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THE POWER TO LET THEM GROW

Een tool waarmee lerende 
organisaties de ontwikkeling 
van talent proactief kunnen 
managen en stimuleren, 
afgestemd op de persoon.
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JE WILT DE ONTWIKKELING VAN TALENT 
OPTIMAAL FACILITEREN
Als lerende organisatie wilt u de talenten van medewerkers 
optimaal benutten, door hen structureel de gelegenheid 
te bieden zich te ontplooien. Uw opleidingsbeleid is erop 
gericht hen steeds te voeden met de juiste kennis en 
ervaring om hun functie zo goed mogelijk in te vullen en 
nieuwe stappen te maken. Dat wilt u organiseren met een 
minimale administratieve werklast. Uiteraard moet het 
aanbod ook worden afgestemd op de wettelijke vereisten 
inzake certificatie en protocollen waar uw organisatie en uw 
medewerkers aan moeten voldoen. 

STRAK GEREGELD, VAN AANBOD TOT OVERZICHT
Met Popay Learn beheert u het volledige opleidingsaanbod in één module: formeel en informeel, intern en extern, 
fysiek en online. Zowel leidinggevenden als medewerkers hebben toegang tot deze rijke bron. Het totale proces wordt 
ondersteund door geautomatiseerde goedkeurings- en communicatieprocessen. Van trainingsaanvraag en inschrijving 
tot en met deelname en evaluatie. Met alle flexibiliteit voor wijzigingen in de planning van de deelnemers of de 
trainingssessies. 
Na de opleiding kunnen medewerkers online hun feedback geven. Deze is te raadplegen in hun historiek en wordt 
onmiddellijk teruggekoppeld. Op basis van die ervaringen kan de personeelsdienst en/of de VTO-verantwoordelijke het 
aanbod zonodig bijsturen. 
Alle opleidingsinspanningen worden automatisch opgenomen in een rapport voor de sociale balans.  

Actieve betrokkenheid van uw 
medewerkers

Ondersteuning van uw medewerkers 
bij het leerproces

Groei door de juiste competenties 
te ontwikkelen

Inzicht in het leerrendement

WAT POPAY LEARN U OPLEVERT

ALLES ROND 
OPLEIDINGEN 
IN 1 MODULE
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Met Popay Learn kunnen werknemers en leidinggevenden 
zelf aanvragen tot interne en externe opleidingen initiëren. 
Een bedrijfsspecifieke goedkeuringsflow stuurt de aanvraag 
vervolgens naar de juiste persoon. Leidinggevenden hebben 
op hun overzichtspagina een duidelijk beeld van de lopende 
aanvragen waarvoor hun actie wordt vereist. Het systeem legt 
het eigenaarschap voor zoveel mogelijk handelingen bij de 
medewerkers zelf, om de administratieve opvolging vanuit HR 
en de leidinggevenden tot een minimum te beperken.

UW EIGEN CATALOGUS
Publiceer het interne en/of externe opleidingsaanbod in de opleidingscatalogus(sen), opgebouwd uit bedrijfseigen 
domeinen en thema’s. Een bibliotheek van opleidingstemplates, beheerd door HR, zorgt dat repetitieve input verleden 
tijd is en dat terugkerende opleidingen op een efficiënte manier worden aangemaakt. Op basis van voorgedefinieerde 
populaties kunt u een opleiding zichtbaar maken voor een bepaalde doelgroep binnen de organisatie. Uiteraard kunt u 
ook e-Learnings aanmaken of SCORM-pakketten in uw catalogus integreren. Zodat medewerkers de kans krijgen om 
hun kennis te ontwikkelen op de plek en het moment dat hen het beste schikt. De e-Learnings kunnen direct vanuit de 
catalogus worden opgestart. 

ALLE FUNCTIONALITEITEN 
OP EEN RIJ

 Uw eigen opleidingscatalogus

  Goedkeuringsflow voor elk type van aanvraag,  
extern en intern

 Online evaluatie

 Raadplegen van gevolgde opleidingen

 Notificaties en e-mails

 Opleidingsplan en budget

 Sociale balans

 Beheer certifatie

 Beheer planning en wijzigingen

 Registreren informele opleidingen

 Beheer inschrijvingen, annulatie, wachtlijsten

  Beheer opleidingsbehoeften: protocol en wensen  
van medewerkers

HELEMAAL 
INGERICHT OP 
EIGENAARSCHAP
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Voor elke opleiding kunt u een brede waaier van gegevens 
registreren, toegankelijk via heldere navigatie. Zo kunt u in het 
getoonde voorbeeld onder Definitie de training of opleiding 
nader specificeren (formeel/informeel, intern/extern, fysiek/
online, verplicht/facultatief) en onder Populatie aangeven voor 
welke doelgroep(en) deze bedoeld is. Ook kunt vastleggen 
wat de geldende Regels zijn met betrekking tot inschrijving, 
wachtlijsten, evaluatie en annulering. De verworven 
competenties kunnen worden vastgelegd onder Outcome en 
via Communicatie informeert u de deelnemers. 
Uiteraard kunnen het menu en de benamingen daarvan geheel 
naar de wensen van uw organisatie worden ingevuld.

MEER DAN EEN CATALOGUS!
Een deel van de meerwaarde van Popay Learn zit ‘onder de motorkap’. Onze opleidingsmodule laat zich eenvoudig 
verbinden met andere applicaties. Die kunnen van Popay zijn (zie volgende pagina), maar als systemintegrator van huis 
uit, leggen wij desgewenst ook verbindingen binnen uw huidige systeem én met externe partners. Zodat Popay Learn 
een integraal onderdeel wordt van uw bedrijfsvoering. Voor een ziekenhuis hebben we bijvoorbeeld voor diverse functies 
vaste leerpaden ingericht, die medewerkers automatisch krijgen aangeboden. Sommige e-learnings zijn daarbij verplicht 
om een bepaald medisch apparaat te mogen gebruiken. Na het succesvol afronden van zo’n e-learning gaat er vanuit 
Popay Learn een signaal naar de leverancier van de medische apparatuur, waarna de bevoegdheden op de badge van de 
medewerker automatisch worden aangepast, zodat deze het betreffende apparaat direct kan gebruiken. 
Laat ons weten wat úw wensen zijn en wij zorgen voor een optimale gebruikersomgeving.

“Producta deo volente mare 
meo die mleioria dies. Tra victo 

meo mare di paulo di madro 
polenta dies.”

Naam Naamsen, 
Functietitel van het bedrijf

HET MENU 
BEPAALT U

INTERNE ORGANISATIE

EXTERNE ORGANISATIE

POPAY LEARN

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

SALARY REVIEWCONNECT

ARCHIVEGLOBAL PAYROLLCORE LEAVE TIME DOCS FORECAST ANALYTICS

PAYROLL COMPENSATION RECRUIT PERFORM LEARN JOB JOURNEY 

VEELOMVATTEND EN 
VOLLEDIG MODULAIR

POPAY HR: 

Meer weten 
over onze oplossingen 

www.popay.com


