
Match it 
verbind mensen  
en passies 

I N T E R A C T I V E  C O N V E R S AT I O N  A P P S

w w w . a n d h a p p y . n l

Het is niet altijd even makkelijk voor mensen om met anderen in contact te komen. 
Want hoe doe je dat? En met wie? Als je erover nadenkt zit je waarschijnlijk best 
vaak naast iemand zonder met hem of haar te praten. Terwijl het natuurlijk best zou 
kunnen dat je, zonder het te weten, verschillende dingen met de ander gemeen 
hebt. Match It brengt mensen met elkaar in contact op basis van gedeelde 
interesses, passies en hobby’s. 

Hoe het werkt 
Match It is een app waarbij je speelt met iemand anders, een nog onbekende speler. 
Die onbekende speler kan iemand zijn die je al wel vaak hebt gezien, maar nog nooit 
hebt gesproken, of totaal iemand anders. Via de app worden jij en je potentiële 
nieuwe vriend of vriendin willekeurig aan elkaar verbonden. Beide spelers krijgen 
twee dezelfde keuzes voorgelegd. Afzonderlijk van elkaar kies je wat het beste bij je 
past. Na elke keuze zie je wat de andere speler gekozen heeft. Beiden voor het 
strand gekozen? Dan heb je een match! Jij het strand en de ander toch maar het 
bos gekozen? Geen probleem, er volgen voldoende keuzes om te maken om 
raakvlakken te vinden. Tijdens het spelen leer je elkaar steeds beter kennen. 

Na het spelen krijg je de keuze om elkaar in het echt ook te ontmoeten. Doordat je 
elkaar via de app al hebt leren kennen, is die ontmoeting meer ontspannen in plaats 
van een zenuwslopende ervaring. Jij weet al dat die ander net als jij een enorme 
strandfan of autoliefhebber is. Je hebt gelijk iets om over te praten, er is al een 
connectie gemaakt. En dat maakt de ontmoeting niet alleen heel leuk, maar ook 
heel waardevol. Het gevolg: diepgaande gesprekken en het ontstaan van nieuwe, 
echte vriendschappen van spelers die vaak maar niet uitgepraat raken met elkaar. 

Match It fungeert als een match-maker in situaties waarbij mensen niet vertrouwd 
en comfortabel genoeg zijn met elkaar om zelf die connecties te leggen en kan 
daarbij een belangrijke rol spelen in het gevecht tegen dreigende eenzaamheid. 

Gebruik: 
• Eenzaamheid verminderen 
• Versterken sociaal netwerk 
• Sociaal domein 
• Informele zorg 
• HR 
• Teambuilding 

Voor wie: 
• Zorg- en welzijnsorganisaties 
• Teams 
• HR managers 

Unieke kenmerken: 
• Laagdrempelig kennismaken 
• Elkaar beter leren kennen 
• Snel en eenvoudig inzetbaar 
• Content gemakkelijk aan te 

passen 
• Beschikbaar in iedere taal 
• Vragen zijn makkelijk aan te 

passen 

Specificaties: 
• Android/iOS app 
• Tablet 

Contact: 
M: info@andhappy.nl 
T: +31 6 36 24 38 37 
W: www.andhappy.nl


