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Er komt steeds meer vraag naar serious games en simulaties. Wij als 
marktleider merken deze trend ook, onder andere vanwege meer aan-
dacht in het nieuws en het groter worden van onze nationale competi-
ties. De groei die wij al jaren doormaken is op 17 november tijdens de 
uitreiking van de FD Gazellen Awards onderstreept met de benoeming 
van het op twee na snelst groeiende bedrijf van Zuid Holland. Bedrijfs-
simulaties.nl mag zich dan ook officieel, na afgelopen jaar genomi-
neerd te zijn voor de meest innovatieve mkb’er van Nederland, nu een 
FD Gazelle noemen. 

Bedrijfsleven en overheid

E-learnings

E-learning mediationvaardigheden
In opdracht van een ministerie ontwikkelt Bedrijfssimulaties.nl een e-learning waarmee 
alle ambtenaren worden getraind in het gebruik van mediationvaardigheden. Het doel 
is om de ambtenaren op een interactieve manier, door middel van filmpjes, testen en 
casussen te laten leren en tegelijkertijd de kennis te toetsen. Deze e-learning zal in 
februari 2010 ingezet worden.

Provincie Nieuwe Stijl
Voor één van de provincies heeft Bedrijfssimulaties.nl een e-learning ontwikkeld, waar-
bij de medewerkers leren omgaan met de nieuwe manier van werken. Van de ambtena-
ren wordt verwacht dat zij in de toekomst anders met bepaalde zaken omgaan, aan de 
hand van films, quizzen en een online bibliotheek worden zij klaargestoomd voor deze 
nieuwe stijl.

MD-trajecten

Verschillende MD trajecten voor high potentials en trainees zijn in de afgelopen maan-
den door Bedrijfssimulaties.nl afgerond, waaronder:

VOC Maatwerk
Voor de tweede keer organiseerde Bedrijfssimulaties.nl een energieke en leerzame 
week die werd afgesloten met een vernoeming in de ochtendkrant “de Sp!ts”.
Zwitserleven en SNS REAAL
De trainees van Zwitserleven en SNS REAAL zijn in een traject van 10 maanden door 
Bedrijfssimulaties.nl getraind op algemene managementvaardigheden. Hierbij is naast 
de simulatie gebruik gemaakt van verschillende trainers en acteurs.

Nationale competities

Nationaal DuurzaamheidsKabinet ‘09
Ongeveer 4.000 deelnemers strijden om een 
reis naar Kopenhagen. Bedrijfssimu-laties.nl 
heeft deze duurzame competitie geïnitieerd 
i.s.m. de ministeries VROM en EZ, Koninglijke 
Wegener, Essent, Wageningen University en 
Energie Transitie.
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De Beste Boer
Voor het derde achtereenvolgende jaar draait deze agrarische competitie met ruim 
1.000 teams i.s.m. ABN AMRO, uitgever AGRIO, DCA-Markt en Accon-AVM.

Nationale Gemeentecompetitie 2010
In april 2010 starten we met een nieuwe competitie voor gemeenten. Momenteel zijn wij 
druk bezig met het aanhaken van partners die ons inhoudelijk en wat betreft media-aan-
dacht kunnen bijstaan. Wilt u meer weten over deze competitie? Houd dan onze website 
in de gaten of neem contact op met Milo Hendriks (m.hendriks@bedrijfssimulaties.nl).

Trainingsdagen

Bedrijfssimulaties.nl heeft de afgelopen periode wederom veel bedrijven voorzien van 
een training op basis van een toegepaste managementsimulatie, waaronder:
• Telfort, Handelssimulatie
• Alliander, Asset Management simulatie i.s.m. Maarten Jacobs
• Rijkswaterstaat, Asset Management simulatie i.s.m. Maarten Jacobs
• KEMA, Handelssimulatie
• Hilverzorg, Assessment i.s.m. psycholoog Zef Hendriks
• Wezo, Sociale werkplaats managementsimulatie
• Gemeente Den Bosch

Wilt u weten of zo een leuke, creatieve maar bovenal leerzame training iets voor u is? 
Neem dan contact op met Milo Hendriks (m.hendriks@bedrijfssimulaties.nl).

Maatwerk

KPMG Inhouse Challenge

KPMG Inhouse Challenge De KPMG Inhouse Challenge 
is hét nieuwe inhousedagconcept voor KPMG ontwikkeld 
door Bedrijfssimulaties.nl. Tijdens deze belevende in-
housedagen, die in het teken staan van de rally, worden 
de studenten uitgedaagd om op interactieve en uitda-
gende wijze (inhoudelijke) opdrachten te vervullen welke 
door een film met Tim Coronel worden aangekondigd. 
De eerste inhousedagen hebben in november plaats-
gevonden en waren een groot succes! Voor meer informatie over belevende (inhouse)
dagen kunt u contact opnemen met Willy van der Es.

Nieuwe games

CityHall
De gemeentesimulatie is nu echt up and running. Naast de Vrije Universiteit van Am-
sterdam en INHolland zal nu ook de Bestuursacademie deze simulatie inzetten om hun 
studenten te trainen.

Supply Chain Game
FD Gazellen Awards 2009 Deze logistieke simulatie heeft in 
november de eerste generale test bij Ortec B.V. met glans door-
staan. In november worden de laatste puntjes op de i gezet zo-
dat de simulatie vanaf december 2009 gereed is. Alle aspecten 
van de logistieke keten komen aan bod. Deelnemers zijn een 
retailer, logistiek dienstverlener of producent van het oerhol-
landse product kaas. Dit is de eerste simulatie waarbij deelne-
mers niet alleen digitaal beslissingen nemen, maar ook real life
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moeten onderhandelen met de andere partijen over contracten en levering. Voor meer 
informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met: Milo Hendriks.

Productie simulatie “The chocolate firm”
The Chocolate Firm Een simulatie die in samenwerking met 
Noordhoff uitgevers wordt aangeboden. Deze productiesimulatie 
behoort tot de volgende generatie van simulaties. Niet alleen kri-
jgen de deelnemers binnen de simulatie uitgebreide feedback op 
hun beslissingen ook wordt het geheel ondersteund door theorie 
uit de boeken van Noordhoff uitgevers. In teamverband speelt 
een student een directielid van een productiebedrijf in chocolade. 
Keuzes die gemaakt moeten worden liggen op het gebied van 
onder andere marketing, financieel, personeel en productie. Studenten ervaren con-
creet de consequenties van wijzigingen in bijvoorbeeld kwaliteit. Zit een consument hier 
op te wachten, hoe veranderen de kostenniveaus en welke wijziging in de prijs moet 
dit hebben? Specifieke aandacht in de simulatie heeft strategie en feedback gekre-
gen. Het marktmodel is opgedeeld in zeven segmenten. Zo wordt inzicht gegeven in 
de consequenties en gevolgen van de gekozen strategie en het gevoerde beleid. Per 
beslissingsgebied wordt aangegeven welke vragen studenten zichzelf moeten stellen 
om de juiste afweging te maken. Meer weten over deze simulatie neem contact op met: 
Sander Stevens.

Onderwijs
Bedrijfssimulaties.nl verwelkomt haar nieuwe onderwijsklanten:

• Vrije Universiteit van Amsterdam, Bestuurskunde
• CAH Dronten, Agrarische opleidingen
• Saxion Hogescholen Deventer, Toerisme en leisure
• INHolland Rotterdam, 2 minors
• AVANS Hogeschool Breda, 3 opleidingen
• HvA Weesperplein, Media & Informatiemanagement
• INHolland Diemen, Finance
• HvA Zuid-Oost, Economie
• HvA Almere, Information Engineering

Personeel
Afgelopen maanden hebben de volgende mensen het Bedrijfssimulaties.nl team ver-
sterkt:

• Nina Jaksic, Spelleiding
• Tim van Loon, Projectmanagement
• Earl Cornet, .NET ontwikkelaar
• Ties Kuipers, Speltester
• Willem van Veelen, Vormgeving

Marnix Keer, reeds 5 jaar in dienst, is deze maand afgestudeerd aan de Hogeschool van 
Rotterdam. Hulde! Marijn Kampers heeft na 4 jaar trouwe dienst de zekerheid verruild 
voor het vrije. Hij bezigt zich nu als ZZP-er o.a. op het gebied van websiteontwikkeling.
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