
MAKE Center introduceert MAKE Game

De opmars van het digitaliseren is in volle gang en niet te stoppen. Functies worden anders. Als 
bedrijf moet je meebewegen, aanpassen en voorbereiden. Benieuwd hoe ver jullie al op weg zijn?

Ontdek dit met de MAKE Game. Via deze online game gaan medewerkers met elkaar de strijd aan 
om zich samen voor te bereiden op de toekomst.  Het doel van het spel is inzicht krijgen in hoeverre 
jullie medewerkers, en daarmee jullie bedrijf, voorbereid zijn op de digitalisering en dus ook de 
toekomst. Het geeft jullie handvatten die misschien harder nodig zijn dan je denkt. 

De game test de techniekkennis van jouw werknemers. Zo zijn er battles en bevat de game 
verschillende praktijkopdrachten. Ook zijn er video’s over o.a. de techniek en de arbeidsmarkt van 
morgen. Naast het testen van de kennis, komt het belang van samenwerken tussen generaties en 
van elkaar leren ook naar voren. Tijdens de MAKE Game strijden verschillende bedrijven tegen 
elkaar en zijn er leuke prijzen te winnen!

Werknemers met actuele kennis en vaardigheden zijn nóg waardevoller. En zo jouw bedrijf.
 

Meld je aan en bereid je goed  
voor op de toekomst. 

Waar wacht je nog op?
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Irene Brakband 
HR Manager - Walraven B.V.

TEST SPELENDERWIJS  
JOUW TECHNIEKKENNIS EN VAARDIGHEDEN  

De MAKE Game is speciaal ontwikkeld voor medewerkers 
van mkb-bedrijven binnen de maakindustrie. De game 
richt zich op alle allround vakmensen en in het bijzonder 
op vakmannen en -vrouwen van 45 jaar en ouder die 
beschikken over veel inhoudelijke kennis.

Werkzaamheden veranderen door digitalisering. Bereid 
je werknemers hierop voor. Met actuele kennis en 
vaardigheden worden zij nóg waardevoller.

GOED VOORBEREID OP DE TOEKOMST

Hiervoor introduceren wij de MAKE Game. Door het 
spelen van verschillende missies worden de technische 
kennis en vaardigheden van medewerkers in beeld 
gebracht.  Teamwork is hierbij essentieel. Tijdens het 
spelen van de MAKE Game versterken ervaren en minder 
ervaren werknemers elkaar door kennis te delen.

Na afloop wordt duidelijk op welke gebieden zij zich 
verder kunnen ontwikkelen om zo klaar te zijn voor de 
toekomst.

 

EIGEN INVESTERING
Speeltijd tijdens werktijd, 
internet en devices.

TEAMWORK
Jonge en ervaren medewerkers 
versterken elkaar.

UITGEBREIDE ANALYSE
Met de mogelijkheden en 
ontwikkelpunten per deelnemer. 

1 team
5 weken

8 missies
3-4 bedrijven

45+ vakmensen
15-20 min. per dag 

TEST JOUW VAARDIGHEDEN
Zijn jouw huidige vaardigheden 
toekomstbestendig?

  

 
"Onze deelname aan de MAKE Game heeft 
onze ogen geopend en laten zien dat we zo 
op een andere manier kunnen leren.”


