
Workday Peakon Employee Voice 
Een platform voor continu luisteren om in realtime het 
sentiment onder werknemers vast te leggen, continue 
feedback mogelijk te maken en gepersonaliseerde, 
prescriptieve aanbevelingen voor verbeteringen te geven.

De betrokkenheid volgen 

Inzichten in de betrokkenheid

Krijg een goed beeld van de employee experience en onderneem doelgerichte 

acties door het vermogen om de juiste mensen de juiste vragen op het juiste 

moment te stellen.

Internationale benchmarks voor de branche

Verbeter de betrokkenheid met behulp van internationale benchmarks 

voor 23 verschillende branches, gebaseerd op een database met meer 

dan 200 miljoen 'employee comments'.

Volg de belangrijkste aspecten van de employee experience

Pak de hoofdoorzaken van lage betrokkenheid, burn-outs en langdurig 

ziekteverzuim aan met het dashboard van Workday Peakon Employee 

Voice voor gezondheid en welzijn. U kunt ook uw eigen vragen toevoegen 

om andere aspecten van de employee experience te volgen. 

Verzamel gevoelige informatie

Leg conform de AVG/GDPR-richtlijnen inzichten vast om de betrokkenheid, 

inclusie en diversiteit onder werknemers te meten. Met een gebruiksklare 

vragenset over deze onderwerpen kunt u discriminatie elimineren en een 

cultuur van gelijkheid bevorderen. 

Optimaliseer de hele levenscyclus van de employee experience 

Volg hoe de betrokkenheid verandert in elke fase van de employee experience 

en identificeer de oorzaken van ongewenst personeelsverloop.

Intelligent luisteren 

Ontdek hoe het écht zit met de 
betrokkenheid met behulp van 
realtime data over de hele organisatie 
en de hele employee lifecycle. 

Breng verborgen waarheden aan het 
licht door middel van vertrouwelijke 
gesprekken tussen managers en 
werknemers die open en eerlijke 
feedback aanmoedigen.

Activeren 

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

Ontwikkel de volgende generatie 
leaders met op maat gemaakte, 
contextuele training die het succes 
van uw personeelsinitiatieven 
op alle niveaus verzekert.

Analyseren

Koppel data over betrokkenheid aan 
business-KPI's en voorkom verstoringen 
in de bedrijfsvoering door het kunnen 
voorspellen van het verloop en andere 
metrics over de levencyclus van 
werknemers.

Ontwerp uw eigen rapportages, 
ongeacht de complexiteit van 
uw organisatie.

Datasheet



Stimuleer people-initiatieven

Ga dialogen aan

Stel managers in staat om te reageren op feedback van werknemers 

en om de betrokkenheid van hun team te verbeteren door de mogelijkheid 

om vertrouwelijke dialogen aan te gaan.

Help managers met het plannen van actie

Stel uw managers in staat om de prestaties van hun team te verbeteren door 

het aanbevelen van acties. Dit verbetert de transparantie en zorgt dat teams 

efficiënter en productiever worden.

Kiosk voor werknemers zonder toegang tot e-mail

Stroomlijn het verzamelen van feedback van werknemers die geen 

toegang hebben tot e-mail in meer dan 50 talen met behulp van eenmalige 

(herbruikbare) werknemerscodes.

Personaliseer de experience voor elke businessunit

Maak surveys voor managers en medewerkers mogelijk op basis van 

de businessunit waar ze voor werken, ongeacht het aantal bedrijven 

of merken dat u hebt.

Uw cultuur transformeren

De impact van business metrics

Ontdek het verband tussen de betrokkenheid van werknemers en belangrijke 

business-KPI's als verloop, klanttevredenheid, ziekteverzuim en omzetgroei.

Ontwikkel de leiders van de toekomst

Zorg dat managers de vaardigheden ontwikkelen om optimaal leiding te 

geven aan een productief en betrokken team. Benut hiervoor de learning 

resources van Workday in combinatie met de methodologie van Workday 

Peakon Employee Voice - allemaal op één platform.

Verlaag de kosten van personeelsverloop 

Maak een nauwkeurige voorspelling van het verlooprisico binnen 

verschillende werknemerpopulaties op basis van realtime feedback 

en een database met meer dan 200 miljoen antwoorden op enquêtes.

Automatiseer uw rapportages

U hoeft de hiërarchie van uw organisatie niet meer handmatig in kaart 

te brengen en bij te werken. Dit betekent dat u meer tijd kunt besteden 

aan het verbeteren van de employee experience en de bedrijfsresultaten. 

Neem contact op met een lid van ons team voor meer informatie over 

hoe Workday Peakon Employee Voice u helpt met het verbeteren van 

de individuele en organisatorische prestaties: workday.com/employee-voice.

Naast een speciaal 
aangewezen Customer Success 
Consultant biedt Workday 
ondersteuning met een 
uitgebreid team van specialisten 
in verandermanagement 
en organisatieontwikkeling. 
U kunt bovendien op aanvraag 
consultancyuren inkopen. 
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