
Den Haag, 8 juli 2010

Overheid

•	 Studenten	Hogeschool	Rotterdam	besturen	Alphen	aan	den	Rijn
24 studenten van het Instituut voor Managementopleidingen (IMO) , onderdeel van 
Hogeschool Rotterdam, besturen tien weken lang op virtuele wijze Alphen aan den 
Rijn. Met de managementgame City Hall simuleren de studenten een vierjarige 
cyclus van het college van burgemeester en wethouders. Maandag 26 april was 
de officiële aftrap in Alphen aan den Rijn door burgemeester Wim de Gelder. De 
studenten nemen het in teams van vier tegen elkaar op en krijgen hiervoor stu-
diepunten..

Lees meer

•	 De	sociale	werkvoorziening	sector	is	in	beweging
Bedrijfssimulaties.nl en SBCM hebben besloten, na het grote succes van de lande-
lijke competitie, de managementsimulatie ‘SW in beweging’ intern bij bedrijven uit 
de SW sector te spelen, waardoor medewerkers van verschillende (management)
lagen leren van de ontwikkeling van productiebedrijf naar arbeidsontwikkelbedrijf. 
SBCM heeft hiervoor ook een subsidie ter beschikking gesteld..

Lees meer

•	 ProvincieNieuweStijl.nl
Bedrijfssimulaties.nl heeft de handen ineen geslagen met Schouten & Nelissen 
voor het aanbieden van een programma voor provincies. Aanleiding voor dit pro-
gramma is nieuwe wetgeving en de meer regisserende en coördinerende rol van 
provincies (Provincie Nieuwe Stijl). Het programma bestaat uit een e-learning met 
films, foto’s, quizzen en een bibliotheek waarin de deelnemers de kennis kunnen 
opdoen en testen. De e-learning wordt aangevuld met workshops en trainingen 
door Schouten & Nelissen om de gedragsverandering te faciliteren welke nodig is 
bij deze veranderingen. Dit programma is succesvol ingezet bij de Provincie Zuid-
Holland. 
Meer informatie over het programma kunt u vinden op: 
www.provincienieuwestijl.nl.

•	 E-learning	mediationvaardigheden
In opdracht van een ministerie ontwikkelt Bedrijfssimulaties.nl een e-learning 
waarmee alle ambtenaren worden getraind in het gebruik van mediationvaar-
digheden. Aan de hand van filmpjes met praktijkvoorbeelden worden de deelne-
mers voor keuzes gesteld die van invloed zijn op de rechtmatigheid, behoorlijkheid 
en zorgvuldigheid van hun handelen. Deze zomer wordt de e-learning ingezet.

•	 Bestuursacademie
Op 8 en 9 maart jongstleden is de Gemeentegame “CityHall” ingezet bij onze 
nieuwe partner: Bestuursacademie. Gedurende deze twee dagen speelden ruim 
80 gemeentemedewerkers de simulatie als afsluiting van hun deeltijd studie. De 
deelnemers werden uitgedaagd hun eigen virtuele gemeente zo goed mogelijk te 
besturen en daarnaast real life campagne te voeren. Zo moesten de deelnemers 
ondermeer een eigen campagnefilm opnemen, waarbij ze werden begeleid door 
ervaren gemeentemedewerkers en wethouders. Voor meer informatie contact Milo 
Hendriks.
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Bedrijven

•	 Beste	Boer	editie	4	in	aantocht
De afgelopen drie jaren heeft Bedrijfssimulaties.nl, samen met Agrio en ABN 
AMRO de Beste Boer competitie met veel plezier en succes georganiseerd. Ook 
dit jaar wordt weer gebruik gemaakt van de door Bedrijfssimulaties.nl ontwikkelde 
simulatie. Wie heeft het beste zakelijk inzicht, wie durft te ondernemen en wie 
speelt liever op safe?..

Lees meer

MD-trajecten

•	 VOC	Maatwerk
Voor de derde keer organiseerde Bedrijfssimulaties.nl een energieke en leerzame 
week. De Kraaiennest course is een belangrijk studieprogramma dat aan nieuwe 
‘high potentials’ van VOC Maatwerk wordt aangeboden..

Lees meer

Spits 7 juni 2010

•	 Van	Lanschot
Werknemers van Van Lanschot worden gedurende het gehele jaar getraind aan de 
hand van een van de managementsimulaties van Bedrijfssimulaties.nl.

•	 Pas55	Asset	Management	Game	op	Waterschapscongres
Onder leiding van Maarten Jacobs, directeur Jacobs Asset Management, is de 
Pas55 simulatie gespeeld op het Waterschapscongres 2010. Medewerkers van 
verschillende waterschappen namen de rol aan van ‘Asset Manager’ van een 
onderneming dat 3 kantoorpanden in beheer heeft. Maarten Jacobs gebruikte de 
Pas55 simulatie om de uit de UK overgewaaide asset management methodiek: 
Pas55 te doceren.
Voor meer informatie contact Milo Hendriks
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Onderwijs

•	 Docentendag	succes
Bedrijfssimulaties.nl merkt al geruime tijd dat docenten steeds nieuwsgieriger 
worden als het gaat om de mogelijkheden van simulatie in hun college. Om hen 
de kans te geven om vrijblijvend kennis te maken met simulaties organiseerde 
Bedrijfssimulaties.nl de eerste docentendag. Ruim 40 docenten hebben deze dag 
verschillende managementsimulaties gespeeld om zo de mogelijkheden van simu-
laties in het onderwijs te ontdekken. De dag was in samenwerking met Noordhoff 
Uitgevers georganiseerd, waarmee de nieuwste simulatie Prosim Productie ‘The 
Chocolate Firm’ is ontwikkeld. 

•	 BelgNed
Dit jaar vond voor de vierde keer de België Nederland competitie plaats. Tijdens 
deze competitie worden studenten uit België en Nederland uitgedaagd samen een 
managementsimulatie te spelen. De aftrap vond plaats bij Hogeschool Katho in 
Kortrijk, waarbij alle Nederlandse studenten kennis konden maken met de zuider-
buren. Na 10 weken spelen bezochten de Belgische studenten de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen om de finale te spelen..

Lees meer

•	 Nieuwe	onderwijsinstellingen
Onlangs hebben een aantal nieuwe onderwijsinstellingen onze simulaties ingezet: 
Universiteit van Tilburg, Hogeschool Zuyd, Hogeschool Zeeland, Hogeschool van 
Amsterdam - Aruba, INHolland Zuidas en Technische Universiteit Delft.

Internationaal

•	 Fresenius	Medical	Care	(Krakau)
Eind april zijn Milo Hendriks, Willy van der Es en Gijs van Duijn afgereisd naar 
Krakau, Polen, om aldaar één van onze maatgemaakte simulatie te begeleiden 
voor Fresenius Medical Care AG, een internationaal medisch opererend bedrijf 
dat nierdialyseapparatuur ontwikkelt. Controllers van Zuid-Afrika tot Noorwegen 
en van Polen tot Amerika speelden in een gezellige setting met veel ruimte voor 
overleg en kennismaking..

Lees meer

•	 BS	op	de	HUBS	Centre	for	Innovations	in	Learning	and	Teaching	Conference	
2010
Op 24 en 25 mei werd de 5e editie van de CILT conference gehouden in het pres-
tigieuze Tichton Grange Hotel in Beverly, East Yorkshire, UK. Ruim 100 hoogler-
aren en profesoren van verschillende Britse universiteiten luisterden daar naar de 
toekomstvisie van Bedrijfssimulaties.nl / BusinessGameShop.co.uk gepresenteerd 
door Milo Hendriks. De interesse in onze leermethodes was erg groot.
De presentatie is terug te zien op: http://www.slideshare.net/MiloHendriks/busi-
ness-games-for-educational-purposes-milo-hendriks.
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Innovatie

•	 Prosim	Productie	‘The	Chocolate	Firm’	nu	live!
De eerste gebruikers hebben de simulatie inmiddels afgerond en de ervaringen 
zijn zeer positief. ProSim Productie ‘The Chocolate Firm’ is de meest moderne 
en complexe managementgame van Bedrijfssimulaties.nl. De simulatie is geschikt 
voor hogere managers en laatste jaars studenten. Keuzes die gemaakt moeten 
worden liggen op het gebied van onder andere marketing, financiën, kwaliteit en 
productie. Dit alles met een complexe en gedegen theoretische onderbouwing..

Lees meer

•	 Leerwinkel.nl
Bedrijfssimulaties.nl heeft al eerder bewezen innovatief te zijn. Als een van de 
eersten bracht zij het onderwijs in contact met simulaties en in 2008 werden wij 
bekroond in de MKB innovatie top 100. Nu is het tijd voor de volgende innovatie: 
Leerwinkel.nl. Leerwinkel.nl is dé online educatieve winkel op het gebied van leren. 
Maar Leerwinkel.nl is meer! Leerwinkel.nl vervangt het aloude distributiekanaal 
van boekenwinkels en voegt een dimensie toe.

Lees meer

•	 Pensioenleermodule
De module ‘Pensioenbewust’, welke in samenwerking met AE consultancy en Del-
ta Lloyd wordt ontwikkeld, wordt de eerste module op Leerwinkel.nl. Door je eigen 
‘levensweg’ te bepalen leren de deelnemers wat pensioen inhoudt, maar ook wat 
pensioen voor de deelnemer betekent en hoe zijn/haar pensioen er later uit zal 
zien. Deze module zal dit najaar op Leerwinkel.nl beschikbaar zijn. 

•	 Toekomstige	leermodulen
Naast de Pensioenbewust module zullen de komende tijd nog meer modules 
ontwikkeld worden. Bedrijfssimulaties.nl gaat zich de komende tijd actief bezig-
houden met de ontwikkeling van leermodules. Verschillende onderwerpen staan 
op ons verlanglijstje, zo wordt nu al gekeken naar de module projectmatig werken, 
fotograferen voor beginners en overheidsfinanciën. Maar wij zijn nog steeds op 
zoek naar nieuwe andere modules, dus heeft u nog een goed idee voor een mod-
ule, neem dan contact op met Sander Stevens.

•	 “Aan	de	Slag!”	gametraject	om	arbeidsgehandicapten	te	laten	participeren	
in	het	arbeidsproces.
Bedrijfssimulaties.nl is een nieuw gametraject gestart om arbeidsgehandicapten 
te laten participeren in het arbeidsproces. Op dit moment worden gesprekken ge-
voerd met verschillende partijen om dit idee gestalte te geven. In dit traject wordt 
samengewerkt met SBCM. Heeft u ook interesse in participatie van dit project, 
neem dan contact op met Willy van der Es.

In de pers: spits 7 juni 2010.
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