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HR & 
BETROKKENHEID 
VAN MEDEWERKERS

Medewerkers verwachten tegenwoordig hetzelfde niveau van 

betrokkenheid op hun werkplek als in hun privéleven. Technologieën 

zoals social media en mobiel zijn minimale eisen om de beste en 

slimste mensen aan te kunnen trekken en te behouden. Veel HR-

managers worstelen echter met deze transformatie. Dit komt omdat 

ze moeten werken met verouderde systemen. 

De overgang naar de cloud is niet genoeg. Zelfs de meest recente 

generatie cloudgebaseerde HR-systemen is onvolledig. HR-leiders 

moeten niet alleen basispraktijken voor HR en gegevensverwerking 

van medewerkers automatiseren, ze moeten ook een nieuwe 

dimensie toevoegen, gericht op de beleving en de betrokkenheid van 

medewerkers.
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        De kans 
dat betrokken 
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weggaan ligt 87%



NU DOWNLOADEN

Uitdiensttreding
Stroomlijn en documenteer het exit-proces.

Integreer een 'betrokkenheidssysteem' in 
de levenscyclus van medewerkers.

Volgens onze klanten bieden de Salesforce oplossingen voor medewerkersbetrokkenheid:

Ontdek onze HR-apps op de AppExchange.

MEER INFORMATIE >

Doe inspiratie op met onze  
Appgids vol ideeën voor HR.

Als je het generieke probleem van betrokkenheid van medewerkers wilt oplossen, moet je je back-end HR-
systemen koppelen aan een systeem van betrokkenheid. Hiermee transformeer je elke medewerkerservaring en 
geef je ze een platform voor de interactie met je bedrijf, van indiensttreding tot pensionering.
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Bedrijven transformeren de betrokkenheid van medewerkers met Salesforce:

Met Salesforce kun je je medewerkers alles bieden wat ze nodig hebben om 

succesvol te zijn. Van een HR-helpdesk die uitstekende service en ondersteuning 

biedt tot een online samenwerkingsomgeving om met elkaar en met 

leidinggevenden in contact te komen en een krachtig platform om belangrijke HR-

processen te automatiseren en aan te passen.

Met Salesforce zijn technologieën zoals mobiel en social allemaal direct bruikbaar. 

Bovendien geven eenvoudige tools voor appontwikkeling en -aanpassing je de 

flexibiliteit die je nodig hebt om een naadloze, betrokken ervaring te bieden aan 

medewerkers in de frontend die geïntegreerd zijn met je kernsystemen voor HR in 

de back-end. Alles op hetzelfde bewezen cloudplatform waar honderdduizenden 

beslissers al dagelijks op vertrouwen.

Werving
Versnel de productiviteit van medewerkers 
door training en het delen van informatie.

Werving en selectie
Beheer een samenwerkend en effectief 
wervingsproces.

Helpdesk en zelfhulp
Bantwoord vragen en los problemen sneller op.

Medewerkerscommunity
Werk samen aan bedrijfsprocessen en deel kennis.

Leren en groei
Stel persoonlijke doelen  

en leerplannen op en volg deze.

Prestatiebeheer
Verbeter prestaties, feedback,  

zichtbaarheid en resultaten.

Alumnirelaties
Breid uw bereik uit via de alumnicommunity.

https://www.salesforce.com/form/pdf/platform-industry-hr.jsp
http://bit.ly/appexchange-hr

