
JOB JOURNEY
THE POWER TO CHALLENGE & MANAGE YOUR TALENTS 

Met Job Journey  
zet je medewerkers aan het 
stuur van hun eigen loopbaan. 
Zodat ze doen waar ze goed 
in zijn en het beste uit zichzelf 
halen. Daar worden zij blij van 
en de organisatie beter. 
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Job Journey sluit naadloos aan bij de moderne kijk op 
human resources. Niet de functieomschrijving centraal 
stellen, maar uitgaan van de - soms ook onvermoede - 
talenten van je medewerkers. Je wilt hen de vrijheid geven 
om zelf aan het stuur te staan van hun talentontwikkeling. 
Job Journey begeleidt en faciliteert het traject om de 
bestemming van die reis te bereiken en daarmee ook de 
organisatieontwikkeling door duurzame betrokkenheid  en 
ontwikkeling van medewerkers.

EEN 
ANDERE KIJK 
OP HUMAN 
RESOURCES

veranderen

verbinden

  O
p Reis Talenten gaan op reis.

Inric
hten Systeem en configuratie.

  Leren Werken met de tools.

Drom
en Wat wil je bereiken?

O
rganisatie

Med
ew

er
ker

verkennen



Page 3

 

Ambitieuze organisaties hebben ambitieuze mensen nodig om hun doelen 
te bereiken. Die zelfbewuste professionals stippelen graag hun eigen 
loopbaan uit. Slimme HR-managers creëren daar alle ruimte voor, vanuit 
het besef dat je op die manier het beschikbare talent optimaal benut en 
dat gedeeld eigenaarschap meer dan ooit een voorwaarde is voor succes. 
Medewerkers die doen waar ze goed in zijn en het beste uit zichzelf 
halen, werken met meer plezier, bevlogenheid en commitment. Dat is van 
cruciaal belang, om goede mensen aan je organisatie te binden. Temeer 
daar de enorme krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren alleen nog 
maar nijpender wordt.

“Als je mensen kunnen 
doen waar ze goed in zijn, 
is dat ook beter voor je 
organisatie.” 

TALENTEN 
BINDEN DOOR 
ZE DE RUIMTE TE 
GEVEN

THE POWER TO CHALLENGE
 & MANAGE YOUR TALENTS
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Paspoort Bestemming Reisplan

Mijn Reizen Reisverslag Meeting Point

 
Job Journey is het online talentenplatform van Popay, dat 
medewerkers aan het stuur zet van hun eigen loopbaan. Dat 
doen we op een uitnodigende en aantrekkelijke manier, in de vorm 
van de mooie reis die persoonlijke ontwikkeling kan zijn. Onze 
gebruiksvriendelijke applicatie bestaat uit zes complementaire 
modules waarmee medewerkers vastleggen wat hun talenten en 
kwaliteiten zijn, hoe ze deze verder willen ontwikkelen en welke 
stappen ze daadwerkelijk op die route hebben gezet. In de taal van 
Job Journey: je vult je paspoort in, pakt je koffer, gaat op reis en doet 
verslag! Last but not least is Job Journey een plek waar medewerkers 
onderling contact kunnen maken en matches tussen projecten en 
personen ontstaan. 

Als organisatie zie je precies welke kwaliteiten en drive je in huis hebt, zodat je die slim kunt 
combineren en aan je opdrachten en ambities kunt verbinden. En als medewerkers in hun kracht 
staan en eigenaarschap ervaren, komt ook de organisatie in een positieve flow.  

“Met Job Journey kunnen 
talenten zelf hun weg naar 
werkgeluk uitstippelen.”

EEN MOOIE 
REIS NAAR 
ZELFONTPLOOIING 
EN WERKPLEZIER
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bron van eigenaarschap, op alle niveaus

zicht op ieders ambities, acties en resultaten

optimaal benutten van het beschikbare talent in de 
organisatie 

stimuleren van continu ontwikkelen en verbeteren

blije, tevreden, betrokken medewerkers

bevorderen van samenwerking en teamgeest

je kunt de juiste talenten verbinden aan elkaar en aan de 
juiste opdrachten

WAT JOB JOURNEY 
JE ORGANISATIE 
BRENGT
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 1 | Paspoort    
In deze module leg je vast waar je goed in bent. Wat zijn de talenten, 
competenties en vaardigheden? In welke rollen en werkgebieden ben je 
inzetbaar? Op basis van je paspoort worden interessante opdrachten, projecten 
of interne vacatures voorgesteld. Als je je paspoort deelt met collega’s, kun je 
ook door hen gevonden worden, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een 
team. In de applicatie kunnen medewerkers kiezen uit de competenties, rollen 
en vaardigheden die van toepassing zijn voor de organisatie. Ook (eerdere) 
ervaringen en assessments kunnen in het paspoort worden geïntegreerd.

 2 | Bestemming  
 
Hier leg je het doel van je reis vast: je persoonlijke ambitie(s). Uiteraard in 
samenspraak met de organisatie, omdat je daarvoor samen de ruimte bepaalt. 
Jouw route moet immers samenkomen met de ambities van je team en de 
organisatie, zoals door je leidinggevende vastgelegd. Deze afspraken worden 
definitief gemaakt na het ambitiegesprek (zie Reisverslag) tussen medewerker 
en leidinggevende.

 3 | Reisplan 
  
In deze module geef je aan langs welke ontwikkelingsroute je je reisdoel wilt 
gaan bereiken. Dat kunnen opleidingen en workshops zijn, maar ook het trainen 
van specifieke vaardigheden of het opdoen van ervaring in bepaalde rollen of 
projecten. De organisatie bepaalt welke interne en externe opleidingscatalogi en 
andere opties de medewerkers krijgen aangeboden. 
Ook tijdens de reis kun je individuele en teamactiviteiten toevoegen en eventueel 
verbinden aan een team. Nadat je als medewerker hebt aangegeven dat een 
activiteit gepubliceerd mag worden in het Meeting point, kun je daar ook op 
gevonden worden. De activiteit wordt dan automatisch voorgesteld als mogelijk 
interessante opdracht bij andere gebruikers op basis van het door hen ingevulde 
paspoort. 

COMPLEMENTAIRE 
MODULES
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 4 | Mijn reizen    
Dit is je persoonlijk portfolio: de opleidingen, projecten en andere 
activiteiten die je hebt gedaan of waar je mee bezig bent. Deze 
worden gekoppeld aan je paspoort, zodat je ook op je portfolio 
gezocht én gevonden kunt worden. Per activiteit kun je reflectie- en 
waarderingsgesprekken toevoegen die daar betrekking op hebben (zie 
Reisverslag). 

 5 | Reisverslag  
 
In de gesprekkencyclusmodule doe je verslag van belangrijke 
gespreksmomenten met collega’s of leidinggevenden. Het ambitiegesprek 
is onderdeel van ‘De bestemming’. In overleg met je leidinggevende bepaal 
je welke van je ambities daadwerkelijk als bestemming worden vastgelegd. 
Een reflectiegesprek voer je tijdens een activiteit met collega’s en/of je 
leidinggevende. Hoeveel of hoe vaak, dat bepaal je als medewerker zelf. Bij het 
afronden van een activiteit vindt een waarderingsgesprek plaats. 

 6 | Meeting point  
  
Dit is de plek waar alles samenkomt. Waar collega’s elkaar vinden en 
contact maken, bijvoorbeeld door middel van SMS, email, MS Teams, of het 
inplannen van een call. Maar het is ook de marktplaats van je organisatie. 
Hier kun je activiteiten en medewerkers zoeken en direct in contact komen 
met medereizigers die aanvullende kwaliteiten, dan wel dezelfde doelen en 
activiteiten hebben. Op basis van je paspoort stelt de applicatie automatisch 
opdrachten voor die voor jou interessant kunnen zijn. Naar aanleiding van 
competenties, rollen en vaardigheden ontstaat de ideale match tussen 
personen en projecten, tussen vraag en aanbod, tussen de talenten in en 
de uitdagingen van je organisatie. Het is vooral deze laatste module die Job 
Journey absoluut uniek maakt.  

COMPLEMENTAIRE 
MODULES
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Job Journey laat zich eenvoudig verbinden met 
andere applicaties. Die kunnen van Popay zijn, maar 
we kunnen Job Journey ook integreren in het huidige 
systeem, inclusief het aanbod van externe partners. 
Zo kan Job Journey meerdere applicaties vervangen, 
waardoor je medewerkers een minder versnipperde 
gebruikersomgeving biedt. Als je organisatie al 
competenties heeft vastgelegd in een systeem, hoeft dat 

natuurlijk niet opnieuw. Wij zorgen dan dat deze 
gegevens in Job Journey zichtbaar worden. En als 
medewerkers nu nog in verschillende applicaties 
moet inloggen om leerdoelen bij te houden, zetten 
we al die gegevens in Job Journey bij elkaar. Wel zo 

makkelijk.

JOB JOURNEY 
RICHT ZICH 
NAAR JOUW 
BEHOEFTEN
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Popay realiseert zich dat de meerwaarde van Job 
Journey mede wordt bepaald door de manier waarop 
het talentenplatform wordt benut en ingevuld. Daarom 
werken we nauw samen met gerenommeerde specialisten 
op het gebied van assessment, kennismanagement, 
talentontwikkeling en online opleidingen. Waar nodig en 
gewenst, koppelen we hun expertise en aanbod graag aan 
de ongekende mogelijkheden van Job Journey. 

DE WAARDE 
VAN ONS 
NETWERK
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JOB JOURNEY 
ACADEMY

Als je organisatie met Job Journey wil gaan werken, 
helpt Popay jou en je medewerkers graag op weg. Om 
te beginnen met advies, afgestemd op je wensen en de 
huidige configuratie. Om de implementatie te begeleiden 
is er Job Journey Academy. Met workshops om  
medewerkers te leren ons platform optimaal te benutten en 
train-the-trainer-oplossingen voor organisaties die daar zelf 
mee aan de slag willen. En uiteraard kun je voor praktische 
ondersteuning een beroep doen op de helpdesk van Popay.
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“Medewerkers komen in hun kracht 
te staan doordat ze zelf een portfolio 
ontwikkelen met dingen waarin ze goed 
zijn. Zo kom je ook als organisatie in een 
positieve flow.”

Janny Huisman, 
adviseur organisatie- en teamontwikkeling 
bij Openbaar Onderwijs Zwolle en regio

Bekijk het interview 
met Janny

Kijk voor meer informatie op www.jobjourney.nl
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PAYROLL COMPENSATION RECRUIT PERFORM LEARN JOB JOURNEY 

JOB JOURNEY MAAKT JE 
MEDEWERKERS BLIJ EN JE 
ORGANISATIE BETER

Job Journey is een onderdeel van Popay HR. Deze veelomvattende, modulaire cloud software hebben we ontwikkeld 
met jouw behoeften in gedachten, voor het vloeiend organiseren en managen van HR en payroll. We integreren onze 
oplossingen naadloos in je IT-omgeving, met uitstekende service en ondersteuning. Zo empoweren we je om zaken 
gedaan te krijgen en de organisatie voortdurend te verbeteren.

VEELOMVATTEND EN VOLLEDIG MODULAIR
POPAY HR: 


