snelste manier om de behoeften, kosten, 
opbrengsten en risico’s van Employee Empowerment in kaart te brengen.

“It doesn’t make sense to hire smart people 

and then tell them what to do”

Steve Jobs.
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Self-service
Omdat organisaties steeds sneller moeten bewegen in een complexer wordende markt 
zijn bestaande managementmodellen vaak niet meer afdoende. Medewerkers willen 
hun werk effectief en efficiënt kunnen doen. Om dit mogelijk te kunnen maken is het 
goed om hen de mogelijkheid te geven om bepaalde zaken zelf uit te kunnen voeren. 
In niet primaire processen hebben de meeste organisaties hier al ervaring mee. Denk 
bijvoorbeeld aan declaraties indienen of verlof aanvragen. Self-service is in steeds meer 
organisaties gemeengoed geworden. Het bespaart geld, zorgt voor meer werkplezier en 
effectiever klantcontact.

De cloud
Bestaande werkplekken, portals en tools zijn vaak verouderd. Ze komen uit de tijd 
dat er nog geen abonnementsmodellen voor software en hardware bestonden. Deze 
verouderde software mist allerlei functies en vormt een veiligheidsrisico. Het probleem 
is echter dat er veel tijd en geld in is geïnvesteerd. Met de komst van cloudtechnologie 
worden nieuwe versies niet meer eens per zoveel jaar uitgebracht, maar gebeurt 
het continu. Digitale Employee Empowerment gaat over het gebruik van nieuwe 
technologie, niet over het bezit ervan. Hierdoor zijn medewerkers altijd voorzien van de 
nieuwste technologie en zit het werkkapitaal van een organisatie niet meer vast in 
contracten en licenties.

Privacy
Klanten gaan ervan uit dat je weet wie ze zijn en dat ze op maat bediend worden. Data 
is er dus om gebruikt te worden door je medewerkers om klanten en organisatie beter 
te bedienen. Doe het alleen wel veilig, integer en transparant. Niet alleen klanten eisen 
dat organisaties zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Met de nieuwe Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) wordt ook de wetgeving steeds strenger. 
Privacy heeft significante impact op Employee Empowerment. Door contentcreatie, het 
intern delen en extern pushen van informatie, ontstaat ongestructureerde data waar 
ongemerkt veel privacygevoelige klantinformatie aan kleeft. Het veiligheidsniveau van 
je IT is dus in de eerste plaats een zaak van vertrouwen van de klant in je merk. Zorg er 
daarom voor dat je medewerkers gebruik kunnen maken van databronnen, maar dat ze 
dit wel op een veilige manier doen. 
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Stel je vraag aan onze specialist!

Geef je eigen 
strategie vorm
Nu je weet wat de basiselementen zijn van Employee 

Empowerment en enkele praktijkvoorbeelden hebt 

gelezen, kun je vorm gaan geven aan je eigen 

strategie. 

Ben je benieuwd hoe wij je kunnen helpen 

met Employee Empowerment?

mailto:marketing@macaw.nl



