
Peakon.com 

Een platform dat continu het 
sentiment onder werknemers 
beluistert, voor het 
verbeteren van het employee 
engagement

Workday en Peakon helpen organisaties 

om te luisteren naar de stem van 

werknemers en om de juiste acties in 

gang te zetten om te reageren op de 

uitdagingen van de veranderende wereld 

van werk, zoals employee experience 

management, persoonlijke ontwikkeling, 

om- en bijscholing, betrokkenheid, 

inclusiviteit en diversiteit. 

Workday en Peakon bouwen samen aan 

een platform waarmee continu geluisterd 

kan worden naar het sentiment onder 

werknemers, met als doel het verbeteren 

van de betrokkenheid. Door het op unieke 

wijze (en werelwijd) combineren van 

realtime sentimenten en demografische 

data brengen Workday en Peakon 

belangrijke inzichten over werknemers 

aan de oppervlakte, inclusief het 'waarom' 

erachter. 

We helpen organisaties met het 

analyseren van hun data om beter te 

begrijpen wat belangrijk is. Vervolgens 

vertalen we dit in aanbevelingen voor te 

ondernemen acties om het employee 

engagement te verbeteren en de 

bedrijfsresultaten positief te beïnvloeden.

https://peakon.com/


Peakon.com 

Realtime inzicht in betrokkenheid, sentiment en 
productiviteit over alle kanalen

Workday x Peakon

Verhoog het engagement met 
'Intelligent Experiences' 
Geef werknemers de kans om hun stem 
te laten horen via een contextuele, 
intelligente surveyervaring. De vragen 
worden automatisch aangepast op basis 
van hun recente feedback, score en 
huidige fase in de employee lifecycle. 

Verbeter prestaties met continue 
feedback en prescriptieve acties  
Stimuleer individuele en teamprestaties 
met continue, persoonlijke feedback, 
begeleiding en aanbevelingen. Ook 
stelt Peakon werknemers in staat om 
doelgerichte en effectieve acties in gang 
te zetten op basis van realtime inzichten 
en actuele prioriteiten.

Krijg het inzicht om een 'cultuur van 
inclusie' te bouwen  
Leg belangrijke inzichten vast waarmee 
de betrokkenheid, diversiteit en inclusie 
worden gemeten en krijg toegang 
realtime inzichten om discriminatie 
te identificeren en te elimineren. Dit 
bevordert een meer rechtvaardige cultuur 
en een gevoel van saamhorigheid als 
onderdeel van de VIBE Index™.

https://peakon.com/

