VOJA T R AVE L
PASPOORT
“Droomreizen, maar wel eerlijk.
Voor de planeet én de bevolking.”

Beste Vojaganto,
Dit is je Voja paspoort; jouw
reisdocument voor je reis bij
Voja. Hierin lees je hoe we
ontstonden, onze gezamenlijke
ambitie, waar de naam Voja
vandaan komt en ook over de
Voja cultuur en kernwaarden.
Je zult merken dat er een
verschil is tussen wat er in het
paspoort staat en hoe het nu
is bij Voja. Dát is precies waar
je wilt zijn, daar zit de groei en
waar jij kunt bijdragen.
Het paspoort is dan ook geen
beschrijving van de bestemming, maar een hulpmiddel voor
je reis. Die reis zal een avontuur
zijn met uitdagingen en ontdekkingen. Met tegenwind, dalen,
pieken en successen.
Wat er ook op je pad komt,
houd dit paspoort bij je als hulpmiddel voor jouw bijdrage en als
leidraad om op koers te blijven.
Veel succes!
Voja
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Onze naam
Voja komt van het woord
vojago uit het Esperanto en
betekent reis. Vojo betekent
de weg in het Esperanto.
“Wij wijzen onze klanten
de weg op reis.”

Onze ambitie
Wij verslaan massatoerisme en versnellen de
transitie naar reizen met positieve impact.
Overal en voor iedereen.
Voja Travel wil voor iedereen een authentieke,
lokale reiservaring, weg van de gebaande paden.
We bieden bijzondere reizen aan waar klanten
zich geen toerist voelen, maar een reiziger en een
welkome gast. Reizen die verbinden, waar je een
‘wauw’ gevoel van krijgt en die positief bijdragen
aan mens, planeet en lokale MKB-ers.
In de periode 2022 - 2027 gaan wij in Nederland
de nieuwe standaard voor reizen creëren en
zorgen dat we het aandeel impact reizen
in Nederland en België vergroten vanuit Voja
naar boven de 1%.		
Zo verleggen we de norm in de reisbranche.
We laten zien hoe het anders kan en dragen
consequent bij aan de realisatie van deze
drie sustainable development goals:

La Palma
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Hoe het begon
Joshua vertrok op eigen houtje
vanuit Nederland voor een
droomreis met zijn zeilboot
Hope. In Kaapverdië ontmoette
hij zijn liefde Katia en samen
reisden ze zes jaar rond de
wereld.
Tijdens hun zeilavontuur
ondervonden ze hoe belangrijk
het is om te reizen in harmonie
met de natuur en de lokale
bevolking en hoe dit de ervaring
van het reizen en de schoonheid
van de wereld versterkt.
Onderweg zagen zij ook
hoe massatoerisme schade
veroorzaakt: afbreuk aan natuur,
ongelijke kansen en gereguleerde wantoestanden. Ze beseften
dat dit anders moet en daarom
richtte Joshua Voja Travel op.
Op 5 september 2017 vertrok
de eerste reiziger.
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Hope in Tonga

Tégen
vakantiefabrieken
Voja Travel ontstond als
alternatief voor - en uit activisme tégen - vakantiefabrieken:
reisaanbieders en reisgerelateerde organisaties die op
meedogenloze, nietsontziende
wijze winst na jagen. Denk aan
resorts waar toeristen niets
meekrijgen van een land, die
verbinding in de weg staan en
waar multinationals de lokale
bevolking uitbuiten als bron van
goedkope arbeid.

De lonen in en rond de
resorts zijn enorm laag.
Een bevriende bouwvakker
werkte aan het Melia Resort,
wat in het zuiden van Boa
Vista wordt gebouwd. Hij
moest met een schep twaalf
uur per dag greppels graven
en werkte ruim zeventig uur
per week. Zijn loon? 180 euro
per maand. Hij verdiende niet
eens genoeg om de huur van
een appartement te betalen.
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Hoe wij te werk gaan
Met aanpasbaarheid, innovatie en continue leren en verbeteren
blijft Voja Travel wendbaar (agile) in een veranderende wereld.
Om de norm te kunnen verleggen is snelle groei belangrijk,
daarom mikken we op snelle groei > 20% per jaar.
We ontwikkelen reiservaring met co-creatie met onze leveranciers, die wij zien als onze partners, en zien dat als
Het product van Voja Travel - de reiservaring die we co-creëren - is hierbij de sleutel. Want niet alleen is het mogelijk om
eerlijker te reizen, het levert ook voor alle betrokken partijen de
best mogelijke resultaten op. Voor Voja Travel een community
met terugkerende raving fans. Voor onze klant een fantastische
ervaring. Voor lokale partners en hun werknemers waardig werk
en een goed bestaan.
Maar hoe pakken we dat nou aan? Een nieuwe bestemming
starten…
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•

Wij selecteren blue of purple ocean bestemmingen en
geen red oceans

•

Door ons te specialiseren in de bestemming voegen
we zowel online als offline waarde toe.

•

We creëren een excellente reiservaring voor onze drie
doelgroepen; koppels, gezinnen en wandelaars, zodat
zij raving fans worden.

•

We kopen direct en decentraal in en bouwen zo een
lokaal netwerk

•

We bevorderen de realisatie van de sustainable
development goals

Onze kernklanten
WAARDEN

DOELGROEP

Onze kernklanten vinden
een authentieke reiservaring
belangrijker dan het budget.

Reizigers die bij Voja boeken
zijn doorgaans tussen de 30
en 75 jaar oud. Er is dus een
interesse bij verschillende
leeftijdscategorieën.

Budget is wel belangrijk
voor ons hoor, maar ik
betaal liever wat extra
voor een bijzondere en
authentieke reiservaring.
Normaal regel ik zelf mijn
reizen maar het concept
en het verhaal van Voja
spraken mij aan en ik vind
het ook wel lekker dat jullie
het werk uit handen nemen.

We hebben drie doelgroepen:
koppels, gezinnen en wandelaars. 80% van de boekingen
komt van koppels, waarvan
een deel een wandelreis boekt.
De overige 20% van de boekingen komen van gezinnen.
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Onze
bestemmingen
WIJ SELECTEREN BLUE OF
PURPLE BESTEMMINGEN
•

Blue ocean: Een bestemming
kent nog nauwelijks toerisme (no sharks)

•

Purple ocean: Er zijn meer
aanbieders, de bestemming
zit in de groei en de
concurrentie neemt toe
(some sharks)

•

Red ocean: De concurrentie
is groot op deze bestemming (fighting for scraps)

ONZE BESTEMMINGEN IN 2022
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•

De Kaapverdische Eilanden:
het hele jaar door

•

De Canarische Eilanden:
het hele jaar door

•

De Azoren:
maart t/m september

•

Madeira:
maart t/m december
Madeira

De Voja Cultuur
Bij het selecteren van nieuwe
collega’s gaan we uit van de
Voja kernwaarden.
Ook in de samenwerkingen
en dienstverbanden die we
aangaan, behouden of stoppen
zijn deze steeds de leidraad.
Hieronder vind je meer uitleg
over onze 4 kernwaarden.

ONTWIKKELING

ONTDEKKEN

EIGENAARSCHAP

Met continue groei en ontwikkeling dragen we bij aan onszelf,
de collega’s, de organisatie en
de bestemmingen. Zo creëren
we meer waarde.

Door te ontdekken innoveren we
met nieuwe oplossingen voor
oude én nieuwe problemen.

Vanuit autonomie kiezen wij
voor eigenaarschap voor de
Voja missie, met aandacht voor
people, planet en profit.

Voorbeelden:

•

Voorbeelden:
Voorbeelden:

•

Werk aan je professionele
ontwikkeling. Doorlopend
leren en verbeteren.

•

OPENHEID
•
In verbinding blijven en tóch
zeggen wat gezegd moet
worden. Zo maak je jezelf,
elkaar en Voja beter.
Voorbeelden:
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•

Deel waardering én
verbeterpunten vrijelijk
en regelmatig.

•

Deel je feedback openlijk en
gebruik hierbij de feedbackregels.

•

Spreek collega’s aan
op gedrag, afspraken
en verwachtingen.

•

Draag bij aan verbetering
door te leren van feedback,
experts en training.
Omarm verandering en
adaptatie als een bron
van kracht.

•

Onderzoek door te vragen:
“wat wil je bereiken?”
“wat wil je vermijden?”

•

Neem eigenaarschap voor
de uitkomsten van je werk.
Leer, verbeter, groei.

Gebruik de meest effectieve
methodes om van A naar B
te komen.

•

Fouten maken mag, maar
er niet van leren is niet oké:
Own. Share. Correct.

Bezoek zelf dat lokale
barretje: “senhor, o que você
recomenda fazer aqui?”

•

Tegenwind hoort er bij.
Zet door. Neem
verantwoordelijkheid.
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3 regels
voor iedereen
1

Doe het juiste

3 taken
voor iedereen
1

Heb een plan. Voer het plan uit. Meet je resultaten.
Neem eigenaarschap.

2

Doe dat actief en op een intelligente manier.
Let op impliciete en expliciete communicatie
en anticipeer hierop (verduidelijk en verifieer
of je het goed hebt begrepen). Maak hierna
een afspraak of verwijs door.

Doe je best
Verander problemen in kansen. Voeg waarde
toe door onderdeel te worden van de oplossing.
Handel met een gevoel van urgentie... doe het nu!

2

Stel de vraag: “Wat kan ik nog meer doen?”
Vraag om coaching: “Wat kan ik beter doen?”
Verwerp gemiddeld / goed genoeg"

Laat anderen zien dat je om ze geeft
Toon respect. Zeg alsjeblieft. Dank je. Het spijt me.
Toon en spreek waardering uit voor elkaar. Ga het
aan als een team. We doen het samen.
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Voeg waarde toe
Je tweede taak is om significante en benodigde
waarde toe te voegen. Doe je werk zo goed
mogelijk en kom hierbij tegemoet aan wat je
hebt ontvangen. Als je dit door bijzondere
omstandigheden niet op tijd kunt doen, laat
dit dan vooraf weten.

Leer, corrigeer, verbeter en groei.

3

Ontvang; verzoeken, informatie, emotie,
behoefte(n), materialen, beslissingen en
deadlines

3

Lever waarde op tijd en effectief
De oplevering van je werk doe je tijdig en
effectief, waarbij je tegemoetkomt aan het
gevraagde. Verifieer dat ook (al dan niet
tussentijds): “Kan je zo verder”, “Is het naar wens”?
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Teamwork makes
the dream work
We streven naar ‘low maintenance en high
performance’ teamwork. Dat betekent veel
eigenaarschap en vertrouwen.
Lekker zitten te werken: productief, effectief,
efficiënt, leuk en leerzaam. Work hard. Play hard.
Om dat mogelijk te maken dragen we bij aan het
overwinnen van de 5 frustraties van teamwork en
doorlopend toe te werken naar een sterk team.

A PLAYERS

ONZE AMBITIE

Wij streven naar 80% A players
in de organisatie. Enerzijds
de beste 10% in een gegeven
functie bracket qua performance én anderzijds mensen met
een goede culture fit.

Wij verslaan massatoerisme
en versnellen de transitie naar
reizen met positieve impact.
Overal en voor iedereen.

ONZE STRATEGIE IN ÉÉN ZIN
Typische kwaliteiten
van een A player:

RESULTATEN

VERANTWOORDELIJKHEID

BETROKKENHEID

CONFLICTEN

VERTROUWEN
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AANDACHT VOOR
GEZAMELIJKE RESULTATEN

MAAK EN HOUD
ELKAAR ‘ACCOUNTABLE’

COMMITTEER AAN GEDEELDE
DOELEN EN AFSPRAKEN

CULTIVEER HET VERMOGEN
TOT HET AANGAAN VAN
CONSTRUCTIEVE CONFLICTEN
MAAK KWETSBAARHEDEN
BESPREEKBAAR EN BOUW
AAN VERTROUWEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultaatgericht
Efficiënt
Integer
Ambitie
Toegewijd
Intelligent
Volhardend
Pro-actief
Teamworker
Sterke drive
Hoge standaarden
Communicatief sterk
Hoogstaande werkethiek
Onverschrokken
Open voor kritiek
en ideeën

Wij bieden Voja reizigers een
reisaanbod van persoonlijke,
top georganiseerde droomreizen die bijdragen aan onze drie
sustainable development goals.

ONZE STIP OP DE HORIZON
Eind 2027 heeft Voja Travel
een marktaandeel in Nederland
van 1% en 15 goedlopende
bestemmingen.
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