
Workday Learning

Faciliteer gepersonaliseerd leren om 
loopbaanambities te ondersteunen

Workday Learning biedt u een geadministreerde 

omgeving die gepersonaliseerd kan worden voor en 

door iedere werknemer. Zodra u content voor specifieke 

vaardigheden of expertise heeft ontwikkeld kunt u deze 

via campagnes rechtstreeks aan gedefinieerde groepen of 

hele afdelingen adresseren. 

Verweef learning in de employee life cycle

Workday levert het eerste systeem voor training & 

educatie dat volledig onderdeel uitmaakt van het 

financiële- en HCM-systeem. Hierdoor kunt u educatie 

& training verweven in de dagelijkse routine van 

werknemers. U kunt bijvoorbeeld specifiek materiaal 

opnemen voor het introductieprogramma voor nieuwe 

werknemers, beschikbare content en programma’s 

afstemmen op persoonlijke- en bedrijfsdoelen of 

specifieke programma’s aanbevelen wanneer een 

werknemer van functie verandert of promotie krijgt. 

Leren wordt zo een integraal onderdeel van werknemer-

betrokkenheid en draagt bij aan de ontwikkeling van 

vaardigheden én de flexibiliteit van uw werknemers.  

De manier waarop we leren is veranderd. Overal is 

dynamische educatieve content van hoge kwaliteit 

beschikbaar. Het wordt steeds eenvoudiger om kennis 

op te doen over een onderwerp of een interessegebied. 

Waarom is educatie op de werkplek dan nog zo 

ingewikkeld? 

Workday Learning biedt een frisse benadering op 

educatie. Van rigide naar relevant, gepersonaliseerd en 

on-demand. Workday Learning combineert professionele 

ontwikkeling, intercollegiaal leren en verplichte training 

in één intuïtieve toepassing, zodat werknemers als nooit 

tevoren met hun ontwikkeling bezig kunnen zijn.

Betrek werknemers met een moderne omgeving voor 
training & educatie

Workday Learning biedt een dynamische leerervaring 

in een consumentachtige, sociale omgeving, wat de 

betrokkenheid vergroot. Werknemers krijgen controle 

over hun eigen ontwikkeltraject door het instellen van 

persoonlijke voorkeuren. Als zij dit doen wordt relevante 

educatieve content voor huidige of toekomstige functies 

uitgelicht en de toegang tot benodigd materiaal verkregen.

Maar leren is geen eenrichtingsverkeer. Workday biedt 

werknemers ook de mogelijkheid hun expertise vast te 

leggen en te delen op video, compleet met interacties 

en opdrachten. De eigen aangeleverde content (peer 

content) kan snel groeien en zo bijdragen aan uw eigen 

contentdoelstellingen. Dit proces wordt gecontroleerd 

door configureerbare goedkeuringsprocessen. Dit 

vermindert de kosten en tijd die gepaard gaan met het 

creëren van content, terwijl u toch verzekerd blijft van 

de benodigde aansluiting op de bedrijfsdoelstellingen.



Verkrijg inzicht in de impact van uw initiatieven

Krijg diepgaand inzicht in de effectiviteit van uw 

programma’s met rapportages en analysemogelijkheden 

voor administrators, personeelsmanagers en executives. 

In Workday Learning worden activiteiten en resultaten 

weergegeven in rapportages en dashboards. In deze 

rapportages worden de activiteiten op het gebied van 

educatie en training gecombineerd met andere gegevens 

uit Workday om trends en kansen te identificeren.  

Onderdeel van één systeem

Omdat Workday Learning deel uitmaakt van één systeem 

profiteert u van de onderliggende technologie zoals het 

business process framework, het single data model, de 

uitgebreide rapporten, de analytics en de beveiliging.  

Dit maakt dat Workday Learning snel in uw bestaande 

HCM-omgeving opgenomen kan worden. Een 

infrastructuur die de basis legt voor snelle innovatie. 

Uitgebreide mogelijkheden

Studiemanagement

Beheerders hebben de mogelijkheid om snel 

lesprogramma's te creëren, te vernieuwen en te 

configureren; verplichte, facultatieve of on-demand lessen 

en cursussen samen te stellen en te bewerken; content 

voor selectieve doelgroepen te promoten; werknemers in 

groepen aan te melden; scorevereisten en wachtlijsten te 

beheren; versies en content uit te breiden. 

Meerdelige cursussen

Workday Learning ondersteunt het samenstellen van 

online, persoonlijke of hybride cursussen, inclusief 

versiebeheer voor verschillende talen, tijdzones en 

afdelingen. U kunt videocontent, klassikale trainingen, 

webinars, documenten of op standaarden gebaseerde 

eLearning combineren om gevarieerde leerwegen 

samen te stellen die bestaan uit dynamisch en relevant 

lesmateriaal. U kunt ook het aantal cursusweergaven, 

voltooide cursussen en testresultaten bijhouden ter 

ondersteuning van certificerings- en nalevingsregistratie. 

Moderne content

Met Workday Learning is iedereen zowel cursist als 

docent. Werknemers kunnen zelf video's of andere content 

uploaden, delen en bewerken. Bestaand eLearning-

materiaal zoals SCORM of AICC is ook toegankelijk. 
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Workday Learning biedt onbeperkte opslag en streaming 

via een videoplatform dat wereldwijd video van hoge 

kwaliteit converteert, codeert en ter beschikking 

stelt. Met interactieve opdrachten, open vragen en 

commentaarvelden wordt video een actief medium  

voor doeltreffend leren.

Learning Campaigns

Omdat u toegang heeft tot alle data uit Workday kunt u 

campagnes ontwikkelen met relevant materiaal gebaseerd 

op de specifieke kenmerken of de handelingen van uw 

werknemers. Of u nu een verplicht trainingsonderdeel 

toewijst aan uw serviceorganisatie of nieuwe managers 

een cursus leiderschapstechnieken geeft, met Workday 

Learning biedt u relevante content op het juiste moment. 

Social Learning

Workday Learning stimuleert de nieuwsgierigheid en het 

delen van kennis omdat elke werknemer inzicht krijgt 

in de enorme variatie van het beschikbare materiaal. 

Iedereen kan content beoordelen, delen of hieraan 

bijdragen. Zo kan educatie een enorme vlucht nemen 

binnen uw organisatie. Uw werknemers kunnen hun  

eigen lessen maken en delen terwijl u zo veel of zo 

weinig controle over de content houdt als u wilt. 

Learning Insights

De flexibele dashboards en uitgebreide rapportages, 

waarin realtime gegevens uit het hele Workday systeem 

worden gecombineerd, maken het mogelijk om de  

waarde en de impact van uw programma’s te meten.  

Met analytics signaleert u hiaten en ontdekt u kansen om 

resultaten te verbeteren. Een beheerdersdashboard biedt 

een actueel overzicht van tactische en strategische KPI’s. 

Een docentendashboard toont een kalender met bezetting 

van de docent en geeft de docent directe mogelijkheid 

om roosters en scores te beheren.

Een nieuwe benadering
Met Workday Learning krijgt leren op de werkplek een 

nieuwe dimensie. De kracht en het vermogen van een 

up-to-date framework voor learning wordt gecombineerd 

met een gestructureerd en gecontroleerd platform die 

ook nog eens het noodzakelijke inzicht in resultaten 

biedt. Ontdek de mogelijkheden.
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