
Bedrijfsleven en overheid

Wie wordt de beste boer van Nederland?

De Beste Boer In oktober 2007 is Bedrijfssimulaties.nl gestart 
met DeBesteBoer.nl. De Beste Boer is een initiatief van spon-
soren ABNAMRO en de Agrio uitgeverij en behelst een man-
agementgame in de vorm van een landelijke internetcompetitie 
voor de agrarische sector. In het spel speelt elk team een ge-
mengd agrarisch bedrijf en krijgt realistische spelgebeurtenissen 
voorgeschoteld, zoals het afschaffen van de varkensrechten en 
de melkquotaproblematiek. Er werd gerekend op 300 teams in 
het landelijke spel, maar uiteindelijk is er gestart met 1010 teams! De 30 beste teams 
worden in het internationale hoofdkantoor van ABNAMRO uitgenodigd en het winnende 
team wordt gehuldigd door minister Verburg van Landbouw, Natuur & Visserij. Dit groo-
tse mediaspectakel wordt volgend jaar herhaald en naar alle waarschijnlijkheid ook in 
Duitsland gelanceerd.

Bedrijfssimulaties.nl ontwikkelt Online University voor Can-
nock Chase

Cannock Chase De traditionele trainingsbedrijven merken 
dat de klanten op zoek zijn naar een nieuwe vorm van leren 
en educatie. Internet, het binden & boeien van collega’s, 
maar vooral het gebruiken van de eigen praktijkcontent zijn 
de sleutelbegrippen bij het ontwerpen van leermodules. Samen met haar partner, Bu-
reau Z E L F, heeft Bedrijfssimulaties.nl voor het creditmanagementbedrijf Cannock 
Chase een leeromgeving gebouwd. Deze Internetomgeving is een interactieve web-
site, waar diverse praktijkcasussen van Cannock Chase worden behandeld, getoetst 
en beoordeeld. Deze praktijkcasuïstiek is geheel met Cannock Chase zelf ontworpen 
en behandeld de diverse fases van kennis die een medewerker van Cannock Chase 
moet doorlopen om een klant correct en kundig te kunnen behandelen. De website 
wordt gebruikt tijdens trainingsevenmenten (eens in de maand) en wordt tevens door 
de diverse gebruikers benut als naslagwerk voor kennis en opgedane ervaringen en 
beoordelingen. Bij de diverse bijeenkomsten zijn de trainers en acteurs van bureau Z E 
L F aanwezig om de casuïstiek nog meer tot leven te wekken.

Bedrijfssimulaties.nl kan ook voor uw collega’s een online leeromgeving faciliteren, 
welke geheel op maat wordt gemaakt bij uw bedrijfsproces en klantendynamiek. Naast 
Cannock Chase maken ook de Provincie Utrecht, Ernst & Young en Exencia al gebruik 
van deze interactieve leerwebsites.

Op naar Beijing!

Young11 Ernst & Young sponsort ook in 2008 weer het 
NOCNSF en daarmee de deelname van Nederland aan de 
Olympische Spelen. Bij dit geweldige evenement hoort ook 
het optuigen van een wervingswebsite, waarbij 11 student-
en een reis kunnen winnen naar Beijing, waar de Spelen 
plaatsvinden. Bedrijfssimulaties.nl speelt een prominente rol in deze zoektocht naar tal-
enten. Via de website www.young11.nl kunnen studenten en andere geinteresseerden 
een viraal marketingspel spelen, waarbij doelpunten gescoord moeten worden op een 
Hockeyveld. In het veld staat de Nederlandse hockeyvedette Sophie Polkamp. Naast 
het ludieke spelletje krijgen kandidaten serieuze vragen over Ernst & Young voorge-
schoteld en kunnen zij hun Cv uploaden.
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Bedrijfssimulaties.nl adviseert niet alleen in managementgames, maar in de totale aan-
pak van uw wervings- en recruitmentbeleid, middels haar Total Recruitment Package. 
Neem eens contact op om de mogelijkheden te bespreken van bijvoorbeeld een leerom-
geving, virale marketingspelletjes, competitie-evenementen en CV databases.

Hoogwaardige simulaties voor executives

Dat managementsimulaties populair zijn onder de nieuwe generatie studenten en be-
ginnende managers is geen nieuwtje meer. De populariteit en inzet onder groepen ex-
ecutive managers van het hoogste niveau is echter een nieuwe trend. In de komende 
maanden organiseert Bedrijfssimulaties.nl voor onder andere voor Robeco, Baten-
borgh, CapGemini, Woningstichting De Woonplaats, Zorginstelling Altrecht, Grolsch en 
Rijkswaterstaat simulatiesessies, welke op maat worden gesneden met casuïstiek uit de 
eigen realiteit en praktijk.

Wordt Company-Proof!

Bedrijfssimulaties.nl heeft een geweldig nieuw product toegevoegd aan haar arsenaal 
“employer branding” producten. Voor diverse top 500 bedrijven, maar ook enkele MKB 
instellingen, bouwen wij vanaf het najaar 2007 online applicaties, die werving en ken-
nisontwikkeling combineren. Deze modules bestaan uit online trainingen, cursussen 
en quizen over de betreffende klant. Men kan hierbij denken aan tests over de bedrijfs-
cultuur, maar ook over de producten, de branche, inhoudelijke zaken, etc. Als mensen 
deze digitale leeromgeving doorlopen krijgen ze het “company-proof certificaat”. Zo is 
Bedrijfssimulaties.nl nu bezig met een “become Aegon proof” website.

Neem contact met ons op om een online certificaatstraining voor uw onderneming te 
bouwen en zo populariteit onder werkzoekenden en nieuwe medewerkers te vergroten 
en uw sollicitatieproces te versnellen!

Zwitserleven trainee’s aan de slag met simulatiecasus

Zwisterleven In oktober heeft Bedrijfssimulaties.nl voor de 
trainees van verzekeringsmaatschappij Zwitserleven een 
simulatiespel begeleid, dat werd gekoppeld aan diverse ex-
terne opdrachten en casuïstiek. De groep trainees heeft het 
in het spel opgenomen tegen gezetelde managers en de pri-
jsuitreiking werd verzorgd door een lid van de Raad van Bestuur. Spanning ten top en 
een goede combinatie tussen entertainment en leren. De teams kregen onder andere 
uitdagende opdrachten over het invoeren van Six Sigma en procesverbeteringen.

Farmaciewereld omarmt Bedrijfssimulaties.nl

In 2007 bemerken wij een enorme stijging van aanvragen uit de farmaciewereld. Voor 
Exencia heeft Bedrijfssimulaties.nl een rayonmanagersgame ontwikkeld, voor Centocor 
is er een medicijnenmarketingspel begeleid en in het najaar staan er weer twee bijzon-
dere simulatietrainingen op het programma. Voor de postoctorale apothekersopleiding 
van de Universiteit Utrecht en voor de Nederlandse vereniging van farmamarketeers 
organiseren wij 2 leerzame dagen, waarin onze farmasimulatie wordt afgewisseld met 
diverse gastsprekers. In 2008 gaat ook de sector medische hulpmiddelen aan de slag 
met onze farmamarketingsimulatie.

Ontwikkeling vooruitstrevende Due Diligence case

In eerdere nieuwsbrieven was te lezen dat Bedrijfssimulaties.nl zich al lang niet meer 
richt op computersimulaties alleen. Een practhtig voorbeeld is de nieuwe Due Diligence
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opdracht die wij hebben gebouwd voor een accountantskantoor. De opdracht is gebas-
eerd op de diverse overnameperikelen die nu door en in de media worden gemeld. De 
opdracht simuleert een dataroom van een beursgenoteerd bedrijf dat te koop staat. 
Deze dataroom bestaat uit 100 mappen met gevoelige en minder gevoelige data van 
het bedrijf. Deelnemers aan deze opdracht moeten in 3 uren uitzoeken of de prijs die 
voor het bedrijf wordt gevraagd de juiste is. Uiteraard is het aan te voelen dat Bedri-
jfssimulaties.nl haar kennis en expertise in simulatietechnische bedrijfswaarderingen 
heeft gebruikt om diverse addertjes onder het gras in de mappen te verstoppen. De 
opdracht werk enorm enthousiasmerend en is een combinatie van samenwerken en 
moeilijk reken- en speurwerk.

Simulaties in bijzondere branches

De Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Game geniet enorme populariteit in 
onderwijsland en Bedrijfsleven, Uneto VNI gaat samen met Bedrijfssimulaties.nl en 
haar partner CSR-Academy het MVO spel ombouwen tot een eigen spelvariant voor 
stakeholders. Ook in de zorgsector valt onze nieuwe zorgsimulatie goed. In 2008 wordt 
de landelijke zorgcompetitie georganiseerd, samen met diverse consultancy- en train-
ingsbureau’s. Bedrijfssimulaties.nl is aangenaam verrast door het enthousiasme waar-
mee niet-economische simulaties opgepakt worden door de branches. Meer informatie 
via info@bedrijfssimulaties.nl.

Aegon & Bedrijfssimulaties.nl bouwen introductiedagen

Aegon Vanaf februari 2008 worden de nieuwe medewerk-
ers van Aegon maandelijks verwelkomd middels een 
simulatiedag, welke Aegon en Bedrijfssimulaties.nl in 
het najaar van 2007 gaan vormgeven. De simulatiedag 
bestaat uit een Intranetquiz, diverse sprekers vanuit de Aegon directie, gesprekken met 
acteurs, een interactieve organogramgame en klantcasuïstiek.

Onderwijs

Nieuwe simulaties voor het onderwijs

In 2008 brengen wij u de volgende nieuwe managementsimulaties

• Agrarisch Managementgame, Medio 2008 verschijnt hiervan ook een tuinbouw 
versie

• Marketingcommunicatiegame
• Verzekeringstussenpersonencompetitie
• Verder praten wij momenteel over het ontwikkelen van een logistiek supply chain 

management spel

Meer informatie over onze onderwijswerkzaamheden is verstuurd in een eerdere e-
mailnieuwsbrief in oktober 2007. Kijk voor het inzetten van onze standaardgames bin-
nen uw organisatie naar ons assortiment. Mocht u als docent eens ervaringen willen 
delen met één van onze klanten, dan kunt u contact opnemen via info@bedrijfssimulat-
ies.nl.

Hogeschool van Amsterdam prolongeert ondernemerschap-
scurriculum

Hogeschool van Amsterdam In 2007 heeft Bedrijfssimulaties.nl samen met 
HES docenten en ondernemerschapsauteur Peter van der Meer een prachtig 
ondernemerschapscurriculum geschreven. ondernemerschapscurriculum 
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geschreven. Dit project is dermate goed geëvalueerd dat het project aanzienlijk wordt 
uitgebreid in januari 2007. De HvA en Bedrijfssimulaties.nl zijn graag bereid om andere 
docenten eens een kijkje in de keuken te laten nemen om zelf iets soortgelijks te laten 
ontwikkelen. Stuur ons een e-mail, info@bedrijfssimulaties.nl.

CAH grote winnaar DeBesteBoer

Bedrijfssimulaties.nl-klant CAH (Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten) heeft in 
het najaar van 2007 verreweg de meeste prijzen in de wacht gesleept in DeBesteBoer 
competitie. Niet alleen in de categorie onderwijs, maar ook in de hoofdcategorie was 
de winnaar betrokken bij, of ex-student van de CAH. In december is er taart uitgedeeld 
aan alle studenten! Bedrijfssimulaties.nl feliciteert Dronten met dit geweldige resultaat!

Initiatieven onderwijsmarkt

De onderwijsmarkt is momenteel enorm in trek bij diverse aanbieders van trainings- 
en lesmateriaal. Vooral digitale methodes, simulaties en games overspoelen de markt. 
‘Een hele goede trend,’ zo vindt de directie van Bedrijfssimulaties.nl. Innovatie zou de 
kracht moeten zijn van ons land en onze economie. Minder gecharmeerd zijn wij echter 
van de talloze subsidietrajecten, waarbij subsidies veelal alleen worden geïnd als bed-
rijfsomzet voor technische leveranciers, waarbij de bestedingen van de subsidiegelden 
discutabel zijn. Zo zien wij diverse subsidies opgaan aan reeds bestaande producten 
in plaats van het ontwikkelen van nieuwe methodes en materialen. Ook het innovatieve 
karakter van diverse projecten dient kritisch te worden bekeken. Bedrijfssimulaties.nl 
nodigt u als vertegenwoordiging van een onderwijsinstelling uit om eens een demon-
stratie mee te maken van onze simulaties en lesmethodes. Zonder de hulp van subsi-
dies en regelingen, op eigen kracht en tegen goede service & lage kosten durven wij 
te beweren de koploper te zijn op het gebied van innovatieve en creatieve oplossingen. 
Alle input vanuit de markt wordt meegenomen in ons ontwikkelproces en de hoeveel-
heid maatwerk die daardoor geleverd kan worden is verrassend groot. Niet alleen de 
10.000 student- en docentspelers per jaar, maar ook innovatieplatform Syntens erkent 
deze groei op eigen kracht en loopt nu mee binnen enkele van onze trajecten.

Congressen & publicaties
Bedrijfssimulaties.nl heeft o.a. meegewerkt aan en staat vermeld in de volgende pub-
licaties:

• Financieel Dagblad, 7 november 2007, “Even echt Ondernemer zijn”
• Intermediair PW, December 2007; HRM & Managementgames
• Volkskrant, 21 november 2007; Simulaties & Games mateloos populair
• Stal&Akker, 3 november 2007; 1011 teams spelen mee in DeBesteBoer
• Talkies, december 2007; Alette den Exter en Menno Thijssen van Bedrijfssimulat-

ies.nl hebben winnend lot op benefietgala
• Veldpost, 3 november 2007; DeBesteBoer update

Korte interne berichtgevingen
Bedrijfssimulaties.nl kondigt met trots aan:

• Dat Milo Hendriks ons Sales Team komt versterken per 1 december 2007. Milo 
was voorheen betrokken bij het wereldwijd in de markt zetten van duizenden SMS-
spellen.

• Dat William Den Braber ons inhoudelijk spelontwikkelteam komt versterken per 1 
november 2007. Zijn kennisgebied is strategisch management.
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• Dat Rob de Jeu aangetrokken is als spelbegeleider, hij studeert Bedrijfskunde in 
Den Haag.

• Dat er momenteel via onze partner www.jobtrack.nl nog 2 vacatures worden aange-
boden voor onder andere een commerciëlebinnendienstmedewerker en een .NET-
programmeur.

• Dat de omzet van Bedrijfssimulaties.nl in 2007 met dik 55% is gegroeid en het 
arsenaal producten en diensten veel breder is geworden door de onuitputtelijke 
innovatieve inzet van ons team medewerkers. Namens hen allen wensen wij u een 
voorspoedig, innovatief en leerzaam 2008!!
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