
Bedrijfssimulaties.nl in Innovatietop-100

MKB-Innovatie-top100 Het investeren in diverse nieuwe pro-
ductlijnen en diensten door Bedrijfssimulaties.nl is niet onopge-
merkt gebleven. Onze doelstelling om naast managementgames 
meerdere innovatieve concepten (zoals online leeromgevingen, 
recruitmentevenementen, viral online games en een simulatie 
toolbox) te ontwikkelen, is in 2007 behaald en is op 24 april 2008 
beloond met een plaats in de MKB Innovatietop 100. Bedrijfs-
simulaties.nl staat op de 78e plaats en wordt voorgegaan door niet-internetbedrijven, 
welke zich profileren met gepatenteerde snufjes.

Ook in de komende jaren zal Bedrijfssimulaties.nl nieuwe innovatieve concepten ontwik-
kelen en de markt voor reeds ontwikkelde producten blijven stimuleren.

Bedrijfsleven en overheid

Nationale Zorgcompetitie 2008 van start

Met de hoofdsponsoren Atrivé, C&E Bankiers en CZ organiseren wij in oktober de Na-
tionale Zorgcompetitie 2008. In deze landelijke wedstrijd strijden honderden teams te-
gen elkaar om de titel Beste AWBZ-instelling van Nederland . In het spel worden niet 
alleen financiële, maar juist ook sociaal-maatschappelijke en kwalitatieve elementen 
beoordeeld.

Grootse entree verzekeringsmarkt

Nadat enkele jaren geleden onze entree in de verzekeringsmarkt stil kwam te liggen 
door prioriteitsveranderingen, gaan wij in 2008 enkele grote stappen in de markt van 
verzekeren zetten.

• Voor het nieuwe Interpolisproduct ZekerVanJeZaak® (een totaalverzekeringspak-
ket voor ondernemers) gaan we een grootschalige training ontwikkelen, die gebrui-
kt gaat worden op 175 Rabobankfilialen. Deze innovatieve training bestaat uit een 
online university over het product, een competentietraining voor klantgesprekken 
en een kennisspel voor in het product gebruikte terminologie.

• Voor Aegon is in februari een spel ontwikkeld dat gericht is op het werven van 
econometristen. Dit spel is op de Landelijke Econometristendag ingezet met 20 
studenten.

• Tot slot kunnen wij melden dat de Intermediairgame voor verzekeringstussenper-
sonen in ontwikkeling is genomen. Voor het einde van 2008 zal de eerste klant (een 
grote verzekeraar) dit met partner Moneyview ontwikkelde spel in gaan zetten voor 
zijn zakelijke relaties (tussenpersonen).

Simulatiespel voor SW-bedrijven

SBCM In Nederland zijn enkele tienduizenden arbeidsp-
laatsen binnen sociale werkvoorzieningen (SW-bedri-
jven). Het zijn plekken waar mensen met een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische arbeidshandicap werken. Zij worden in de gelegenheid 
gesteld passende arbeid te verrichten. Het SBCM stimuleert en faciliteert de SW-sector 
met kennis, projecten en subsidies op het gebied van arbeidsontwikkeling, de arbeids-
markt en gezond en veilig werken. Het SBCM heeft ons gevraagd een spel te ontwik-
kelen voor de SW-sector, waarin de toekomstige speerpunten (ondernemerschap, uit-
besteding en veilig werken) naar voren komen. Dit spel zal in de zomer klaar zijn en 
worden gebruikt door de managementlaag van deze SW-bedrijven.
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 Neem eens contact met ons op om uw eigen toekomstige doelstellingen en “big issues” 
in een spel naar voren te laten komen. De omarming door personeel is vele malen groter 
met een spelelement.

Grande Finale Young11 in Olympisch Stadion

Young11 Op 6 maart 2008 is in Amsterdam het slote-
venement van de grote online Beijing-wedstrijd van 
Ernst & Young gehouden. Onder leiding van Humber-
to Tan, directieleden van Ernst & Young, hun werving-
steam en diverse Olympische sporters, ondergingen 
111 studenten diverse competitiespelletjes. Wij heb-
ben samen met sportmarketingbureau TripleDouble 
de 10 competitiespelletjes, welke samen 1 grote wed-
strijd vormden, ontwikkeld. De studenten ondergingen onder andere een kennisquiz, 
een Lagerhuissessie, een sportieve spinning-clinic, speerwerpen en een accountan-
cyopdracht. 11 van hen zijn bekroond als winnaar met een reis naar de Olympische 
Spelen in Beijing. Voor een indruk van deze dag verwijzen wij u naar Young11.nl.

ANWB traint zijn shopmanagers

ANWB De ANWB heeft ons gevraagd om voor de shopmanagers van 
alle ANWB-winkels een simulatiedag te ontwikkelen. De dag staat in het 
teken van ondernemerschap en wordt verrijkt met een marketingsimulatie en op maat 
geschreven casuïstiek.

Asset managementsimulatie klaar

In april 2008 is de nieuwe Asset managementgame succesvol getest. Bedrijven als 
ProRail, Essent en Vitens hebben meegewerkt aan deze simulatie, die gaat over het 
berekenen en omgaan met risico’s en kansen van bedrijven met grote assets (zoals: 
spooremplacementen, energiecentrales, et cetera) . Het spel is inmiddels voor eenieder 
beschikbaar.

Spin-off CareerID gestart

Na een jaar conceptontwikkeling is in maart 2008 de nieuwe onderneming CareerID 
Netherlands BV gestart. CareerID is een online applicatie, welke vanaf oktober 2008 
middels een intelligente matchingtool, een nieuw te vormen netwerk van young profes-
sionals aan diverse bedrijven en vacatures koppelt. Bedrijfssimulaties.nl heeft meege-
dacht aan het vormgeven van de diverse online leer- en cursustrajecten die CareerID 
in haar netwerk gaat aanbieden. CareerID is opgestart met behulp van de Koninklijke 
Wegener NV.

Onderwijs

Discussie kwantitatieve en kwalitatieve simulaties komt ein-
delijk los

Al meerdere jaren verkondigen wij in onze nieuwsbrieven dat er wordt gezocht naar 
minder economische simulaties, zoals rechtbankspellen en zorgsimulaties. Gebleken is 
dat bij de grote educatieve uitgeverijen deze discussie nu ook wordt opgepakt. De grote 
vraag is veelal: hoe kunnen we niet-getalsmatige zaken meten en beoordelen binnen 
simulaties. Immers, een marktvraag is makkelijker te meten dan de mening van een 
zorgpatient. Wij hebben een model ontwikkeld om kwalitatieve maatstaven om te zetten 
in een realistische kwantitatieve berekening. In de zorgcompetitie, MVO-simulatie en de
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nieuwe Asset managementgame testen wij daarmee.

Bedrijfssimulaties.nl zoekt juridische content

Wij zijn op zoek naar advocatenkantoren en juristen die mee willen werken aan de 
nieuwe juridische simulatie. Neem contact op met Sander Stevens.

Privacy of korting?

Wij zijn met een team afstuderende studenten gestart met een onderzoek naar het 
gebruik van student- en eindgebruikergegevens door lesmateriaalaanbieders. Het blijkt 
dat 80% van de studenten, in ruil voor een lagere licentie- of studieboekenprijs, per-
soonlijke gegevens willen afstaan voor commerciële doeleinden. Bedrijfssimulaties.nl 
gaat in kaart brengen welke gegevens dat zijn, in hoeverre ze gebruikt kunnen en mo-
gen worden en wat dit kan betekenen voor het verkopen van licenties voor simulaties.

Bedrijfssimulaties.nl werkt aan webshop

Vanaf het najaar 2008 zijn alle simulaties van Bedrijfssimulaties.nl via onze online web-
shop te koop. Voor scholen waar studenten licenties via de boekhandel aanschaffen 
betekent dit dat studenten en gebruikers niet meer verplicht zijn om via de boekhandel 
(met vaak een extra hoge aanschafprijs) de simulatie aan te schaffen, maar dit online 
kunnen doen. Scholen die momenteel zelf de licentieprijs voldoen, kunnen hierdoor de 
kosten verleggen naar de studenten.

Verwelkoming nieuwe klandizie

Bedrijfssimulaties.nl verwelkomt onder andere de volgende nieuwe onderwijsklanten: 
de Hogeschool Utrecht (Natuur en techniek), Hogeschool Windesheim (communica-
tie), Haagse hogeschool (MER), Saxion (MVO), HSZuyd (Corporatiegame), Grafisch 
Lyceum Rotterdam, Hanze Hogeschool (ProSim Advanced), Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden en de HAS Den Bosch.

Congressen en publicaties
• 11 April 2008, Milo Hendriks presenteert Nationale Zorgcompetitie 2008 op Syn-

tens Serious Gaming Congres te Amersfoort.
• Young 11 competitie: “Het doet pijn, maar je moet doorgaan”, Mare, mei 2008
• Bedrijfssimulaties.nl in Innovatietop100, De Posthoorn, 30 april 2008
• Serious Gaming is Serious business, Syntens Magazine, mei 2008
• Nieuws uit de markt: NVDO organiseert AssetManagementgame, juni 2008

Korte interne berichtgeving

Organisatieverandering

In mei 2008 treden, na een intensieve opleiding, Milo Hendriks en Sander Stevens toe 
tot het bestuur van Bedrijfssimulaties.nl Zij zullen de operationele leiding van het bedrijf 
gaan uitvoeren en bijstaan. Menno Thijssen en Mark van de Pol zullen zich meer gaan 
toeleggen op het ontwikkelen van nieuwe producten, concepten en markten.

Bedrijfssimulaties.nl verwelkomt verder haar nieuwe medewerker Arvid Niemeijer, Arvid 
gaat ons bijstaan in het begeleiden van spellen.
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Kantoorverhuizing

Kantoor Jan van Nassaustraat Wij hebben in het voorjaar ons nieuwe kantoor betrokken 
aan de Jan van Nassaustraat 113 in Den Haag. Het pand, voorheen een bibliotheek 
en daarna advocatenkantoor, wordt gedeeld met 2 andere jonge bedrijven, te weten 
CareerID en SBS Investments BV. Op 23 mei is het pand feestelijke geopend. U bent 
te allen tijde welkom voor een kijkje in de keuken en kop koffie. Bedrijfssimulaties.nl is 
gevestigd op de 2e etage.
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