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LEARNING IN THE 

FLOW OF WORK

Trainingen in de werkdag integreren in een 
boeiende en tijdsefficiënte vorm 



Onze hele industrie 

is gefocust

OP DE TOEKOMST 



Het niet hebben van de vaardigheden om "goed werk" te 

leveren zorgt voor grote frustratie. 

Maar medewerkers hebben moeite om de taken van 

vandaag uit te voeren met de knowhow van gisteren.

70% van de medewerkers beheerst niet de vaardigheden 

die ze nodig hebben voor hun huidige baan



Klaar zijn voor de toekomst 
vereist 
VANDAAG EEN VERANDERING
De vaardigheidskloof is niet het probleem van morgen. 

Het is de uitdaging van vandaag.

Organisaties die deze uitdaging nu aangaan, zullen een 

onschatbaar concurrentievoordeel ontwikkelen.
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Wees klaar voor vandaag. 
BIJ RISE UP GELOVEN WIJ IN DE KRACHT VAN VANDAAG



Onze USP’s



Vandaag heeft Rise Up

Gegevens van januari en september 2022 

97%
klanttevredenheids-

percentage

+94%
voltooiingspercentage

450
klanten

1 miljoen
actieve gebruikers

60
gebruikerslanden

2 miljoen
voltooide opleidingen

102
medewerkers

7 kantoren
Parijs, Amsterdam, Luxemburg, 
München, Londen, Brussel en 

Lissabon



Enkele feiten uit onderzoek

58% van de medewerkers willen op hun eigen tempo trainingen 
volgen en 49% wilt het trainen integreren in hun workflow.2

"84% van de L&D leiders vindt het belangrijk om digitaal leren 
te integreren in andere bedrijfsplatforms zoals bijvoorbeeld 
Microsoft Teams"¹.

1 COVID-19 L&D Research – Fosway – July 2021
2 LinkedIn Learning Study 2018 



Navigeer naadloos tussen 
werken en leren

met de 
Rise Up Microsoft Teams App



WAAROM LEARNING IN THE 

FLOW OF WORK

Tijdgebrek

aanpakken

Verhoog

betrokkenheid

Faciliteer

microlearning

Betrokkenheid 

stimuleren

met social

learning

Gepersonaliseerde

leerervaring
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• Financieel analist die thuis werkt 

• Moet voor het eerst wat cijfers in Excel samenstellen voor een belangrijke klant.

Hoe kan hij/zij deze kenniskloof overbruggen? 

• Kan het niet gemakkelijk aan een collega vragen, inschrijven voor een online of in-person cursus lost de 
onmiddellijke leerbehoefte niet op, tijdrovend om perfect passende en betrouwbare content van Google of het 
Intranet van de organisatie te vinden. 

Oplossing:

• Met learning in the flow of work, kan hij/zij gewoon de samenwerkingstool van de organisatie openen, zoals 
Microsoft Teams, de AI virtuele coach om hulp vragen over Excel en het zal ultra-op maat gemaakte, korte 
content voorstellen. 

Hoe ziet LIFOW er in de praktijk uit?
Het voorbeeld van de financieel analist



Live Demonstratie
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Veel dank!
Timo Ket

Territory Manager
timo@riseup.ai

+31 6 50 93 92 22
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