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Een platform waarmee 
continu het sentiment onder 
werknemers beluisterd wordt 
om de employee engagement te 
verbeteren

In een tijd van snelle veranderingen en grote 
onzekerheden is het belangrijk dat organisaties 
voortdurend luisteren naar de stem van hun 
werknemers op het vlak van betrokkenheid, sentiment 
en welzijn en tijdig de juiste maatregelen nemen. Alleen 
zo kunnen organisaties succesvol zijn en blijven. 

Lage betrokkenheid leidt tot een hoog 
personeelsverloop, minder productiviteit, een hoog 
verzuim en uiteindelijk tot het onvermogen van 
organisaties om hun doelstellingen te realiseren. En de 
#1 reden achter deze Execution Gap is het employee 
engagement:

77% van de mensen werkt niet 
conform de strategische doelen

72% van de werknemers begrijpt 
de strategie van de onderneming 
niet volledig

3/4 van de werknemers zegt dat 
ze informatie missen die ze nodig 
hebben voor uitvoering
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£ 250.000 bespaard door 
managementtalent intern te 
ontwikkelen met behulp van 
Peakon

Personeelsverloop verlaagd van 
64% naar 23% dankzij Peakon

Hogere employee satisfaction 
met Peakon

Stap over op een Active Engagement Strategy

Om de eerder genoemde 'Execution Gap' te dichten moeten organisaties overschakelen op een  Active 
Engagement Strategy — de noodzakelijke basis voor 'execution excellence' en succesvolle transformatie. 

Wilt u ervoor zorgen dat ook uw organisatie inzicht krijgt via meerdere feedbackkanalen, om te ontdekken wat 
belangrijk is voor uw mensen en om prescriptieve actieplannen op te stellen die het employee engagement en de 
bedrijfsresultaten verbeteren? Neem vandaag nog contact op met een Peakon Account Executive. 

Total Activation

Ondersteun de 
besluitvorming 
van managers met 
aanbevelingen voor acties, 
die voortdurend worden 
bijgewerkt op basis van de 
huidige teamprioriteiten

Verbeter het vertrouwen 
en de samenwerking met 
dashboards die voor meer 
transparantie en gedeelde 
verantwoordelijkheid 
zorgen om resultaten te 
stimuleren

Intelligent Listening

Ontdek de werkelijke 
betrokkenheid met 
verbonden, realtime data 
over de  hele organisatie en 
de hele employee lifecycle 

Breng verborgen 
waarheden aan de 
oppervlakte met 
vertrouwelijke gesprekken 
tussen managers en 
werknemers, op basis van 
open en eerlijke feedback

Execution Analytics

Verbind data over het 
engagement met business 
KPI's en voorkom disrupties 
in de bedrijfsvoering 
door het voorspellen van 
het verloop en andere 
employee lifecycle metrics 

Begrijp het 'waarom' met 
geavanceerde Natural 
Language Processing, 
wat dynamische 
inzichten genereert over 
werknemerssentiment en 
trending topics

Luisteren naar de stem van werknemers

Peakon by Workday is een platform voor het verbeteren van de employee engagement. Feedback van werknemers 
wordt met Peakon gebruikt voor het leveren van zinvolle inzichten die leiden tot een uitmuntende uitvoering en 
transformationeel succes. Peakon biedt leiders de mogelijkheid om op basis van realtime inzichten in engagement, 
sentiment en productiviteit de prestaties van werknemers te verbeteren, tijdens de hele employee lifecycle.


