
Bedrijfsleven

Samenwerking Schouten & Nelissen en 
Bedrijfssimulaties.nl® afgerond

Bedrijfssimulaties.nl en Schouten & Nelissen hebben de handen ineen geslagen om 
gecombineerde managementsimulaties en trainingen te ontwikkelen. Daar deze par-
tijen gezamenlijk veel inhoudelijke kennis en kunde in huis hebben, is het mogelijk in 
relatief korte tijd en tegen gepaste kosten een uitgebreid (online) leertraject, (interne)  
trainingen, e-learnings of een competitie te starten. Enkele uitstekende voorbeelden 
hiervan zijn de HR Battle 2009 of de Innovatie- & Besparingssimulatie. Wilt u meer 
informatie over de vele mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op via info@
bedrijfssimulaties.nl

HR Battle 2009

hrBattle2009 Maandag 22 juni is de HR Battle 2009 
van start gegaan. Gedurende drie weken nemen HR-
teams deel aan deze online battle. Als directie van 
hun eigen virtuele consultancybureau neemt elk team 
beslissingen over besparingen en innovaties op HR-
gebied. Gedurende drie weken spelen zij met hun team 
vijf ronden, waarbij elke ronde een (boek)jaar bestrijkt. 
De deelnemers houden zich bezig met strategische 
en tactische keuzes. De intelligente software achter de game berekent elke week de 
consequenties van de keuzes. De resultaten (van de eigen keuzes) en de steeds ve-
randerende marktsituatie vormen de week daarop het uitgangspunt. Welk team maakt 
de juiste keuzes, weet om te gaan met veranderingen en wordt het beste HR-team van 
2009? Meer informatie vindt u op: www.hrbattle2009.nl.

Innovatie- & Besparingssimulatie op de markt

Het thema van deze serious game is - hoe kan het ook anders - de huidige economische 
situatie, met innovatie en besparingen als hoofdthema´s. Veel instellingen en bedrijven 
korten op personeel, bezuinigen op technologie, stoppen met productontwikkeling en er 
worden geen risico´s meer genomen. Bovenstaande keuzes zouden achterwege kunnen 
blijven als er efficiënter om wordt gegaan met de beschikbare middelen. De simulatie is 
te spelen vanaf 50 deelnemers en kan zowel binnen een dag als na een langer lopende 
competitie worden afgerond. In teamverband discussiëren collegaés over economie, 
besparingen, innovatie en verandering. Resultaat: innovaties en besparingen vanuit en 
gedragen door uw medewerkers.

Management Landal GreenParks getraind in bedrijfswaarden

Ruim 240 managers van Landal GreenParks zijn getraind op de bedrijfswaarden: Re-
spectvol, Betrouwbaar, Gedreven, Persoonlijk en Samenwerken. Middels een simulatie 
werden de medewerkers als Parkmanager in onmogelijke situaties gebracht waaruit zij 
zich zo goed mogelijk moesten proberen te redden. Door het succes van deze bijeenk-
omst is de simulatie nu ook ingezet bij het opleidingsonderdeel van Landal GreenParks. 
Wilt u dit ook voor uw onderneming? Neem dan contact op met Milo Hendriks.
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Assessmentdag Hilverzorg

Welke (her)instromer is de beste verzorger? Voor het antwoord op deze vraag heeft 
Bedrijfssimulaties.nl een assessmentdag georganiseerd voor 30 potentiële medewerk-
ers van zorginstelling Hilverzorg. Met behulp van twee bejaarde bewoners (gespeeld 
door twee uitmuntende actrices) werden de sollicitanten op een levendige wijze getest 
op eigenschappen als stressbestendigheid, communicatie en empatisch vermogen.

Trainees VOC Maatwerk

Naast de trainees van Zwitserleven en SNS REAAL worden nu ook de jonge high po-
tentials van detacheringbureau VOC Maatwerk door Bedrijfssimulaties.nl getraind. In 
de week van 25 mei zijn deze specialisten dagelijks tot in de late uurtjes bezig geweest 
met het uitdenken van strategieën, het opnemen van reclamefilmpjes, het bepalen van 
marketingbeleid en de voorbereiding van de salespitch. De belangen waren groot en de 
resultaten mogen er zijn! De groepsfoto van het winnende team was dan ook te bewon-
deren in de Sp!ts van 3 juni. Gedetailleerde informatie over deze course is te vinden via 
onderstaande link: http://vocmaatwerk.nl/downloads/20090529.pdf

Well society simulator van Fortis Foundation groot succes

Fortis Foundation heeft in samenwerking met CSR-Academy een simulatie ingezet om 
bewustwording van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij hun klanten 
te creëren. Om dit te realiseren hebben de accountmanagers van Fortis Foundation 
allemaal een mkb-relatie uitgenodigd. Zij vormden een team waarmee zij deelnamen 
aan de Well society simulator: een simulatie waarbij het maken van keuzes en het ne-
men van van beslissingen op het gebied van MVO centraal staat. Iedereen weet dat de 
maatschappij belangrijk is, echter als kleine zelfstandige denk je dat jij niet veel kunt 
doen. Deze simulatie heeft mij laten zien dat je wél verschil kunt maken en het hoeft niet 
eens veel te kosten”, aldus een deelnemer.

Interpolis ZekerVanJeZaak®verder uitgebreid

In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat Interpolis ZekerVanJeZaak® was afgerond. 
Inmiddels zijn wij alweer bezig met het volgende traject. De eerder gemaakte e-learning 
wordt met een volgende module uitgebreid. Wij zijn blij dat het eerder ingeslagen pad op 
het gebied van e-learning hiermee wordt voortgezet.

Onderwijs

Productiesimulatie bijna gereed!

Steeds vaker krijgt Bedrijfssimulaties.nl de vraag of er ook een simulatie voor de laat-
stejaars economiestudenten kan worden gemaakt. De afgelopen maanden is de basis 
hiervoor gelegd en er wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van deze simulatie. Basis-
kennis economie is bij deze simulatie al lang niet meer voldoende. Van de studenten 
wordt verwacht dat zij kunnen omgaan met accountancyvraagstukken van hoog niveau. 
Deze simulatie is gebaseerd op het boek Management Accounting van Wim Koetzier, 
Peter Epe, Peter Mout en Arthur Weynschenk en Jaarverslaggeving van Peter Epe en 
Wim Koetzier. Voor meer informatie of een demonstratie kunt u zich wenden tot Milo 
Hendriks.
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Handelssimulatie goed aangepakt

Eén van de meest gespeelde simulaties van Bedrijfssimulaties.nl, Prosim Advanced, 
wordt direct na de zomer volledig ge-update. Dit spel draait nu al enkele jaren en wordt 
nu naar de nieuwste technieken aangepast en uitgebreid. Wilt u hier meer informatie 
over? Neem contact op met Milo Hendriks.

Steeds meer mogelijk met simulaties

Bedrijfssimulaties.nl heeft op de docentendag Finance, georganiseerd door Noord-
hoff Uitgevers bv, een workshop gegeven over de mogelijkheden van simulaties. Het 
enthousiasme van de aanwezige docenten was zo groot, dat Bedrijfssimulaties.nl zelf 
een workshopdag organiseert over de mogelijkheden van simulaties in het onderwijs. 
U hebt als docent de keuze uit verschillende onderwerpen die wij binnenkort op onze 
website zullen publiceren. Wilt u op de hoogte worden gehouden over deze workshop, 
neem dan contact op met Sander Stevens.

Onderwijs en bedrijfsleven

Voorbereidingen Nationaal KlimaatKabinet´09 gestart!

Bedrijfssimulaties.nl is begonnen met de voorbereidingen voor de nationale studenten-
competitie. Het thema van deze competitie is het klimaat en de daarbij behorende ener-
gietransities. Teams die zich (vanaf september) inschrijven, simuleren de regering van 
een virtueel land. In vijf ronden zullen zij bepaalde doelstellingen moeten behalen om 
hun stakeholders tevreden te stellen. In samenwerking met een aantal toonaangevende 
partners zullen vele toekomstige klimaat- en energie-issues aan bod komen.

Supply Chain Managementsimulatie

De Supply Chain simulatie, die wordt gerealiseerd in samenwerking met Ortec en pro-
fessor Harold Krikke van Universiteit van Tilburg, is vanaf september beschikbaar in het 
portfolio van Bedrijfssimulaties.nl. Deelnemers zijn een retailer, logistiek dienstverlener 
of producent van het oer-Hollandse product kaas. Alle aspecten van de logistieke keten 
komen aan bod. Deelnemers handelen in deze simulatie niet alleen digitaal; ook in real-
life moeten zij met de andere partijen onderhandelen over contracten en levering. Voor 
meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Sander Stevens.

Beste Boer competitie 2009

In oktober van dit jaar vindt voor het derde jaar de Beste Boer competitie plaats. Hon-
derden teams, die allemaal een link met de agrarische sector hebben, strijden om de 
titel Beste Boer 2009. Vorig jaar won familie Verduin de titel Beste Boer 2008 en de reis 
naar Brazilië. Op www.debesteboer.nl staat een filmpje en het persbericht van deze 
mooie reis. Binnenkort staat op deze website ook meer informatie over de Beste Boer 
2009.

Intern

Ritesh Chamman en Willy van der Es versterken ons team

Bedrijfssimulaties.nl heeft per 1 juni twee nieuwe collega´s mogen verwelkomen. Appli-
catieontwikkelaar Ritesh Chamman zal nieuwe simulaties ontwikkelen en daarnaast di-
verse bestaande simulaties uitbreiden. Willy van der Es is het projectmanagementteam 
komen versterken en houdt zich behalve projectmanagement ook met onze HR bezig.
2008 Recordjaar voor Bedrijfssimulaties.nl
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2008 Recordjaar voor Bedrijfssimulaties.nl

Bedrijfssimulaties.nl heeft in 2008 de magische grens van 1 miljoen euro omzet ruim 
doorbroken. In 2008 bedraagt de omzet 1.300.000, dat is bijna 2,5 maal zoveel als in 
2007. Vanzelfsprekend waren voor dit resultaat vele handen nodig. Het personeelsbes-
tand van Bedrijfssimulaties.nl is dan ook gegroeid naar 16 mensen, waarvan er 13 full-
time in dienst zijn. Daarnaast waren er meer dan 20 freelance trainers en acteurs nodig 
om alle events van het afgelopen jaar te bemensen.

Vaste dienst Marijn Kampers

Marijn Kampers is al enige jaren, naast zijn studie, als vormgever in dienst bij Bedrijfs-
simulaties.nl. In juni heeft hij zijn studie Grafimediatechnologie succesvol afgerond. Hij 
treedt daarom per 1 juli a.s. in vaste dienst bij ons.

Sophie Morre en William den Braber verlaten het team

Naast de verwelkoming van nieuwe mensen, nemen we helaas ook afscheid van twee 
collega´s. William den Braber heeft, in verband met zijn reistijd, in mei besloten afscheid 
te nemen van ons. William was betrokken bij veel inhoudelijke projecten en was verant-
woordelijk voor de Zorgcompetitie en de PAS55 simulatie voor assetmanagement. Wij 
wensen William veel succes in zijn nieuwe functie. Sophie Morre verlaat per juli ons 
kantoor. Zij heeft besloten per september een studie te gaan volgen. Sophie heeft als 
projectmedewerker gezorgd dat de Interpolis ZekerVanjeZaak®-events een groot suc-
ces waren. Wij wensen Sophie veel succes met haar studie!

Publicaties
• ´HR Battle 2009 .́ P&O Actueel juni 2009. Jaargang 7, nummer 6, pagina 14.
• http://www.ad.nl/economie/eigenbaas/3281898/Stimuleer_ondernemerschap_

eens_egraveffectief.html
• http://www.verstuurpersbericht.nl/3277-jacobs-asset-management-en-bedrijfssim-

ulatiesnl-lanceren-%E2%80%9Cpas-55%E2%80%9D-managementsimulatie/
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