
Bedrijfsleven en overheid

Bedrijfssimulaties.nl ontwikkelt casus voor Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Naast de bekende economisch getinte 
simulaties, heeft Bedrijfssimulaties.nl zich het afgelopen 
jaar meer verdiept in andere vormen van bedrijfsadvies 
en ‘Serious Gaming’. In een nieuwe productvorm bieden wij niet de op teams gebas-
eerde standaard managementgames aan, maar ontwikkelen we een (al dan niet com-
puter gestuurde) spelcasus op maat voor onze klant. Eind april 2007 gebruikt Rijkswa-
terstaat met 200 projectmanagers een dergelijke casus. Doel is om een nieuwe vorm 
van projectmanagement te introduceren, waarbij centraal aanbesteden een kernpunt 
is. Alle 10.000 medewerkers van de organisatie kunnen hier invloed van merken. Met 
behulp van een door Bedrijfssimulaties.nl ontwikkelde casus gaan de projectmanagers 
de nieuwe werkvorm introduceren.

De casus bestaat uit een brainstormspel, het ontwerpen van een collectief kunstwerk 
en een inhoudelijke discussie, uitgevoerd door 200 managers, verdeeld over 32 teams. 
De casus staat in het teken van toekomstige infrastructuur, waarbij een vliegende auto 
zijn intrede doet.

Bedrijfssimulaties.nl kan uw fusieproces, veranderingsproces 
of marketingtrajecten ondersteunen met op maat gemaakte 
casuïstiek, welke altijd leidt tot meer resultaat dan alleen 
‘gezellig teamwork’. Doelen worden gemeten en beoordeeld 
en de resultaten van onze consultancytrajecten blijken zeer 
doeltreffend.

Centocor aan de slag met Pharma marketingspel

VWB Intermedical en Bedrijfssimulaties.nl organiseren begin juni wederom een phar-
masimulatie. Dit maal is het het grote Leidse concern Centocor (onderdeel van het 
Amerikaanse Johnson & Johnson) dat diverse technisch georiënteerde managers gaat 
trainen in marketing en productintroducties. VWB Intermedical neemt een stuk mar-
ketingcollege voor haar rekening en Bedrijfssimulaties.nl maakt een simulatiemodule, 
waarin 4 medicijnproducten van Centocor worden geanalyseerd. In 2 dagen tijd worden 
de managers wijzer op het gebied van farmaceutische marketing en kunnen zij de ver-
gaarde kennis spelenderwijs in de praktische simulatie uittesten.

Asset Management simulatie in de maak

Het Institute of Asset Management en Bedrijfssimulaties.nl hebben de handen ineen 
geslagen om een leeromgeving te ontwikkelen waarin het zeer complexe onderwerp 
asset management wordt behandeld. De omgeving zal worden opgebouwd uit een ca-
susgericht simulatiespel en is ontwikkeld met behulp van onder andere Prorail, Vitens, 
Continuon en Essent. Asset Management richt zich voornamelijk op het beheren en 
beheersen van risico’s welke men loopt als men (grote) assets, zoals spooremplace-
menten, gebouwen en energiecentrales bezit. De simulatietraining zal met het IAM in-
ternationaal worden aangeboden en uitgerold.

Jong VolkerRail dag

VolkerRailNa Robeco, Essent en Stork gaat ook VolkerRail met 
haar jonge talenten een simulatie spelen. In september mag Bed-
rijfssimulaties.nl een dag organiseren, waarbij de directie in spel-
vorm opdrachten geeft aan de groep van ruim 60 jonge collega’s. 
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De simulatie zal in het teken staan van de marktveranderingen, die na de bouwfraude 
hun weerslag hebben gehad op Volkerrail .

Provincie Utrecht bouwt projectmanagementsimulatie & Edu-
vice

De opmars van ‘ander soort simulatiespellen’ als managementgames binnen ons as-
sortiment gaat snel. Samen met het nieuwe ProjectManagementBureau van de Provin-
cie Utrecht bouwt Bedrijfssimulaties.nl tot mei aan een projectmanagementsimulatie, 
welke wordt geïntegreerd in onze nieuwe, multifunctionele leeromgeving Eduvice. De 
simulatie werkt via internet en wordt in eerste instantie individueel gebruikt door alle 
projectmedewerkers van de provincie; men kan zo de simulatie in eigen tijd inzetten 
om zichzelf te trainen op het gebied van projectmanagement. Ook zal er een plenaire 
dagsessie in competitieverband worden georganiseerd. De simulatie is gebaseerd op 
een model dat diverse ervaringen van 2 werkelijke projecten uit het verleden van de pro-
vincie combineert. Men moet stakeholders tevreden houden, budgetten leren beheren 
en inhoudelijke resultaten behalen.

De simulatie is inhoudelijk in te richten met andere casuïstiek en er is reeds interesse 
vanuit diverse (consultancy) firma’s om de projectsimulatie te gebruiken.

Rayonmanagersgame voor Exencia / Farminform

Exencia Bedrijfssimulaties.nl bouwt een managementsimulatie geri-
cht op Rayonmanagers in de medische wereld. Deze managers ko-
men voor de uitdaging te staan om een nieuw ontwikkeld medicijn 
succesvol te introduceren op de markt. Hoe gaan zij artsen en docto-
ren succesvol benaderen? De simulatie start met de analyse van real-live data, waarna 
zij vervolgens moeten komen met een ideale mix voor marktbenadering. Nadat dit is 
uitgewerkt komen zij gedurende meerdere rondes voor diverse uitdagingen te staan 
waarbij een beroep wordt gedaan op hun kennis en competenties.

Onderwijs

Record aantal HBO–studenten spelen onze standaard simu-
latiespellen

In februari heeft Bedrijfssimulaties.nl maar liefst 53 simulatiesessies georganiseerd. Op 
alle grote hogescholen werd ergens wel een collegevak omlijst en ingevuld met behulp 
van één van onze standaard simulaties. Zo speelde bijvoorbeeld:

• Ons internationalebedrijfskundespel BAM op de Hogeschool Arnhem Nijmegen, 
de Christelijke Hogeschool Dronten, de Hogeschool van Amsterdam en de Saxion 
Hogeschool

• Onze breed inzetbare simulatie Prosim Advanced in Antwerpen, Breda, Leiden, 
Rotterdam, Alkmaar en Haarlem. Opleidingen als P&O, MER, CE en Accountancy 
gebruikten de game

• Ons biergame Prosim Classic in onder andere Zwolle, Oranjestad (Aruba) en Eind-
hoven

• Onze zorgsimulatie op de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Leiden
• Onze Cruiser Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen simulatie op de Hoges-

chool van Utrecht en de Hogeschool van Rotterdam
• Onze gemeentesimulatie op de Fontys Hogeschool en de Haagse hogeschool

Kijk voor het inzetten van onze standaardgames binnen uw organisatie naar ons assor-
timent. Mocht u als docent eens ervaringen willen delen met één van onze klanten, dan 

Nieuwsbrief voorjaar 2007

Hoe kunt u ons 
bereiken?

In deze 
nieuwsbrief

Bedrijfssimulaties.nl
info@bedrijfssimulaties.nl
Jan van Nassaustraat 113
2596 BS, ’s-Gravenhage
070 3600 510

Rijkswaterstaatspel
Farmaceutische market-
ingsimulatie
Assetmanagementsimu-
latie
VolkerRail jongetalen-
tendag
Projectmanagement met 
Provincie Utrecht
Rayonmanagers in de 
farmacie
Record HBO–deelne-
mers
Ondernemingsplan als 
simulatiecollegevak
Nieuwe HBO–klanten
Contract met Wolters 
Noordhoff
MVO–game populair
Prosim in Suriname
Simulatiewebshop voor 
Groot–Britannië
Bedrijfssimulaties.nl op 
congressen
Overige activiteiten



kunt u contact opnemen via info@bedrijfssimulaties.nl .

Ondernemingsplan als uitgangspunt simulatiecollegevak

Diverse Hogescholen hebben Bedrijfssimulaties.nl gevraagd om een simulatie te ontwik-
kelen, welke inzetbaar is in combinatie met het schrijven van een ondernemersplan. 
Zo’n 700 studenten starten in september reeds met deze opzet, waarbij hoorcolleges, 
werkcolleges en simulatierondes elkaar gedurende een geheel semester afwisselen. 
Studenten krijgen te maken met het leren ontwikkelen van een visie, het achterhalen 
van marktinformatie en het berekenen van prognoses. Dergelijke trajecten worden vaak 
propedeuse breed (voor alle opleidingen tegelijk) ingezet in het eerste jaar, en behelzen 
dus zowel economische, sociale als juridische aspecten & opdrachten. De onderne-
mers achter Bedrijfssimulaties.nl verzorgen in dergelijke trajecten ook gastcolleges en 
extra opdrachten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Thijssen: 
m.thijssen@bedrijfssimulaties.nl en 06-41219817.

Verwelkoming nieuwe HBO–simulatieklanten

Hbo Bedrijfssimulaties.nl verwelkomt de agrarische opleidingen 
van de CAH Dronten, de HvA HES en de HAS Den Bosch tot haar 
klantenkring. Het aantal jaarlijkse HBO–spelers van onze stan-
daard simulaties ligt nu tussen de 5.000 en 10.000 in.

Bedrijfssimulaties.nl sluit groot contract met Wolters Noord-
hoff

In het komende half jaar gaat Bedrijfssimulaties.nl diverse simulaties ontwikkelen bij 
boeken van Wolters Noordhoff. Het eerste simulatiespel zal worden gebouwd bij het 
boek ‘marketingcommunicatie’ en is inzetbaar naast het gebruik van het boek.

MVO-game CruiSeR populair

De Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Game is gespeeld met ongeveer 150 
studenten op onder andere de HU en de HRO, een aardige entree na de introductie in 
oktober 2007. De verwachtingen voor studiejaar 2007 – 2008 zijn hoog gespannen; ruim 
30 onderwijskundigen hebben inmiddels een docentenseminair gevolgd en daarvan is 
het merendeel concreet geïnteresseerd.

Buitenland

Prosim in Suriname

Het IDPM te Suriname en de Hogeschool Inholland zijn een samenwerking gestart, 
waarbij studenten in Suriname het zelfde lesprogramma kunnen volgen als MER–stu-
denten in Nederland. Dit betekent dat ook Prosim Advanced, de marketingsimulatie van 
Bedrijfssimulaties.nl, gespeeld gaat worden in dit Zuid–Amerikaanse land. Vanaf april 
2007 zullen 70 studenten deelnemen aan de eerste sessie.

Probeer zelf ook eens een simulatie uit in een internationale samenwerking. De resul-
taten zijn verbluffend goed: cultuurverschillen worden overbrugd en gemengde teams 
scoren beter dan verwacht!

Businessgameshop.com in de zomer naar Groot Brittanië

Onze Engelse webwinkel Businessgameshop.com heeft subsidie ontvangen om vanaf 
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 juni 2007 in Engeland haar vleugels uit te spreiden. In de zomer zal de website wor-
den voorzien van een aantrekkelijke webwinkelvoorkant en worden diverse trips naar 
Londen gemaakt ter promotie.
Congressen & publicaties

De collega’s Mark van de Pol en Menno Thijssen van Bedrijfssimulaties.nl spreken in 
het openbaar op de volgende congressen:

• Exportmogelijkheden van de ict sector naar België, Delft, april 2007
• Serious Gaming & Serious Simulation, Amsterdam, 30 mei 2007

Bedrijfssimulaties.nl heeft o.a. meegewerkt aan de volgende publicaties:

• Touroperatorgame, Reisrevue, zomer 2007
• Marktwerking in de zorg als spel, Zorgvisie, Maart 2007

Overig
Naast al deze concrete opdrachten is Bedrijfssimulaties.nl in de zomer druk met het 
neerzetten van 3 landelijke competities, het inzetten van de zorgsimulatie en het ontwik-
kelen van een online leeromgeving voor bedrijven. De ondernemers achter en naast 
Bedrijfssimulaties.nl lanceren in 2007 diverse nieuwe ondernemingsconcepten, welke 
geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de klantenkring, technologie of kennis van Bed-
rijfssimulaties.nl:

One2few

De toeristische organisaties HotelPlan en Voigt Travel gaan deze zomer op hun web-
sites de marketingtechnology One2Few installeren. Met behulp van deze intelligent in-
ternet tool wordt bezoekers gepersonaliseerde (en dus relevante) reclame en informatie 
geboden.

CareerId

Bedrijfssimulaties.nl werkt mee aan de lancering van een nieuw recruitmentplatform; 
CareerID. Op dit internetplatform kan een specifiek gedeelte van de beroepsbevolking 
en het bedrijfsleven uit enkele geselecteerde branches een uitgebreid profiel aanmak-
en, waardoor beter en sneller werk gezocht en gevonden kan worden.

HumanLogic Indicators

Humanlogic en Bedrijfssimulaties.nl bieden vanaf het voorjaar 2007 diverse weten-
schappelijk bewezen HRM–tools (zoals de teammonitor en de perceptiemeter) aan via 
internet. Kijk vanaf augustus op www.humanlogic.nl.
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