
ENQUÊTE …  
Wat HR-managers waarderen 

aan ons platform 

“We kunnen meer richting 
datagestuurd gedrag werken.”

“Cornerstone helpt ons om 
snel en gemakkelijk intern 
talent te vinden.”

“Met Cornerstone hebben we meerdere 
facetten van de werknemerscyclus 
kunnen synchroniseren.”

Traditionele processen staan innovatie en de bedrijfscultuur in 
de weg. Til uw bedrijf naar een hoger niveau met performance 
management van wereldklasse in een schaalbaar proces om 
de prestaties niet alleen te beheren maar ook te verbeteren. 
Cornerstone Performance biedt de tools om HR en management 
in staat te stellen de prestaties continu te volgen en te evalueren. 
Performance is goed configureerbaar om uw organisatie 
wendbaarder en flexibeler te maken. Door diepere inzichten in 
uw talentlandschap kunt u snel werknemers identificeren en 
mobiliseren met het oog op de topprioriteiten van uw organisatie.

Geef performance management een nieuwe 
plaats in uw digitale transformatiestrategie
We hadden de digitale transformatiegolf nog maar net bedwongen, 
toen COVID-19 ons een puur digitaal tijdperk in dwong. Was u er klaar 
voor of is het hoog tijd om uw performanceprocessen te herzien met 
een nieuwe end-to-endoplossing? Consolideer uw infrastructuur in 
Cornerstone Performance, voor competentiemanagement, doelen 
stellen, beoordelen, opvolgingsplanning en beloningsmanagement over 
de hele wereld.

Bouw een gedegen talent pipeline voor 
managers 
Als het u grote moeite kost om iemand voor een managementpositie aan 
te wijzen of als u overrompeld wordt door het vertrek van sleutelfiguren in 
uw organisatie, dan werkt uw proces voor performance management niet 
naar behoren. Met Cornerstone Performance ontdekt en onderscheidt 
u talent, zodat u die mensen kunt koesteren en kunt laten voorsorteren 
voor mogelijke leiderschapsrollen. Kritieke functies blijven vervuld en uw 
team boet tijdens een vacature niet in aan productiviteit of moreel. 

Een eigentijdse oplossing 
voor performance 
management

Cornerstone  
Performance
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Gebruik Cornerstone Performance en …

Breng uw mensen in lijn met de strategische 
doelstellingen van de organisatie

Vorm een totaalbeeld van uw mensen

Beoordeel de capaciteiten van werknemers om cruciale 
competenties voor uw organisatie op te bouwen

Beheer complexe opvolgingsplannen die gebruikmaken 
van AI-aanbevelingen

Stroomlijn de compensatieplanning en optimaliseer het 
budget

Voer vaker of continu beoordelingen uit

Ontwerp een duurzaam nalevingsproces

Zorg dat uw performanceproces 
aan de regels voldoet 
Als u streeft naar uitmuntende naleving, kies dan het 
juiste bedrijf. U kunt op Cornerstone Performance 
vertrouwen dankzij onze automatische versiecontrole voor 
nauwkeurige gegevens. Dat was een van de eerste dingen 
die we ons eigen hebben gemaakt. U kunt onze functies 
bovendien zo configureren dat bijvoorbeeld functie- of 
competentiebeoordelingen aan nalevingsregels voldoen. 
Dat is vooral van belang als u wereldwijd actief bent en aan 
uiteenlopende wetten moet voldoen. Niet iedereen werkt 
achter een computer, dus hoe meet je gewenst gedrag? 
Cornerstone Performance biedt de mensen op de werkvloer 
observatiechecklists en mogelijkheden om bewijsmateriaal 
te verzamelen. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat compliant 
gedrag dagelijks wordt geobserveerd.

Geef uw personeel de ruimte 
met performance management 

van wereldklasse 

De oplossingen van Cornerstone 
hebben al onze werknemers 
concurrerender gemaakt. 
Eenvoudigweg met een doeltreffende 
manier om prestaties te bewaken, te 
verbeteren en te belonen. 

Het allerbelangrijkst voor ons was 
dat Cornerstone de integratie van 
ons hele talentmanagementproces 
mogelijk maakte. Het was niet 
nodig om meerdere systemen 
aan te schaffen om de hele 
werknemerscyclus te beheren.
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