
Den Haag, 2 maart 2010

Beste relatie,

Op 7 februari 2010 vierde Bedrijfssimulaties.nl haar 9e verjaardag. In het komende aan-
loopjaar naar de viering van ons eerste decennium, is besloten om een nieuwe groeistrat-
egie in te zetten. Deze nieuw te varen koers houdt in dat Bedrijfssimulaties.nl zich de ko-
mende jaren, in geheel West-Europa, gaat richten op groei uit standaard online producten. 
Deze online producten betreffen niet alleen meer games en simulaties, maar juist ook e-
learning producten, online leermodules en een webwinkel voor leerproducten. Daarnaast  
gaat Bedrijfssimulaties.nl online profielen van haar deelnemers verzamelen en helpen te 
ver-rijken. Dat betekent concreet dat we voor de gebruikers van onze producten een groot 
arsenaal aan modules gaan aanbieden, waarmee wij persoonlijke groei en ontwikkeling 
kunnen faciliteren. In juni starten we met de eerste module: de module pensioenbewust, 
waarin werknemers leren wat pensioen precies is en hoe je ermee om moet gaan.

De educatieve uitgeverij van de toekomst richt zich niet alleen op onderwijs, maar juist ook 
op het bedrijfsleven. Managers en werknemers hebben behoefte aan gebruiksvriendelijke 
online leermodules, waarvan de inhoudelijke basis vaak in het onderwijs of de universi-
taire wereld gevonden kan worden. Om deze redenen gaat Bedrijfssimulaties.nl ook au-
teurs aan zich binden en samen met hen online “boekvervangende” producten ontwik-
kelen.

Uiteraard blijft Bedrijfssimulaties.nl daarnaast ook het aanspreekpunt voor op maat 
gesneden fysieke simulatiesessies en workshops, zoals u al jaren van ons gewend bent.

Kortom, veel veranderingen. De eerste grote ve-
randering in een reeks van velen, heeft afgelopen 
vrijdag plaats gevonden met het vervangen van 
de website. Op het vernieuwde www.bedrijfssimu-
laties.nl kunt u alle nieuwe producten bekijken en 
kennis maken met onze nieuw te varen 
koers. Professioneel en zakelijk, maar ook ge-
bruikersgemak en enthousiasme zijn de kernbe-
grippen van onze dienstverlening die wij met dit 
nieuwe ontwerp willen uitstralen.

De website kent vele nieuwe functionaliteiten. Zo kan via 
www.youtube.com/BSpublishers ons filmkanaal worden bekeken en lanceren wij op onze 
vernieuwde site onze allernieuwste simulatie Prosim productie, The Chocolate firm. Deze 
productiesimulatie is gericht op gevorderden en behelst naast inhoudelijk en didactische 
aspecten ook nieuwe simulatie technieken en gebruiksinnovaties. Er zijn inmiddels 6 be-
drijven en 10 onderwijsinstellingen die de simulatie gaan inzetten op korte termijn.

Naast de nieuwe Nederlandse website, zijn ook onze Engelse en Duitse pagina’s ver-
nieuwd.

Wij danken al onze klanten en partners voor het vertrouwen in de afgelopen 9 jaren en 
verwachten hen ook in de toekomst naar tevredenheid te zullen bedienen.

Mocht u extra informatie wensen over al onze nieuwe ontwikkelingen, dan kunt u contact 
opnemen met Sander Stevens. Alle overige informatie is te vinden via de geheel ver-
nieuwde website: www.bedrijfssimulaties.nl.
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