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Stel je Personeel in Staat om Uitstekende 
Operationele Resultaten te Realiseren
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De huidige staat en de toekomst 
van arbeidskrachten binnen de 
productiesector

Aanpassen aan de opkomst van de 
‘grey-collar’ werknemer

Fabrikanten hebben gedurende de afgelopen decennia meegemaakt hoe technologie binnen 
ieder aspect van het productieproces werd omarmd, waardoor machinebediendes en ander 
fabriekspersoneel in de loop der tijd vooral tot digitale, technische specialisten zijn uitgegroeid. 
Deze trend heeft er dan ook toe geleid dat er naast de ‘blue-collar’ werknemer en de ‘white-collar’ 
medewerker een nieuwe categorie voor personeel is ontstaan; de zogenaamde ‘grey-collar’ categorie.

Er is tegenwoordig grote vraag naar deze gespecialiseerde talenten, en het personeelstekort binnen 
sectoren die behoefte aan ‘grey-collar’ werknemers hebben wordt steeds groter. Producenten richten 
zich dan ook volledig op het aantrekken en behouden van talenten met de juiste vaardigheden, door 
technologieën in te zetten die de employee experience optimaliseren.

Bedrijfscontinuïteit creëren in een 
onzekere markt

Bijna alle fabrikanten hebben de aanzienlijke negatieve gevolgen van de pandemie aan den lijve 
ondervonden, en de aanhoudende onzekerheid op de markt is vanwege alle schommelingen in vraag en 
verstoringen van de toeleveringsketen de grootste uitdaging die producenten moeten overwinnen.

Er dienen dan ook technologieën te worden ingezet die creatieve personeelsstrategieën faciliteren om 
een efficiënte productie mogelijk te maken. Alleen zo kunnen er namelijk flexibele arbeidsregelingen 
worden gecreëerd waardoor er – ook wanneer er sprake van fluctuaties in vraag en aanbod is – aan de 
productievraag kan worden voldaan.
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De huidige staat en de toekomst 
van arbeidskrachten binnen de 
productiesector

Compliancemanagement en een 
veranderend personeelsbestand

Steeds meer bedrijven maken gebruik van een personeelsbestand dat over verschillende locaties 
verspreid is, en dus behoefte heeft aan flexibele arbeidsomstandigheden. Een internationale mix van 
thuiswerkenden en medewerkers die zich op uiteenlopende locaties bevinden zorgt er dan ook voor 
dat compliancebeheer een stuk complexer wordt, en dat er tegelijkertijd aan meerdere wetgevingen en 
reguleringen moet worden voldaan.

Het is dus van groot belang dat er efficiënte, robuuste documentmanagementoplossingen en effectieve 
analyticstools worden ingezet om een veiligere werkomgeving te creëren waarin er te allen tijde aan 
compliance wordt voldaan.

Een populaire werkgever worden

Producenten overal ter wereld besteden nog altijd veel te weinig aandacht aan doelstellingen omtrent 
Milieu, Maatschappij en Goed ondernemingsbestuur (ESG) en DEI&B (Diversiteit, Gelijkwaardigheid, 
Inclusie en Gemeenschapsgevoel). Ze kunnen dan ook winst boeken door deze doelstellingen te 
prioriteren, want deze factoren spelen namelijk een steeds grotere rol bij het aantrekken en behouden 
van talenten, en potentiële nieuwe werknemers kijken hier dan ook naar wanneer ze solliciteren.  

Fabrikanten voeren daarnaast continu veranderingen binnen hun bedrijf door – uiteenlopend van 
kleine initiatieven op het gebied van diversiteit tot het op grote schaal omgooien van bedrijfsmodellen 
– en hierbij hoort ook de overstap naar duurzamere, cloudgebaseerde technologieën voor 
workforcemanagement. 

In een tijd waarin we met razendsnelle innovaties en een groot tekort 
aan talenten te maken hebben, weten werkgevers dat ze digitale 
transformatiestrategieën moeten implementeren die hun processen en 
personeel ondersteunen om hun concurrentiepositie op de lange termijn te 
behouden. Strategieën die op real-time informatie zijn gebaseerd, helpen dan 
ook om uitdagingen op het gebied van workforcemanagement te overwinnen.

Negen op de tien producenten in de Fortune 500 list vertrouwt op de oplossingen 
van UKG om hun mensen te managen en optimale resultaten te behalen.
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UKG is zich ervan bewust dat de 

behoeften van productiemedewerkers 

continu veranderen, en wij bieden 

je dan ook de beste oplossingen 

op het gebied van human capital 

management (HCM) om je 

belangrijkste kapitaal – je personeel 

– te ondersteunen en je bedrijf 

optimaal te laten presteren. Onze 

oplossingen bieden de krachtige 

automatiseringsfunctionaliteiten, 

intelligente inzichten en on-demand 

dienstverlening waar iedere moderne 

werkplek behoefte aan heeft.

Hiermee transformeert UKG talloze 
people operations binnen de 
productiesector – van het managen van 
routineklussen zoals het creëren van 
werkroosters, tot de complexe employee 
case managementsituaties die tijdens 
belangrijke gebeurtenissen in het werk- 
en privéleven van personeel naar voren 
komen. Dankzij deze aanpak kunnen 
werkgevers de employee experience 
verbeteren, Operations de broodnodige 
flexibiliteit geven, betere resultaten 
tot stand brengen en kosten besparen, 
om operationele processen een stuk 
efficiënter te maken. 
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Workforceoplossingen 

die specifiek voor 

fabrikanten zijn 

ontworpen
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Personaliseerbare oplossingen voor al 
je behoeften op het gebied van 

people operations

Tijdsbeheer & Afwezigheid
Stroomlijn tijdsbeheer door middel van 

consistente, eerlijke regels binnen iedere afdeling van 
je organisatie, en beheer uitzonderingen op effectieve 
wijze om compliance continu te garanderen.

Analytics
Maak gebruik van geautomatiseerde, 

proactieve, praktische en betrouwbare inzichten die je 
helpen om je personeel alle nodige ondersteuning te 
bieden.

Welzijn op het werk
Creëer dankzij geautomatiseerde inzichten een 

werkomgeving waarin personeel zich veilig, gehoord en 
gewaardeerd voelt.

Talentmanagement
Krijg vanuit één enkele locatie toegang tot 

alle tools die nodig zijn om talenten te werven, te 
betrekken, te ontwikkelen en te laten doorgroeien.

Document management
Digitize employee files from signature to 

storage, and manage document lifecycle with dynamic, 
logic-based templates.

Forecasting & Personeelsplanning
Vereenvoudig het planningsproces en zet de 

juiste mensen in waar je ze het meest nodig hebt.

Compliance
Zorg ervoor dat je organisatie altijd aan 

compliance voldoet en dankzij waardevolle inzichten, 
informatie en de juiste tools met snelheid en 
vertrouwen kan handelen.

Datagedreven HR
Maak gebruik van een gestroomlijnde 

HR-oplossing met personaliseerbare rapporten en 
inzichten in HR-resultaten, en creëer interacties met 
werknemers die aan al hun behoeften voldoen.

Employee Case Management
Bied personeelsleden de optie om zelf 

antwoord op al hun HR-vragen te vinden, waardoor 
HR sneller op complexe en minder vaak voorkomende 
vragen kan reageren.

Geautomatiseerde workflows
Elimineer handmatige HR-taken door 

personeelsgerelateerde processen aan de hand van 
aanpasbare digitale workflows te automatiseren.
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Producten die speciaal zijn ontworpen 
om de specifieke uitdagingen van je 
bedrijf te overwinnen

UKG Ready

Flexibele, naadloze HR-technologie 
voor kleine teams

Benut de kracht van HR, talenten, personeelsplanning 
en verzuimmanagement in één enkele oplossing om een 
moderne, gepersonaliseerde ervaring tot stand te brengen 
die aan alle compliancebehoeften voldoet en je personeel 
efficiënter maakt. UKG Ready creëert dankzij de inzet van één 
enkele digitale oplossing een verbonden ervaring – vanaf het 
eerste sollicitatiegesprek tot aan het pensioen – waardoor je 
meer tijd aan het creëren van werknemersbetrokkenheid en 
het behalen van bedrijfsdoelstellingen kunt besteden. 

• Automatiseer administratieve 
processen om een hogere mate 
van efficiëntie te realiseren

• Krijg meer controle over 
je operationele kosten, en 
bescherm je budget

• Manage en betrek je 
arbeidskrachten op intuïtieve 
wijze om de productiviteit te 
optimaliseren

• Voldoe dankzij real-time data te 
allen tijde aan compliance

UKG HR Service Delivery

Vereenvoudigde HR-processen om 
gebeurtenissen in het werk- en privéleven 
van je medewerkers te ondersteunen

Geef je gehele personeelsbestand een gepersonaliseerde 
employee experience – of ze nu in de winkel staan, zich op 
kantoor bevinden of thuiswerken – en vergroot tegelijkertijd 
de flexibiliteit en de impact van je HR-afdeling. De oplossingen 
van UKG bieden een betere manier om werknemersverzoeken 
te behandelen en belangrijke gebeurtenissen in het werk- en 
privéleven van je medewerkers te ondersteunen. Dankzij HR-
digitalisering, procesautomatisering en waardevolle inzichten 
in je servicelevels, neemt de productiviteit van personeelszaken 
toe en wordt de employee experience geoptimaliseerd.

• Geef je werknemers toegang tot 
gepersonaliseerde HR-informatie

• Beheer personeelsdocumenten 
op efficiënte wijze en blijf altijd 
compliant

• Configureer intuïtieve 
dashboards om belangrijke 
metrics te monitoren

• Krijg inzicht in het sentiment van 
je personeelsleden dankzij AI-
gestuurde surveys

https://www.ukg.co.uk/solutions/ukg-ready-suite
https://www.ukg.co.uk/solutions/ukg-hr-service-delivery-suite
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UKG Dimensions

De workforce management suite voor 
internationale fabrikanten

Beheer je personeelsbestand op effectievere wijze 
door AI-gestuurde oplossingen in te zetten die zich 
binnen een intelligent cloudplatform bevinden. UKG 
Dimensions stroomlijnt complexe processen, maakt het 
een stuk eenvoudiger om aan compliance te voldoen 
en levert operationele inzichten die een balans tussen 
personeelsbehoeften en zakelijke doelstellingen creëren. 
Onze tools helpen je personeelsbestand om productief en 
verbonden te blijven – vanaf ieder apparaat en elke locatie – 
waardoor ze sneller betere beslissingen kunnen nemen.

• Automatiseer tijdsbeheer, 
afwezigheid, verlofaanvragen en 
het beheer van opgebouwd verlof

• Creëer slimme werkroosters 
om te allen tijde aan een 
fluctuerende productievraag te 
voldoen

• Geef je werknemers meer 
autonomie door selfservicetools 
aan te bieden

• Krijg AI-gedreven suggesties 
die je bedrijfssucces ten goede 
komen 

UKG InTouch DX

Een nieuwe vorm van tijdsbeheer voor een 
modern personeelsbestand

InTouch DX biedt gepersonaliseerde functionaliteiten, 
ingebouwde intelligentie en handige touch-free 
opties. Deze tool werkt naadloos samen met UKG 
workforcemanagementproducten om een accurate 
tijdsmeting, collaboratieve werkroosters, een effectief 
compliancemanagement en real-time toegang tot de meest 
recente personeelsgegevens te leveren.

Solution Spotlight

UKG Dimensions Activities

UKG Dimensions Activities maakt niet alleen een inschatting van de benodigde tijd per taak, maar 
biedt ook nog eens real-time inzichten in organisationele gegevens. Hierdoor wordt personeel veel 
vaker correct uitbetaald, worden functies vaker correct omschreven en krijg je meer inzicht in de 
daadwerkelijke kosten van het creëren van een product.

Real-time 
rapportagemogelijkheden

Een verbeterde 
employee experience

Creëer werkroosters ruim 
van tevoren

Toekomst- 
bestendige 
Hardware

Snellere 
Interacties 

met HR

Intelligente 
Software

https://www.ukg.co.uk/solutions/ukg-dimensions-suite


Over UKG
UKG (Ultimate Kronos Group) is een organisatie met hart voor mensen. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonde 
bedrijfscultuur en inclusie cruciaal voor je bedrijfssucces zijn, en zetten ons in om geweldige werkplekken en 
levenslange partnerschappen met onze klanten te creëren. Ons bedrijf wil zo laten zien wat organisaties kunnen 
bereiken wanneer ze in hun personeel investeren. UKG komt voort uit een fusie die een van de meest vooraanstaande 
HCM-cloudbedrijven ter wereld tot stand heeft gebracht, en onze Life-Work Technology aanpak op het gebied van 
HR, payroll en workforcemanagementoplossingen sluit aan bij de uiteenlopende behoeften van iedere medewerker 
in je personeelsbestand. We hebben dan ook 50.000 organisaties overal ter wereld geholpen om op de werk- en 
privébehoeften van werknemers te anticiperen en zich hieraan aan te passen, waardoor ze de employee experience 
volledig hebben kunnen optimaliseren. Ga naar ukg.nl voor meer informatie.

© 2022 UKG Inc. Alle rechten voorbehouden.
Voor een volledig overzicht van alle UKG-handelsmerken raadpleegt u ukg.com/trademarks.   

Alle overige handelsmerken, indien aanwezig, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.  
Alle informatie is aan wijzigingen onderhevig. MF0416-UKv1

Werf, manage en betrek je gehele personeelsbestand 
met UKG voor Producenten – of je werknemers nu per 
uur worden uitbetaald, een tijdelijk contract hebben 
of permanent bij je organisatie in dienst zijn.

Ontdek meer op www.ukg.nl

https://www.ukg.nl

