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Gent – 1 april 2021 
GENT/WONDELGEM – e-Learning software en serviceaanbieder FLOWSPARKS neemt vandaag zijn 

intrek in MeetDistrict in de Ghelamco Arena. ‘Vanuit Wondelgem maken we de grote doorsteek 

naar een kantoor dat dezelfde waarden deelt als ons’, zegt Cédric Herregodts, Chief Commercial 

Officer. 

FLOWSPARKS zet al sinds 2017 in op zijn eigen ontwikkelde flexibele e-Learningplatform. Een software tool waarmee iedereen 

binnen een organisatie e-Learning kan ontwikkelen. De grote meerwaarde is dat werknemers, die de kennis bezitten, hun knowhow 

zelf kunnen digitaliseren. Opleidingen zijn zo accurater en de werknemers meer betrokken. 

Met deze oplossing biedt FLOWSPARKS alle middelen aan zodat klanten zelfstandig succesvolle opleidingen kunnen ontwikkelen. 

Op een vergelijkbare manier weet MeetDistrict alle nodige services aan zijn huurders aan te bieden. 

‘De service van MeetDistrict is heel complementair aan de onze. We stellen beiden alle middelen ter beschikking zodat onze klanten 

op de meest comfortabele en kwalitatieve manier hun job kunnen uitoefenen’, aldus Cédric Herregodts. 

Aangepaste werkplekken voor iedere werknemer 

De equipe van FLOWSPARKS bestaat uit diverse profielen: naast het sales- & marketingteam zijn er teams van e-

Learningcontentontwikkelaars, Customer Success Coaches en softwareontwikkelaars. 

 

 

‘Eén van de redenen dat we voor MeetDistrict kozen, 

is omdat het de juiste variaties van werkomgeving aanbiedt. 

Er zijn ruimtes voor teammeetings, telefoontjes, presentaties 

of brainstormsessies, … voorhanden. 

Voor ieder individu of team is er een aangepaste plek die aansluit 

bij de behoeften van het moment’, motiveert Herregodts. 

 

 

Medewerkers staan te popelen om te beginnen 

MeetDistrict zet sterk in op gezondheid en zorgt voor 100% verse lucht op de werkvloer. Zo kan iedereen straks met een gerust hart 

terug naar kantoor. ‘Jammer genoeg moeten we nog even wachten voordat we hier met z’n allen aanwezig kunnen zijn, maar zodra 

het mag, ben ik ervan overtuigd dat ons team hier zal floreren’, zegt Herregodts. ‘Onze equipe is erg enthousiast! Ieder van ons staat 

te popelen om elkaar hier weer te ontmoeten!’ 

https://www.flowsparks.com/nl/

