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GENTSE SCALE-UP FLOWSPARKS 
KLAAR OM DE US TE VEROVEREN 
Gent – 25 oktober 2022 

 

Het Belgische e-Learningbedrijf FLOWSPARKS lanceert zijn content authoring tool in de VS op DevLearn, het 

beroemde e-Learning technology event in Las Vegas. Na een succesvolle lancering in de UK met GuyKat en in Zuid-

Afrika met Ceed Learning is FLOWSPARKS klaar om de US te veroveren. 

FLOWSPARKS won in 2021 de Comenius EduMedia Medaille die innovatie en uitmuntendheid in digitale 

educatieve media bekroont én de Brandon Hall award als ‘Best Advanced in Content Authoring Technology’. Deze 

onderscheidingen gaven FLOWSPARKS het duwtje in de rug om een partnership met GuyKat op te zetten om het 

product FLOWSPARKS in de UK en Noord-Amerika in de markt te zetten. 

DevLearn in Las Vegas is hét startpunt voor de verovering van de e-Learningmarkt in de VS. DevLearn vindt van 

26 tot 28 oktober in het beroemde The Mirage Hotel in Las Vegas plaats. FLOWSPARKS staat er samen met GuyKat 

op stand #827. 

‘Onze missie is om organisaties in staat te stellen zelf kwalitatieve e-Learning te ontwikkelen. Ons SaaS-platform 

met LMS en Authoring Tool geeft bedrijven de flexibiliteit en autonomie om het volgende niveau van hun 

leerstrategie te behalen. We zijn erg blij met de samenwerking met GuyKat zodat we FLOWSPARKS in de VS op de 

kaart kunnen zetten. Dit geeft ons nog meer goesting om te blijven innoveren en onze missie voort te zetten.’ 

Cédric Herregodts, Chief Commercial Officer FLOWSPARKS 

 

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

Op vijf jaar tijd is FLOWSPARKS (het vroegere UNI-Learning) uitgegroeid tot een gevestigde waarde op gebied van 

auteurstools en Learning Management Systemen met kantoren in Gent en Eindhoven. Door de komst van extra 

personeel en het openen van een nieuw kantoor in Berchem is de stap naar de VS belangrijk om de 

indrukwekkende groei te bekrachtigen. 

Gloednieuwe kantoren 

Na een geslaagde verhuizing van Wondelgem naar MeetDistrict in de Ghelamco Arena te Gent in 2021, was het 

voor FLOWSPARKS duidelijk dat MeetDistrict voor dezelfde waarden – als bijvoorbeeld het bevorderen van het 

groepsgevoel – staat. Daarom is MeetDistrict Antwerpen de ideale locatie voor een tweede FLOWSPARKS kantoor 

in België. Bovendien is die hub niet alleen makkelijk bereikbaar voor veel van onze nieuwe Antwerpse collega’s 

maar is het ook een centrale ontmoetingsplek tussen Gent en Eindhoven om regelmatige ontmoetingen met de 

Nederlandse collega’s te houden. 

‘Om de sociale interactie en band tussen collega’s nog meer aan te halen in deze thuiswerktijden zetten we sterk 

in op het creëren van verschillende werkplekken. Wij hadden tot voor kort twee kantoren (Gent en Eindhoven) 

maar door de groei van ons personeels- én klantenbestand, voelden wij de nood om een extra kantoor te openen 

in het geografische midden,’ zegt Cédric Herregodts, CCO bij FLOWSPARKS. 

FLOWSPARKS geeft zijn personeel zo de nodige flexibiliteit om een perfecte work-lifebalance te vinden. Bij deze 

nieuwe vorm van hybride werken is het duidelijk dat een kantoor de ideale plaats blijft voor ontmoeting en 

verbinding, twee essentiële elementen voor tevreden en productieve medewerkers. Door de mix aan locaties en 

thuiswerk worden de momenten waarop teams gelijktijdig aanwezig zijn op kantoor schaarser. Dat vangt 

FLOWSPARKS op door met succes fysieke teammeetings, afterworks en breakfastsessies, … te organiseren. 

Duurzaamheid is key 

Zoals het Meetdistrict betaamt, hebben zij ook in Antwerpen rekening gehouden met het gebruik van duurzame 

materialen. Van een speciaal recyclage- tot een eigen waterzuiveringssysteem over ‘het-oog-wil-ook-wat; een 

gezonde werkplek staat altijd voorop. Door de inzetbaarheid van de verschillende locaties vermindert de reistijd en 

de afstand van het woon-werkverkeer van de FLOWSPARKS medewerkers significant. Zo kunnen Brusselse 

collega’s ook gebruik maken van de MeetDistrictfaciliteiten in een coworking hub te Brussel. 

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

