De nieuwe toekomst van werk
SUCCESFACTOR 1

BESCHERMING
voor uw bedrijf, uw mensen en uw klanten
In de nieuwe toekomst van werk moeten werkgevers gebruikmaken van geavanceerde AI
en cloudgebaseerde, apparaatonafhankelijke oplossingen om de flexibiliteit te bereiken die
noodzakelijk is om het bedrijf, de medewerkers en de klanten te beschermen tegen verschillende
commerciële, milieu- en compliancerisico's.
Alleen met een volledig holistische zichtbaarheid van data, diepgaande, realtime analytische inzichten
en effectieve controlemechanismen kunnen de vereiste flexibiliteit en veerkracht worden gerealiseerd.

Wat moet u doen?

1

Bescherm het lichamelijk welzijn van
uw medewerkers en uw klanten
• Stel werkroosters op die de veiligheid van
uw medewerkers en uw klanten vergroten
door middel van bubbels, getrapte
diensten en mobiele selfservice-tools.

De flexibiliteit van onze
UKG‑oplossing heeft de
veerkracht van EE tijdens de
coronacrisis versterkt, waardoor
we snel konden schakelen en onze
mensen konden beschermen.

• Gebruik mobiele en contactloze apparaten
en apps om data te registreren en ontwerp
robuuste processen voor bron- en
contactonderzoek, afwezigheidsbeheer
en veilige terugkeer naar de werkplek

Jim Hale
Resource Planning Professional
EE

Kerncijfers

74%

86%

van de werknemers in het Verenigd Koninkrijk
vertrouwen erop dat hun werkgever een fysiek
veilige en gezonde werkplek aanbiedt

van alle medewerkers wereldwijd heeft vertrouwen
in bron- en contactonderzoek door hun werkgever

Bron: https://www.kronos.co.uk/about-us/newsroom/employees-set-high-bar-workplace-safety-transparent-communication-and-contact-tracing-non-negotiable-find-kronos-surveys
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Bescherm het geestelijk welzijn
van uw medewerkers
• Behandel uw mensen als individuen
en gebruik geschikte technologie om
bijvoorbeeld vast te leggen hoe, waar
en wanneer ze willen en kunnen werken

Wanneer onze mensen het gevoel
hebben dat hun werk beter
georganiseerd is en efficiënter verloopt,
zijn ze veel meer tevreden over hun werk.

• Monitor de werktijden, activiteiten en
aanwezigheid van uw medewerkers om
eventuele oververmoeidheid, burnout
of ontevredenheid tijdig op te merken
en gebruik consistente communicatie
om emotionele steun te geven en het
vertrouwen en de zekerheid te vergroten

Medewerkers die extra uren willen
werken zijn nu beter zichtbaar. En de
werktijden zijn voortaan beter
voorspelbaar en sneller bekend.

Sue Prince
Leider van UKG Solution Team
Sodexo

Kerncijfers

59%

29%

43%

van de medewerkers en
managers zeggen dat hun
organisatie maatregelen heeft
genomen tegen burnout

van de werknemers zouden
willen dat hun werkgevers
meer empathie tonen

van de werknemers die thuis of op
locatie werken, maken zich zorgen over
oververmoeidheid en burnout

Bron: https://www.ukg.com/about-us/newsroom/physical-safety-psychological-security-job-stability-employees-worldwide-share-top-covid-19-concerns
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Bescherm de financiële
levensvatbaarheid van uw bedrijf
• Vergroot de arbeidsproductiviteit en
de medewerkersbetrokkenheid om uw
investeringsrendement te verhogen
en uw mensen te beschermen

Het UKG-systeem heeft de jaarlijkse
arbeidskosten met 6-8% verlaagd op
de vestigingen waar we het nieuwste
prognose- en roostersysteem hebben
geïmplementeerd. De omzet groeit,
dus de lagere arbeidskosten zijn puur
het resultaat van betere controle over
de werktijden en toegenomen
productiviteit.

• Automatiseer HR-processen om de
arbeidskosten te verlagen, de productiviteit
te verhogen, de compliance te ondersteunen
en de betrokkenheid te verdiepen

Duncan Rouse
Operations Support Manager
Hall & Woodhouse

Kerncijfers

Organisaties met een medewerkersbetrokkenheid in het hoogste kwadrant, hebben:

17%

21%

hogere productiviteit

hogere winstgevendheid

Minder
personeels
verloop

Minder
ongevallen

Bron: https://www.forbes.com/sites/nazbeheshti/2019/01/16/10-timely-statistics-about-the-connection-between-employee-engagement-and-wellness/?sh=4599c41022a0

De sleutel tot succes:
Datagestuurde HR-transformatie
UKG
oplossingen voor de
digitale HR-transformatie
Intelligent workforce
management

Vereenvoudigde
HR-servicelevering

Flexibele HR
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