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Tijden veranderen
 
Er is een belangrijke verschuiving gaande in het bedrijfsleven die de rol en vorm van 
Learning & Development (L&D) programma’s rigoureus zal veranderen. Meer dan 
ooit is het zaak dat organisaties voortdurend hun prestaties en concurrentiepositie 
verbeteren. Daarom zullen organisaties ervoor moeten zorgen dat hun medewerkers 
altijd beschikken over de kennis die ze nodig hebben voor hun functie, zodat ze een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsprestaties. 

Niet in alle situaties voldoen traditionele trainingsmethoden (bijvoorbeeld uitsluitend 
klassikaal of via e-learning) nog om de meest optimale resultaten te behalen. Dat is ook 
aangetoond: volgens een recent onderzoek van de Aberdeen Group1 heeft 49% van de 
organisaties moeite om ervoor te zorgen dat medewerkers de leerstof daadwerkelijk 
begrijpen en in de praktijk toepassen.

In de komende 12 tot 24 maanden zijn veel bedrijven van plan om hun 
opleidingsuitgaven te verhogen met soms wel 87%1. Dergelijke investeringen 
kunnen veel meer effect bewerkstelligen als L&D-afdelingen ook verder kijken dan 
de  traditionele trainingsmethoden. Er zijn grote stappen gemaakt op het gebied 
van neurowetenschap en technologie, wat heeft geleid tot nieuwe technieken en 
oplossingen die de kennis van medewerkers op een effectievere manier verbeteren.

Onze partner Axonify levert al succesvolle microlearning-oplossingen aan organisaties 
als Bloomingdale’s, Walmart en Ethicon (een divisie van Johnson & Johnson). Hierdoor 
weten zij als geen ander wat microlearning is, wat het kan zijn en welke mogelijkheden 
het biedt voor uw organisatie.

Medewerkers die niet over relevante 
kennis beschikken zijn niet alleen 
minder effectief, maar zijn ook niet in 
staat om gefundeerde beslissingen 
te nemen. Dit kan bedrijven 
miljoenen euro’s kosten.

Een van de meest vernieuwende 
leermethoden voor medewerkers 
is microlearning, een techniek die 
Learning & Development (L&D) 
bij organisaties rigoureus zal 
veranderen.
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Wat is microlearning?
 
Microlearning is een techniek waarbij content meerdere keren per week of zelfs 
dagelijks tijdens korte leermomenten (drie tot vijf minuten) wordt aangeboden. 
Neurowetenschappers hebben vastgesteld dat we slechts vier of vijf bites aan informatie 
per keer kunnen opslaan in ons kortetermijngeheugen. Door de informatie op te delen in 
kleine bites, wordt de content gemakkelijker te begrijpen en op te nemen.
Dit wil echter niet zeggen dat er voor microlearning gewoon wat video’s van een minuut 
worden gemaakt of dat er willekeurig wat bites in een Learning Management System 
(LMS) worden verzameld. Microlearning werkt alleen als het: 

•	 Bewezen technieken bevat voor het opnemen van informatie, zodat medewerkers 
deze onthouden en in de praktijk kunnen toepassen.

•	 Meerdere contentvormen ondersteunt.
•	 Persoonlijke en adaptieve leerervaringen levert.
•	 Gebruikmaakt van gamification die medewerkers motiveert om te blijven leren.
•	 Moderne social learning elementen bevat.
•	 Beschikbaar is op meerdere apparaten, waaronder smartphone en tablet.
•	 Medewerkers de beschikking geeft over informatie op het moment dat ze het nodig 

hebben.
•	 Rapportages en analyses biedt die de effectiviteit van het leren en de impact op de 

bedrijfsresultaten meet.

Als microlearning op een consistente en permanente basis wordt aangeboden, zorg je 
ervoor dat medewerkers continu leren, kennis opbouwen en zich daadwerkelijk anders 
gaan gedragen om tot betere prestaties te komen. Slimme organisaties weten dit al: de 
Best-in-Class-bedrijven volgens de Aberdeen Group vinden microlearning 60% vaker een 
effectief middel voor de ontwikkeling van medewerkers dan andere organisaties 1.

Zo gebruik je microlearning

Klassikale training
E-learning programma                                                                                                                       

Meer kennis

Betere performance

Nieuwe kennis                                                     

•	 Herhaaldelijke training helpt kennis op te slaan in het 
langetermijngeheugen

•	 Kennis wordt continu opgebouwd
•	 Iedere dag leren, zonder verstoring van het werk

Continue microlearning
Push en pull
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Microlearning is meer dan alleen het dagelijks verstrekken van leerstof aan 
medewerkers. Moderne medewerkers willen altijd en overal kunnen beschikken 
over kleine stukjes informatie. Zo kunnen ze kennis opdoen wanneer zij dit nodig 
hebben. Door het on demand aanbieden van Performance Support via kleine stukjes 
microlearning-content hebben medewerkers de gewenste informatie altijd binnen 
handbereik, wat aansluit bij de moderne manier van leren. 

Waarom is microlearning onmisbaar in een 
moderne organisatie?
De afgelopen jaren is er veel veranderd, wat grote gevolgen 
heeft voor organisaties en voor de manier waarop ze hun 
medewerkers opleiden. Door de veranderde omstandigheden 
hebben werkgevers andere verwachtingen van hun 
medewerkers, die op hun beurt andere behoeften hebben om 
hun werk goed te kunnen doen. Bovendien werken en leren 
medewerkers tegenwoordig op een totaal andere manier. 
 

Waarom is microlearning onmisbaar in een 
moderne organisatie?

Producten worden steeds complexer, klanten zijn tegenwoordig beter geïnformeerd 
en veeleisender, en er zijn talloze regels op het gebied van risicobeheersing en 
compliance. Medewerkers moeten dus over meer kennis dan ooit beschikken, of ze 
nu op kantoor, in een winkel of in een magazijn werken. Tegelijkertijd moeten ze door 
hun veranderende rol en verantwoordelijkheid ook snel meer of andere kennis kunnen 
opdoen. Ze zullen dus continu moeten leren: een training op één specifieke locatie 
en tijd voldoet dan niet meer. Als medewerkers niet beschikken over de kennis die ze 
nodig hebben om tot topprestaties te komen, maken ze zichtbare en minder zichtbare 
fouten die hun organisatie miljoenen of zelfs miljarden euro’s kunnen kosten.

The Failure of the LMS

Learning Management Systems zijn geschikt als trainingsmiddel voor grote groepen 
medewerkers, al zijn ze niet erg effectief. Het is gebaseerd op een gebrekkig model, 
dat binnen de kortst mogelijke tijd een maximale hoeveelheid informatie verstrekt. Het 
is voor medewerkers vrijwel ondoenlijk om al deze stof te leren en te onthouden.Het 
is gebleken dat de traditionele eenmalige trainingssessie – klassikaal of via e-learning 
– geen effectief middel is om kennis permanent op te nemen. Eenmalige trainingen 
zijn uiterst vatbaar voor de ‘vergeetcurve3’, een wetenschappelijk bewezen cognitief 
concept dat inhoudt dat tot 90% van de opgedane kennis snel wordt vergeten, tenzij 
de stof wordt herhaald.
Learning & Development-specialisten zijn eveneens tot de conclusie gekomen 
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dat traditionele trainingen – die zijn ontwikkeld voor lange concentratieperioden – 
nauwelijks geschikt zijn voor het opdoen van kennis bij moderne medewerkers, wiens 
aandachtsspanne steeds korter wordt4. 

Hoewel zo’n 85% van de organisaties momenteel een LMS gebruikt5, is het lastig om 
de huidige platforms geschikt te maken voor microlearning. Dit komt vooral doordat 
een LMS is gebaseerd op oude technologieën en  leermethoden, waarvan inmiddels is 
gebleken dat ze niet aansluiten bij de werking van onze hersenen. 

De veranderende behoeften van kenniswerkers
Gebaseerd op Bersins profiel van de moderne medewerker2. De kenniswerkers van tien jaar 
geleden zijn heel anders dan die van nu, maar L&D is nog steeds gebaseerd op dat verouderde 
profiel. 

Moderne kenniswerkers hebben heel andere behoeften: ze hebben te maken met 
deadlines, snel veranderende rollen en verantwoordelijkheden, en vrijwel constante 
onderbrekingen. Ze hebben het meestal te druk, zijn snel afgeleid of zijn te ongeduldig 
om langdurige trainingssessies bij te wonen. Daarom hebben ze behoefte aan actuele 
leerstof die gemakkelijk te verwerken is en die beschikbaar is waar en wanneer ze deze 
nodig hebben.

1%
van een gemiddelde

werkweek is 
beschikbaar voor

training & 
development.

25%
kortere aandachts-
spanne in 2015 in
vergelijking met

2000.

57%
van de onderbrekingen 

op het werk wordt 
veroorzaakt door 

tool en apps 
voor social 

media.

70%
van de medewerkers

gebruikt zoek-
machines om kennis 

op te doen.87%
van de medewerkers
vindt het delen van

kennis met hun team
zeer belangrijk of zelfs

essentieel.

75%
van de medewerkers
geeft aan dat ze zich

gestresst voelen
op het werk.

67%
van alle medewerkers
gebruikt smartphones

en laptops.
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Waarom microlearning ook iets voor jou is
Microlearning kan worden gevolgd via de desktopcomputer, op smartphones en 
tablets en zelfs via Point of Sale-terminals. De stof wordt aangeboden in kleine 
bites, waar en wanneer dit de medewerker het beste uitkomt: op het werk, thuis of 
onderweg. Maar microlearning heeft nog veel meer te bieden:
•	 Het past beter bij het werkritme van de huidige bedrijven en sluit aan bij 

veranderde leerbehoeften van de medewerkers, die de stof krijgen aangeboden 
in kleine en snel op te nemen bites. Dit maakt medewerkers gemotiveerder om te 
leren.

•	 Door de korte en snelle leermomenten is microlearning zeer geschikt voor 
mobiele omgevingen. Dit maakt het ideaal voor de moderne medewerker die vaak 
onderweg is. 

•	 Microlearning leidt tot veel minder werkverstoringen. Het wordt dagelijks 
aangeboden in de vorm van korte leermomenten, op de eigen werkplek. 

•	 Microlearning maakt gebruik van geavanceerde leertechnieken, waardoor 
medewerkers op de lange termijn meer informatie kunnen onthouden. Omdat 
medewerkers minder snel vergeten wat ze leren, krijgen ook klassikale of 
e-learning-sessies meer waarde.

•	 Het vermindert de cognitieve overbelasting doordat de informatie in korte en 
gemakkelijk te begrijpen bites wordt aangeboden.

•	 Omdat microlearning een onderwerp opdeelt in kleine stukjes, kan de content 
exact worden afgestemd op de kennisbehoefte van elke medewerker. Dit betekent 
ook dat medewerkers de kennis kunnen ontvangen of opvragen op het moment 
dat ze deze nodig hebben voor hun werk. 

De acht succesfactoren van een microlearning 
aanpak
Bestaande technologieën voor het verspreiden en opslaan van microlearning, 
verschillen nogal van elkaar. Je kunt de kennis van uw medewerkers en uw ROI 
pas echt verbeteren als je kiest voor een platform dat niet alleen de leerstof voor 
microlearning bevat, maar er ook voor zorgt dat deze kennis effectief wordt 
overgedragen en daadwerkelijk impact heeft op de prestaties. Wat zijn de acht 
succesfactoren van een microlearning aanpak?
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1. Bewezen technieken voor het onthouden van informatie zorgen voor 
de meest effectieve leermethode.
Het ideale microlearning-platform is gebaseerd op bewezen 
neurowetenschappelijke technieken. Deze zorgen ervoor dat medewerkers 
aanzienlijk meer kennis kunnen opdoen en meer informatie op de lange termijn 
kunnen onthouden. Het gaat om de volgende technieken:
•	 Gespreid leren. Gespreid leren6 houdt in dat informatie met specifieke 

tussenpozen wordt herhaald, waardoor deze op de lange termijn beter kan 
worden onthouden.

•	 Het testeffect. Bij het testeffect7 wordt snel een concept aangeleerd, waarna de 
kennis wordt getoetst. Vervolgens wordt de stof herhaald en opnieuw getoetst. 
Onderzoek toont aan dat het testeffect veel beter werkt dan andere technieken, 
zoals uit het hoofd leren, herhaaldelijk studeren en concept mapping.

•	 Confidence-Based Learning. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich door 
een combinatie van kennis en zelfvertrouwen op de gewenste manier gaan 
gedragen en in staat worden gesteld om op de juiste manier te handelen 
op gebieden als besluitvorming, een veilige bediening van machines 
en crisisinterventie. Confidence-Based Learning is gebaseerd op een 
tweedimensionaal beoordelingsmodel van dr. James Bruno8. Hierbij geven 
medewerkers aan hoeveel vertrouwen ze hebben in de juistheid van hun 
antwoord. Zo wordt niet alleen getest wat ze weten, maar ook wat ze denken 
te weten. Op basis van deze diepere inzichten kunnen 
organisaties nauwkeuriger vaststellen wat medewerkers nog 
moeten leren om de kennis en de vaardigheden daadwerkelijk 
te beheersen.

2. Ondersteuning van diverse contentvormen voor 
verschillende leerbehoeften.
Een platform ondersteunt verschillende soorten microlearning-
content, zoals video, Tin Can, SCORM, teksten of afbeeldingen. 
Hierdoor kun je gebruikmaken van bestaande content en 
sneller nieuwe content creëren. Bovendien zorg je zo voor de 
gewenste variatie.

3. Persoonlijke en adaptieve leertechnieken voor een 
leerervaring op maat.
Een ideaal microlearning-platform is voorzien van een 
persoonlijke leerervaring. De content wordt afgestemd 
op medewerkers op basis van criteria zoals functie en 
vereiste kennis, afdeling, ervaring, eerdere opleidingen en 
kennisbenchmarks, en de manier waarop de training wordt 
aangeboden. Met deze persoonlijk afgestemde content krijgen 
medewerkers uitsluitend de kennis aangeboden die ze voor 
hun werk nodig hebben.

De Best-in-Class-
bedrijven volgens 
de Aberdeen 
Group zorgen voor 
een zorgvuldige 
planning van de 
kennisoverdracht: 
91% evalueert de 
huidige kennis 
en vaardigheden 
om hiaten te 
constateren.Bij alle 
andere bedrijven is 
dit 39% 1.
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Het platform bevat ook een adaptief element, zodat medewerkers hun eigen 
leerroute kunnen volgen. Adaptief leren:

•	 Evalueert voortdurend informatie over de gebruiker tijdens de leersessies 
(zoals toets- en testantwoorden, herhaalde onderwerpen en het eigen 
vertrouwen in de kennis (als dit wordt bijgehouden)).

•	 Vergelijkt de gegevens over de gebruiker met benchmarkinformatie en de 
beoogde kennisniveaus die zijn vastgesteld.

•	 Past de leerroute aan op basis van de gewenste onderwerpen en het niveau.

4. Gamification voor een grotere betrokkenheid.
Een microlearning-platform bevat gamification waarmee leren boeiender en leuker 
wordt voor mensen van alle leeftijden. Het kan de medewerker net het duwtje in 
de rug geven dat hij of zij nodig heeft. De één zal zich meer aangetrokken voelen 
een hoge positie in het klassement te behalen, terwijl een collega zoveel mogelijk 
punten wil scoren om een prijs in de wacht te slepen. Leren leuk maken, loont.

5. Moderne sociale elementen voor social learning.
Moderne medewerkers waarderen en verwachten zelfs een sociale leeromgeving, 
dus maak hier gebruik van in je microlearning aanpak.  Gebruik sociale elementen 
zoals door gebruikers gemaakte en beheerde content, een nieuwsfeed, 
teamcompetities en de mogelijkheid om op content van collega’s te reageren en 
de content te waarderen. 

6. Ondersteuning voor meerdere (mobiele) apparaten, 
zodat medewerkers overal kunnen leren.
Medewerkers leren het meest efficiënt op de plaats en het moment 
dat het echt nodig is. Daarom moeten ze op kantoor, in de winkel 
of het magazijn, thuis of onderweg gebruik kunnen maken van hun 
desktopcomputer, een gedeelde terminal of een mobiel apparaat.
Sinds 2013 is het gebruik van mobiel leren met 20% toegenomen 
en 85% van de mensen beschikt over een smartphone. Mobiel 
leren is dan ook van essentieel belang om ervoor te zorgen dat 
medewerkers waar en wanneer ze dat willen kunnen leren. Het 
ideale platform is daarom niet alleen toegankelijk via een computer, 
maar heeft ook een speciaal ontwikkelde app voor smartphones 
en tablets. De moderne medewerker heeft behoefte aan snelheid, 
gemak en gebruiksvriendelijkheid.

7. Ondersteuning voor on demand leren.
Een ideaal microlearning-platform biedt kennis ook on demand 
aan, zodat medewerkers snel en gemakkelijk de informatie kunnen 
vinden die ze op dat moment nodig hebben. Microlearning is 
gericht op informatie die medewerkers moeten onthouden, maar 
door kennis ook on demand aan te bieden is informatie die ze minder vaak nodig 
hebben eveneens gemakkelijk beschikbaar. Een efficiënte manier dus om over de 
kennis te beschikken die nodig is om optimaal te presteren.

De Best-in-Class-
bedrijven volgens 
de Aberdeen 
Group geven 
medewerkers 22% 
vaker toegang tot 
een portal waar ze 
zelf eenvoudig de 
content kunnen 
zoeken die ze 
nodig hebben1.
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8. Metingen van de effectiviteit van het leren en de 
relatie met bedrijfsresultaten.
Als je de effectiviteit van het leren niet kunt meten, weet je nooit 
of het wel werkt. Het ideale microlearning-platform moet in 
staat zijn om de kennistoename te meten, kunnen vaststellen of 
de kennis wordt gebruikt tijdens het werk en de hiaten kunnen 
identificeren. Op die manier kan de leermethode zodanig worden 
aangepast dat elke medewerker optimaal presteert. Alleen 
zo kunnen leiders bepalen of de leermethode een directe 
bijdrage levert aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen en 
dus of de opleidingsinvesteringen rendabel zijn.

Microlearning werkt, met een 
doeltreffende aanpak
Medewerkers geven de voorkeur aan microlearning
Medewerkers geven de voorkeur aan microlearning boven 
traditionele leermethoden en nemen er ook vaker vrijwillig aan 
deel, vooral als er gamification wordt gebruikt. Naar schatting 
neemt minder dan 20% van de medewerkers deel aan een LMS training, terwijl het 
Axonify platform deelnamepercentages van ruim 80%  weet te bereiken. Bovendien 
zegt 80% van de medewerkers die microlearning gebruiken dat ze het leuk vinden om 
op deze manier te leren en dat ze het een effectieve leermethode vinden10. 

Medewerkers worden deskundiger dankzij microlearning 
Medewerkers die leren via Axonify’s microlearning-platform doen gemiddeld 20% tot 
79% meer kennis op. In enquêtes gaven ze ook aan dat ze dankzij Axonify deskundiger 
zijn geworden en bijvoorbeeld meer weten over veiligheid, producten, klantenservice, 
en beleid en procedures10. Bovendien onthouden ze de kennis beter.
Microlearning verbetert de prestaties en het bedrijfsresultaat
Medewerkers zeggen niet alleen dat ze dankzij microlearning beter presteren op het 
werk, maar in een enquête van Axonify verklaarde 78% van de eindgebruikers dat ze 
dankzij Axonify effectiever werken (dus dat ze o.a. veiliger werken of meer verkopen). 

Bijvoorbeeld:
•	 Bloomingdale’s registreerde 22,9% minder veiligheidsincidenten in winkels die het 

Axonify platform actief gebruiken, wat een jaarlijkse besparing van 1,9 miljoen euro 
oplevert.

•	 Bij Capital BlueCross werden er 66,6% minder administratieve fouten gemaakt.
•	 Sitel signaleerde dat medewerkers van de klantenservice 26% sneller waren 

ingewerkt, dat de verkoop 13% hoger was dan de doelstelling en dat de 
operationele kosten tot 20% lager uitvielen.

•	 Bij Walmart waren er 54% minder veiligheidsincidenten.
•	 Axonify hielp Toyota met het vergroten van het zelfvertrouwen van autoverkopers, 

wat zowel de klanttevredenheid als de verkoop ten goede kwam.

De Best-in-Class-
bedrijven volgens 
de Aberdeen 
Group geven 
medewerkers 22% 
vaker toegang tot 
een portal waar ze 
zelf eenvoudig de 
content kunnen 
zoeken die ze 
nodig hebben1.
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Microlearning in actie
Hoewel de term nog niet zo lang bestaat, is het principe van microlearning – het 
meerdere keren per week aanbieden van content in korte leermomenten – niet 
helemaal nieuw. De volgende innovators gebruikten de afgelopen drie jaar 
microlearning om e-learning te verbeteren of om nieuwe leermethoden aan te bieden.

Microlearning bij Bloomingdale’s
Retailgigant Bloomingdale’s stapte in 2012 over naar microlearning om het aantal 
veiligheidsincidenten te verminderen, de compliance te verbeteren, te zorgen voor een 
consistente kennis binnen de hele organisatie en om medewerkers te motiveren om te 
leren. Ze wilden een oplossing die:
•	 Aantrekkelijk is voor vier generaties medewerkers uit diverse culturen.
•	 Onderdeel uitmaakt van de werkdag, zodat de leeractiviteiten minder storend zijn 

voor medewerkers en ze minder lang van hun werkplek zijn.
•	 De deelname, de kennistoename en de invloed op veiligheid meetbaar en 

identificeerbaar maakt.

“We hebben vier verschillende generaties bij Bloomingdale’s, waarvan 33% 
millennials”, zegt Chad McIntosh, vicepresident Loss Prevention & Risk Management 
bij Bloomingdale’s. “Personalisatie is dus erg belangrijk om medewerkers te motiveren 
voor de trainingen. 
Op bepaalde gebieden is de kennis tot 20% toegenomen en zien we een aanzienlijke 
afname van het aantal te voorkomen veiligheidsclaims.”

Microlearning bij Ethicon
Ethicon is een dochteronderneming van J&J en wereldwijd marktleider op het 
gebied van chirurgisch hechtmateriaal en - apparaten. Zoals veel organisaties in de 
gezondheidszorgsector had het bedrijf te maken met diverse uitdagingen op het 
gebied van kennisbehoud, wat gevolgen had voor de prestaties van het salesteam. 
De toenemende complexiteit van producten, de intensievere klantbehoeften en 
aanvullende eisen op het gebied van compliance hadden een negatieve invloed op 
zowel het zelfvertrouwen van de vertegenwoordigers als op de verkoop.

Het bedrijf zag microlearning als de beste methode om parate kennis op de lange 
termijn te behouden en kennishiaten vast te stellen. Ook werd het vertrouwen van 
vertegenwoordigers in hun kennis vergroot, en werden strategische prioriteiten 
zonder vertraging aangapast. Microlearning droeg bij aan een cultuur van constante 
verandering, in een omgeving met meerdere generaties en mobiele medewerkers.

Dankzij de implementatie van microlearning behaalde Ethicon de volgende resultaten:
•	 90% vrijwillige deelname;
•	 13% kennisgroei;
•	 81% van de vertegenwoordigers gaf aan dat ze de voorkeur geven aan de Axonify-

leermethode boven andere leermethoden;
•	 70% verklaarde dat ze meer zelfvertrouwen hebben tijdens het verkopen;
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Volgens Worldwide Director of Learning John Knoble van Ethicon is de opleiding van 
salesprofessionals nu veel effectiever, omdat men dagelijks belangrijke leermomenten 
ter verbetering van de productkennis kan herhalen. “We zijn niet alleen tevreden over 
de kennistoename, maar zien ook dat salesmedewerkers meer vertrouwen hebben in 
hun kennis. Dat is van groot belang bij het verkopen van onze producten.” 

Microlearning bij Walmart Logistics
Walmart Logistics is het wereldwijde distributienetwerk van de supermarktketen 
Walmart. Het bedrijf wilde de veiligheidstrainingen zodanig vernieuwen dat 
medewerkers er vrijwillig aan wilden deelnemen, wat zou moeten leiden tot een 
betere veiligheidscultuur en minder incidenten. Ze kozen microlearning als de beste 
manier om deze doelstellingen te bereiken en rolden het uit naar ruim 75.000 
logistieke medewerkers. Dankzij microlearning wist Walmart Logistics de kennis van de 
medewerkers te verbeteren en te voldoen aan een aantal belangrijke vereisten:
•	 Dagelijkse leermomenten, zodat veiligheid voortdurend de aandacht heeft en de 

informatie beter kan worden onthouden.
•	 Diverse educatieve games die meerdere generaties aanspreken en de training leuk 

en fris houden.
•	 Het leren moet snel en gemakkelijk zijn om lange werkonderbrekingen te 

voorkomen.
•	 Adaptief leren, waarbij elke gebruiker zijn eigen unieke leerroute volgt.
•	 Flexibele leermodules over specifieke veiligheidskwesties bij de verschillende 

distributiecentra.

Niemand bij Walmart Logistics had verwacht dat Axonify tot zulke goede resultaten 
zou leiden. Het bedrijf behaalde een vrijwillig deelnamecijfer van meer dan 80%, 
noteerde 54% minder incidenten en signaleerde een merkbare cultuurverandering. 

“Er is ontzettend veel verbeterd”, zegt Ken Woodlin, vicepresident Logistics - 
Compliance, Safety and Asset Protection bij Walmart. “Dat is mede te danken aan de 
rechtstreekse betrokkenheid van onze partners bij de veiligheidsprogramma’s, maar 
ook omdat de bedrijfsleiding liet merken dat ze het programma serieus nemen.” Het 
verzuim is de afgelopen drie jaar met meer dan 50% afgenomen en de incidentcijfers 
liggen nu ver onder het gemiddelde in onze bedrijfstak. De reacties op het Axonify-
systeem waren uitzonderlijk positief en we denken dat het programma in belangrijke 
mate heeft bijgedragen aan onze verbeterde prestaties en de grotere betrokkenheid 
van onze partners.”
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Microlearning bij Toyota Motor Sales USA
Toyota Motor Sales USA is de Amerikaanse sales-, distributie- en marketingafdeling 
voor de merken Toyota, Lexus en Scion van Toyota Motor. Hoewel het bedrijf al 
toonaangevende trainingscontent ontwikkelde, waren de 25.000 autoverkopers niet 
verplicht om aan de training deel te nemen. Men wilde er echter zeker van zijn dat 
de verkopers over de juiste kennis beschikten om de auto’s op een effectieve manier 
te kunnen verkopen. Het bedrijf weet dat klanten beter zijn geïnformeerd dan ooit. 
Toyota vond het dan ook nodig om de verkopers een aanvullende training te geven, 
zodat ze nog beter voorbereid zijn op vragen en klanten goed kunnen adviseren bij de 
aankoop. Rond de introductie van het vernieuwde topmodel Camry in 2015 koos Toyota 
Axonify en microlearning om de kennis van de verkopers op de volgende manieren te 
verbeteren:
•	 Autoverkopers krijgen dagelijks een korte microlearning-training over het nieuwe 

product.
•	 Elke verkoper volgt een eigen unieke leerroute die zich voortdurend aanpast aan de 

individuele kennis.
•	 Axonify houdt de deelname en de mate van succes bij om kennishiaten vast te 

stellen en deze op te vullen.
•	 Gedurende de training spelen de deelnemers games en verzamelen ze punten, 

waardoor het leren sociaal en leuk is. De verzamelde punten worden omgezet in 
Toyota TrekPoints, die de deelnemers om kunnen zetten in waardevolle beloningen.

Omdat de unieke aanpak van Axonify alle medewerkers aanspreekt en de training is 
geïntegreerd in de werkdag, is het deelnamecijfer hoog en heeft de toename en het 
behoud van kennis de verwachtingen van Toyota overtroffen. Het bedrijf zag niet alleen 
de productkennis van de verkopers toenemen, maar merkte ook dat hun zelfvertrouwen 
en verkoopprestaties verbeterden. De eerste resultaten die zijn toe te schrijven aan 
het gebruik van Axonify zijn de extra verkoop van twee auto’s per verkoper en een 
verbetering van 5% van de Sales Satisfaction Index (SSI) voor de vijftig beste verkopers. 
Door het succes bij de salesafdeling rolt Toyota het platform nu ook uit naar de 25.000 
serviceadviseurs en klanttevredenheidsmedewerkers, die hier overigens zelf al om 
hadden gevraagd.
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Over Axonify
Axonify is een uniek kennisplatform dat medewerkers naast microlearning nog veel 
meer te bieden heeft. 
Axonify helpt organisaties bij het creëren van een dynamisch ecosysteem waarin kennis 
wordt opgebouwd, behouden en gedeeld door actieve en betrokken deelnemers. In 
tegenstelling tot de standaardtrainingen van andere oplossingen gaan medewerkers 
met Axonify daadwerkelijk beter presteren omdat ze altijd beschikken over de kennis 
die ze nodig hebben. Axonify zorgt voor een continue leeromgeving die:
•	 Unieke leerervaringen biedt die aansluiten bij de veranderende behoeften van 

medewerkers en die ervoor zorgt dat alle medewerkers de kennis verwerven en 
behouden die ze nodig hebben om tot topprestaties te komen.

•	 On demand aanvullende informatie biedt wanneer medewerkers deze nodig hebben 
voor hun werk.

•	 Voorziet in coaching en input door managers ten behoeve van de 
kennisontwikkeling van medewerkers.

•	 Organisaties de mogelijkheid geeft om resultaten te meten en investeringen voor 
opleiding en ontwikkeling direct te relateren aan concrete bedrijfsresultaten.

Het Axonify-Platform
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LEERMOMENTEN

KENNIS ON DEMAND
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Het cloudgebaseerde SaaS-platform van Axonify is een uniek middel om de kennis 
en prestaties van je medewerkers te verbeteren. Axonify kan worden gebruikt als 
aanvulling op je huidige e-learning-oplossing, waarmee je het kennisbehoud aanzienlijk 
verbetert en de kennis van medewerkers koppelt aan hun gedragingen en hun 
prestaties. Het kan echter ook fungeren als een geheel opzichzelfstaande kennis- en 
leeromgeving.

De medewerkers kunnen via een webbrowser of de Axonify-app toegang krijgen tot 
de kennis die ze nodig hebben. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van media als video, 
audio, presentaties en teksten. Leidinggevenden en bedrijfsleiders kunnen hun coaching 
en ondersteuning afstemmen op de resultaten van individuele medewerkers of van 
teams. Managers en L&D-professionals krijgen snel en gemakkelijk toegang tot de 
informatie die ze nodig hebben voor een succesvol leerprogramma en om specifieke 
leerprogramma’s direct aan bedrijfsresultaten te koppelen.

Kennis van medewerkers. Altijd. Overal. Via elk medium. Met Axonify ontwikkel je een 
continue leeromgeving die zorgt voor duurzame kennis en prestatieverbetering. 

Sources:
1. Aberdeen Group, December 2015

2. The Modern Learner: https://twitter.com/josh_bersin/status/542080404115947521

3. Forgetting Curve definition:  https://www.trainingindustry.com/wiki/entries/forgetting-curve.

aspx

4. Attention Span: http://www.statisticbrain.com/attention-span-statistics/

5. LMS Adoption: http://go.brandonhall.com/LMS_Trends_Research_Summary_2015

6. Spacing Effect: Thalheimer, W. (2006, February). Spacing Learning Events Over Time: What 

the Research Says. Retrieved from http://www.work-learning.com/catalog/

7. Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping, 

Jeffrey D. Karpicke and Janell R. Blunt. Science 20 January 2011

8. Confidence Based Learning: http://www.uwex.edu/disted/conference/Resource_library/

proceedings/09_20559.pdf

9. Smartphone use: http://www.pcmag.com/image_popup/0,1740,iid=371072,00.asp

10. Axonify end user survey, 2014
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Hoe nu verder?
 
VDS is één van de global partners van Axonify en begeleidt organisaties in Nederland 
die met Axonify aan de slag willen. Wil jij specifieker inzoomen op jouw organisatie 
en hoe Axonify effectief ingezet kan worden in jouw organisatie? Of hoe je Axonify 
implementeert binnen het huidige ontwikkelingsaanbod van jouw organisatie? We 
denken graag met je mee.

Verder praten?
Heeft het lezen van dit whitepaper je stof tot nadenken 
geboden? Of zelfs de behoefte om tot actie over te gaan 
aangewakkerd? Kortom, wil je verder praten? Neem dan 
contact op met:

Karlijn van den Bosch
@ karlijn.van.den.bosch@vds.nl
of 06 43 56 07 63

Fuel your people + Power your organization


