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Peakon 
Inzichten die u 
aan het werk kunt 
zetten

Zet feedback om in inzichten, 
inzichten om in actie, en 
actie in verandering.
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Werknemers leveren hun beste 

prestaties wanneer zij zich gesteund 

voelen en vertrouwen hebben in hun 

organisatie. Om dat te bereiken is het 

belangrijk om te luisteren naar de stem 

van werknemers - en deze informatie 

te gebruiken om de manier waarop 

de organisatie werkt verder vorm te 

geven. De meeste tools voor employee 

engagement meten de betrokkenheid. 

Maar, luisteren naar de feedback van 

werknemers alleen is onvoldoende. 

Organisaties moeten ook actie 

ondernemen.

Workday en Peakon bieden samen 

een platform om tijdens de hele 

employee lifecycle te luisteren naar de 

stem van werknemers voor realtime 

inzicht in engagement, sentiment 

en productiviteit. Organisaties 

krijgen inzicht via verschillende 

feedbackkanalen. Met deze gegevens 

ontdekken ze wat belangrijk is voor hun 

mensen en kunnen ze het sentiment 

vastleggen. De realtime data kan direct 

geanalyseerd worden om te gebruiken 

voor actieplannen. Op deze manier 

kunnen organisaties fantastische 

employee experiences leveren, waarbij 

elke stem wordt gehoord. 

Met de juiste inzichten en de 

benodigde resources binnen 

handbereik kunnen werknemers beter 

presteren. Als ze beschikken over het 

juiste niveau van verantwoordelijkheid 

kunnen ze zorgen voor positieve 

verandering. Ze worden betere people 

managers. Het resultaat? Een high-

performance cultuur die is gebaseerd 

op open en eerlijke feedback van 

iedereen binnen de organisatie, op alle 

niveaus.

De ongekende omstandigheden van 

vandaag stellen de wereld van werk 

op de proef. Organisaties worden 

geconfronteerd met veranderingen 

en onzekerheid, in een tempo en van 

een omvang die ze nog nooit eerder 

hebben meegemaakt. De toekomst 

staat op het spel. Dit dwingt executives 

om hun initiatieven op het gebied van 

transformatie te versnellen om hun 

organisatie op de nieuwe realiteit af te 

stemmen.

Zorgen dat uw mensen en teams het 

gevoel hebben dat hun welzijn prioriteit 

heeft en dat ze worden gehoord is 

belangrijker dan ooit. De toename van 

werken op afstand (hybride werken) 

heeft gevolgen voor het vermogen van 

werknemers om hun werk uit te voeren 

- en voor het vermogen van managers 

om ze te begeleiden, aangezien 

Zet inzichten om in actie

traditionele observatiemethoden niet 

meer werken.

Deze verschuiving naar een remote 

workforce maakt de Execution Gap 

alleen maar breder.

Dit betekent dat business- en HR-

leaders moeten omschakelen naar 

een Active Engagement Strategy, 
voor veerkracht en een succesvolle 

transformatie. Organisaties die hun 

mensen op de eerste plaats zetten 

willen een voortdurende dialoog met 

hun teams. Ze willen weten wat hun 

werknemers verwachten om iedereen, 

ongeacht dienstverband of rol, uit te 

rusten met de benodigde inzichten om 

echte verandering teweeg te brengen.

Business- en HR-leaders wereldwijd 

vertrouwen op Workday en Peakon voor 

'execution excellence' en succesvolle 

transformatie. 
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Workday + Peakon 
bieden samen 
een continuous 
listening platform 
om het employee 
engagement en 
de prestaties te 
verbeteren. 

Gebruikmakend van Intelligent Listening-technologie biedt Peakon 
realtime inzichten over employee engagement, diversiteit, gelijkheid 
en inclusie in een alles-in-één-platform voor werknemersucces. Dit 
zorgt voor een nauwkeurig beeld van de employee experience op alle 
niveaus van de organisatie, wat leidt tot doelgerichte acties.
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Oplossingen gebouwd 
voor het verbeteren van 
organisatorisch succes en 
ontworpen voor schaal en 
complexiteit
Peakon Engage

Verbeter de productiviteit, retentie en 

bedrijfsprestaties met Peakon Engage. De enige 

oplossing voor employee engagement die 

elke werknemer activeert, de wensen van uw 

mensen vastlegt en persoonlijke, prescriptieve 

aanbevelingen voor acties geeft. Stel een basislijn 

vast voor de employee engagement en neem 

datagedreven beslissingen die resulteren in hogere 

teamprestaties.

Peakon Include

Legt belangrijke inzichten vast waarmee de 

betrokkenheid, inclusie en diversiteit onder 

werknemers kan worden gemeten. De oplossing 

biedt realtime inzichten om discriminatie te 

identificeren en te elimineren, wat bijdraagt aan 

een cultuur van gelijkheid en een gevoel van 

'erbij horen'. Koppel uw initiatieven op het gebied 

van diversiteit en inclusiviteit aan engagement, 

identificeer individuele gevallen van discriminatie 

en geef uw managers de middelen om een 

actievere rol te spelen. 

Peakon Grow

Versnel individuele en teamprestaties met 

continue feedback via Peakon Grow. Kies voor een 

agile aanpak van employee development door 

het stimuleren van individuele en teamprestaties 

met continue, persoonlijke feedback, begeleiding 

en aanbevelingen. Hierdoor kunnen werknemers 

doelgericht en effectief werken aan hun loopbaan. 
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Het antwoord op de juiste vragen,  
in realtime 
 

De aanpak van Peakon op basis van 'Intelligent 
Listening' biedt, volledig geautomatiseerd, de 
mogelijkheid om de juiste vraag, aan de juiste persoon 
en op het juiste moment, te stellen. Werknemers 
kunnen regelmatiger hun mening geven via één enkele 
surveyervaring. Zo wordt er tijdens de hele employee 
lifecycle een continue dialoog onderhouden met 
werknemers en wordt de administratieve last minder. 
Het resultaat is een volledig geïntegreerde dataset die 
kan worden gebruikt om mensen uit het hele bedrijf 
gerichte inzichten te geven over de beste actie die ze 
kunnen ondernemen. En u kunt eenvoudig prioritiseren 
welke acties het belangrijkste zijn.

Zorgen dat de stem van elke  
werknemer wordt gehoord 

Peakon stelt u in staat om een nauwkeurig, realtime beeld 

op te bouwen van de employee experience op alle niveaus 

binnen de organisatie. Gestructureerde vragenbibliotheken, 

intelligente benchmarking en geavanceerde 'Natural 

Language Processing' brengen de echte waarheid over de 

employee experience aan het licht. Onze zeer toegankelijke 

surveys worden via e-mail, kiosk en sms verstuurd naar 

verschillende devices en zijn vertaald in meer dan 60 talen 

om een maximale deelname te garanderen.

Realtime inzichten op basis van een 
internationale dataset over engagement

Met de grootste gestandaardiseerde internationale dataset 

van werknemersfeedback, verspreid over meer dan 160 

landen en met meer dan 158 miljoen werknemersreacties, 

beschikt Peakon over een enorme rijkdom aan kwantitatieve 

en kwalitatieve data. Op deze manier kunnen inzichten en 

voorgestelde acties worden geleverd waarvan bewezen is 

dat ze werken (gebaseerd op het succes van enkele van 

's werelds toonaangevende organisaties). Onze analyses 

en inzichten zorgen voor contextuele benchmarks zodat u 

betere beslissingen kunt nemen voor succes op het gebied 

van employee engagement.

Werknemers  
'empoweren'

Met 'Total Activation' maakt Peakon elke werknemer sterker. 

In tegenstelling tot andere oplossingen biedt Peakon 

engagement-dashboards voor iedereen (niet alleen voor 

managers en executives). Deze dashboards bevatten 

prescriptieve acties die zijn getest en hebben bewezen dat 

ze engagement twee keer sneller verhogen dan wanneer 

managers het zelf moeten uitzoeken. Met Peakon kunnen 

executives, managers en werknemers samenwerken aan 

gedeelde doelstellingen, wat zorgt voor echte 'buy-in'.

Peakon biedt een gepersonaliseerd, intuïtief en dynamisch 

dashboard dat mensen in driver's seat van uw organisatie 

zet en ze in staat stelt de veranderingen in gang te zetten die 

voor hen belangrijk zijn. Het persoonlijke dashboard houdt 

bij hoe individuele engagementscores in de loop van de tijd 

veranderen en biedt de mogelijkheid om ze te vergelijken 

met benchmarks binnen een team of met bedrijfsbrede 

benchmarks. Het stelt leiders in staat om de samenwerking 

en transparantie binnen teams te verbeteren, wat zorgt voor 

hogere betrokkenheid en productiviteit.

Verbind uw data over 
werknemerssucces met 
bedrijfsresultaten

Peakon correleert snel en op eenvoudige wijze data over 

engagement met zakelijke KPI's om inzicht te geven in wat er 

goed gaat (of niet) en de impact daarvan op het bedrijf. Met 

'Execution Analytics' biedt Peakon u duidelijke analytics en 

visualisaties die blinde vlekken en patronen blootleggen, in 

elke dimensie. Ons prognosemodel voor personeelsverloop 

analyseert trends in de feedback van werknemers. Zo krijgt u 

voorspellende inzichten in de employee experience en kunt u 

verstoringen in de bedrijfsvoering voorkomen door tijdig van 

koers te veranderen. Met geavanceerde 'Natural Language 

Processing' genereert Peakon inzichten uit trending topics 

en conversaties die u helpen het werkelijke sentiment en de 

motivaties achter de metrics te begrijpen.

De kracht van Peakon
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Wat onze klanten zeggen... 

“Met Peakon kunnen we luisteren naar de stem van al onze werknemers, 
van New York tot Hong Kong. Vóór Peakon was er veel handmatig 
administratief werk nodig om onze werknemers wereldwijd te bereiken. Het 
is fantastisch om te zien hoe we nu met Peakon snel en effectief inzichten 
over onze werknemers verzamelen, in elke voorkeurstaal en tijdzone. Met 
die inzichten en de input van de datawetenschappers van Peakon hebben 
we een ongeëvenaard inzicht in onze employee engagement-strategie en de 
afstemming daarvan op onze strategie en bedrijfsresultaten."

Marie-Claire Barker,
Global Chief Talent Officer

“Het gesprek begint over diversiteit en inclusie en eindigt over engagement. 
Naarmate we beter begrijpen hoe we verschillende soorten mensen betrekken, 
krijgen we inzicht in hoe we het doen op het gebied van inclusie. Op basis 
van de input uit Peakon kunnen we nagaan wat mensen drijft zonder een 
aparte survey over specifieke initiatieven op het gebied van betrokkenheid, 
diversiteit en inclusie.”

Janet Pope, 
North America Corporate Responsibility Director
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“"Het begrijpen en meten van het employee engagement is altijd een 
uitdaging geweest. Met een bewezen, op wetenschap gebaseerde en 
gebruikersvriendelijke interface transformeerde Peakon dit in een 
commodity: gemakkelijk te gebruiken en in slechts enkele weken in te zetten 
voor elke complexe organisatie. De extra functionaliteiten maken van Peakon 
een must-have en de perfecte partner bij het ontwikkelen van een echte 
'cultuur van feedback' om te zorgen dat we een betere werkplek worden voor 
iedereen.”

Luc-Olivier Laleve,
Senior Manager HR Intelligence & People Analytics


