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Inleiding

• Het is de missie van PlaytoWork om een duurzame en op inclusiviteit gerichte 
brugfunctie te vormen tussen vmbo- en mbo-onderwijs en werkgevers in het 
bedrijfsleven, non-profit en overheden.

• We zijn een oplossing voor het volgende vraagstuk: de arbeidsmarkt en de op de 
arbeidsmarkt gehanteerde instrumenten zijn overwegend op hoger opgeleiden zijn 
gericht en dat een groot deel van de arbeidsmarkt daardoor niet goed wordt 
bediend.

• We meten hoeveel kandidaten door PlaytoWork een passende baan vinden. Dat 
start bij online marketingactiviteiten waarmee mensen gestimuleerd worden om de 
app te downloaden, vervolgens meten we of mensen voldoende spellen hebben 
gespeeld om een bemiddelbaar profiel te hebben, waarna de technologie ze zo 
efficiënt mogelijk matcht. De technologie zorgt dat kandidaat en werkgever samen 
komen. In sommige gevallen is er daarna nog persoonlijke ondersteuning, waardoor 
we kunnen meten of ze daadwerkelijk een baan vinden.

• We meten ook hoeveel werkgevers met ons in zee gaan, we houden bij hoeveel 
initiërende klantcontacten er plaatsvinden, het aantal offertes dat we uitsturen en 
we uiteindelijk afsluiten.
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50429
Kandidaten aan het spelen

www.playtowork.nl

Probeer het zelf!

Score op 
Persoonlijkheid

Score op
Skills

Score op 8 
Gedragskenmerken

Het soft skill profiel Wat zeggen andere over PlaytoWork?

“PlaytoWork is voor mij 
hét initiatief in de arbeidsmarkt voor af-

gestuurde vakmensen.”
Bart de Ridder (YoungWorks)

“PlaytoWork heeft een unieke aanpak die 
kan helpen matches te maken tussen 
mbo’ers en mogelijke werkgevers die 
anders niet tot stand zouden kunnen 

komen.”
Bart Drenth (Voorzitter 

MKB Amsterdam)

“PlaytoWork creëert door middel van het 
spelen van de games een inzichtelijk beeld 

van iemand zijn karakter en denken.” 
Timon van Engen (Voorzitter 

jongeren organisatie beroepsonderwijs)
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Provincie        %
 
Zuid-Holland    17,74%

Noord-Holland  15,65%

Gelderland   14,43%

Noord-Brabant  12,87%

OverijselOverijsel     8,87%

Utrecht     7,48%

Limburg     5,39%

Zeeland     4,35%

Friesland    3,83%

Drenthe     3,48%

Flevoland    2,96%

GroningenGroningen    2,96%

Onze database Sectoren Wat is PlaytoWork?

PlaytoWork is een gegamificeerd 
arbeidsbemiddelingsplatform voor mbo’ers, waar serious 
games gebruikt worden als vervanger voor traditionele 
e-assessments; slimme spelletjes spelen voor een baan.
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Kandidaten stand per 1-10-2019
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• We hebben 1530 
kandidaten die 
matchen op een 
van onze 
vacatures; 347 
kandidaten 
zitten nog in de 
procedure.
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Klanten stand per 1-10-2019
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• We hebben nu 
533 werkgevers 
in ons bestand; 
voor 222 
werkgevers 
hebben we een 
van onze 
producten 
aangeboden.


