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Een ongeëvenaarde leerervaring

Je wilt je organisatie in beweging krijgen. Maar dan wel op een manier die innovatief,
impactvol en inspirerend is. Het verschil maken en een blijvende herinnering
achterlaten. Het mag ook een spannende en leuke ontdekkingstocht zijn, als er maar
écht iets gebeurt. Wij zien al 30 jaar dat op maat gemaakte bedrijfssimulaties die de
werkelijkheid perfect weergeven het verschil kunnen maken. Voor jou. Voor jouw
team. En voor jouw organisatie.

Ik ken geen beter instrument dan een bedrijfssimulatie om jouw medewerkers een
uitdagende, verrassende en vooral waarheidsgetrouwe (leer)omgeving te bieden.
Zodat zij in alle veiligheid kunnen leren, oefenen en experimenteren met hun eigen
leiderschap en strategische keuzes. Om direct te ervaren welke impact besluiten en
acties hebben en wat veranderingen in aanpak of gedrag teweeg kunnen brengen. Het
resultaat: een ongeëvenaarde en impactvolle leerervaring die medewerkers hun leven
lang bij blijven.

Kunnen wij jou helpen om dit binnen jouw organisatie tot stand te brengen of wil je
eens verder praten over de mogelijkheden? Dan zijn wij er voor je. Altijd.

Thomas Benedict
Oprichter en directeur - InContext



Wat is een bedrijfssimulatie?
Een bedrijfssimulatie is een vereenvoudigde werkomgeving die gebaseerd is op je eigen
organisatie of een onderdeel daarvan. Hiermee creëer je een interactieve leeromgeving
waarin jouw medewerkers op een veilige manier nieuwe vaardigheden en gedrag
kunnen verkennen, hiermee experimenteren en zichzelf ontwikkelen om
betekenisvolle leerdoelen te bereiken.

Real-time interactie en realistische rollen
In een bedrijfssimulatie experimenteren deelnemers met keuzes en gedrag. Daarmee
ervaren zij direct welke impact dit heeft op het succes. Binnen de simulatie vervullen
deelnemers herkenbare rollen waarbij ze op basis van rolspecifieke informatie moeten
handelen en samenwerken. Dit zorgt voor inzichten die zij niet meer kunnen ‘ontzien’ –
en daarmee dus nooit meer zullen vergeten. Er is geen andere interventie die deze
impact en dit rendement heeft.

Onder de motorkap

Een bedrijfssimulatie omvat de belangrijkste processen, structuren, dynamiek,
omgeving en rollen van jouw organisatie. Elke rol krijgt alle actuele informatie en
keuzes die overeenkomen met de praktijk. Het systeem berekent voortdurend de
effecten van de beslissingen die in elke rol worden genomen en vertaalt deze in
realistische uitkomsten en gebeurtenissen. Iedere groep bepaalt dus zelf voor een
groot deel hoe het hun gesimuleerde organisatie vergaat.

Data, inzichten en waardevolle dialogen
Tijdens het spelen logt het systeem alle handelingen van deelnemers, zodat precies de
vinger gelegd kan worden op de redenen voor bepaalde uitkomsten. Het openen van
deze “black box” geeft deelnemers unieke inzichten in de onderstroom, dynamiek en
patronen binnen hun organisatie. Dit opent de conversatie over ongrijpbare
onderwerpen zoals interne concurrentie, beeldvorming en suboptimalisatie, waardoor
deze (vaak voor het eerst) samen beschouwd en aangepakt kunnen worden. Dit geeft
iedereen unieke inzichten en sleutels om de productiviteit en werkplezier te vergroten.



Een onvergetelijke ervaring met extra dimensies
Een bedrijfssimulatie kun je meerdere keren inzetten. Steeds in dezelfde groepen of
juist in wisselende samenstellingen. Met dezelfde bedrijfssimulatie creëer je iedere
keer weer een unieke ervaring, want andere deelnemers nemen andere beslissingen
met andere consequenties. Deelnemen aan een bedrijfssimulatie is daarom een
ervaring vol met verrassingen die zorgt voor sterke emoties, en daarmee altijd impact
heeft. Deze krachtige combinatie - van verrassingen en emoties - in een context die
geloofwaardig en relevant is, maakt de leerervaring onvergetelijk.

Tijdmachine
Met een bedrijfssimulatie kun je in de tijd reizen. Hoe is dat mogelijk? Terwijl
deelnemers beslissingen nemen en acties uitvoeren, houdt de simulatie continu bij
wat er gebeurt. Hierdoor wordt het mogelijk om de simulatie te pauzeren, ‘de film
terug te kijken’, te reflecteren op wat er gebeurde en daar lering uit te trekken. Dit
stelt deelnemers in staat om bepaalde scenario’s opnieuw te ervaren, vanuit een
andere rol, of juist verder naar voren te stappen en grotere uitdagingen aan te gaan.



Waarom een bedrijfssimulatie?
Een oud Chinees spreekwoord zegt:

Vertel het mij en ik zal het vergeten.
Laat het mij zien en ik zal het onthouden.
Laat het mij ervaren en ik zal het mij eigen maken.

Je organisatie in beweging brengen, betekent samen nieuwe manieren van denken en
werken introduceren. Dat vraagt om ervarend leren met elkaar.

Verandering teweeg brengen

Een bedrijfssimulatie biedt iedereen in jouw organisatie de kans om het bekende met
nieuwe ogen te zien. Hierbij kan het gaan over het creëren van urgentie, het
doorgronden van een end-to-end proces, het verkennen van een transformatie en/of
het bewandelen van het pad van de huidige naar de gewenste situatie. Door de eigen
organisatie te simuleren en deelnemers ‘speler’ te maken in een fictief maar zeer
realistisch verhaal ervaren zij gaandeweg het verschil in denken én doen dat van hen
gevraagd wordt. Deelnemers krijgen op een realistische, uitdagende en soms
confronterende manier te maken met veranderende klantwensen, processen,
structuren, externe omstandigheden en stakeholders. In een veilige leeromgeving
ontdekken zij nieuwe manieren om deze uitdagingen aan te gaan.

(Leiderschaps)vaardigheden ontwikkelen
In een bedrijfssimulatie krijgen deelnemers de ruimte om te experimenteren en te
oefenen met ander gedrag en nieuwe (leiderschaps)vaardigheden in hun eigen rol, of
juist die van een ander. Simulaties comprimeren de in werkelijkheid verstreken tijd
waardoor iedereen de effecten van eigen gedrag en beslissingen in minuten in plaats
van in weken, maanden of zelfs jaren ervaart. Simulaties bieden de mogelijkheid om
de tijd te pauzeren, te reflecteren op wat er gebeurt en daaruit lering te trekken en
deelnemers van rol te laten wisselen. Maar ook om scenario’s opnieuw te spelen en
inzichten te verrijken of verbreden. Dit zorgt ervoor dat ervaringen uitdagend en
waardevol zijn en snel vertaald worden naar de eigen praktijk.



Effectiever werken in (jouw deel van) de organisatie
Een bedrijfssimulatie vertaalt de complexe werkelijkheid van jouw organisatie naar een
vereenvoudigd model dat spelers voorziet van zeer realistische rollen, informatie en
keuzes. Hiermee biedt een bedrijfssimulatie deelnemers de kans om hun organisatie
(vaak voor het eerst) als geheel te beschouwen, maar ook hun eigen gedrag,
beslissingen en patronen daarin te herkennen.

Een goede simulatie biedt deelnemers veel ruimte om een grote verscheidenheid van
keuzes te maken en voorziet die van realistische effecten. Dit betekent dat
deelnemers eindeloos kunnen experimenteren en de effecten van hun keuzes en
gedrag kunnen ervaren. Dit zorgt voor verbluffende leerresultaten die deelnemers voor
lange tijd bijblijven.

"De hele organisatie speelde de simulatie. Dit gaf een enorme boost in
termen van betere samenwerking, verbeterde doorlooptijd, organisatorische
afstemming, strategisch inzicht en omgaan met alle stakeholders in je
omgeving."

Onboarding
Dezelfde bedrijfssimulatie helpt ook nieuwe medewerkers om snel te begrijpen hoe de
organisatie werkt, waar zij zich in het grotere plaatje bevinden, en hoe zij daarin snel
een positieve bijdrage kunnen leveren. Het is daarmee ook een uitstekend middel voor
een interactieve en leuke onboarding.



Ongeëvenaarde leerervaringen bij 
cross-functionele teams
Hoe krijg je snelle groei onder controle? Hoe kun je jouw organisatie hierop inrichten?
De afgelopen jaren is ASML uiterst succesvol geweest. De organisatie kende een
snelle groei en technologische doorbraken. Dit heeft een enorme impact gehad op de
medewerkers en de organisatie als geheel.

Het succes heeft geleid tot verschillende uitdagingen, onder andere op het gebied van
onboarding, kennisdeling, end-to-end bewustzijn, leiderschap en cultuur.

Aanpak
ASML heeft samen met InContext de bedrijfssimulatie SLAM ontwikkeld. De simulatie
is een op rollen gebaseerd, interactief model van de echte ASML-organisatie. De
simulatie is ontwikkeld om in een veilige omgeving te oefenen en experimenteren
met houding, mentaliteit en gedrag.

Impact
De simulatie biedt een uitdagende leerervaring waarin, met veel energie en plezier,
medewerkers zich bewust worden van hun rol in het grotere geheel. Ze krijgen de
mogelijkheid zich (verder) te ontwikkelen op klantgerichtheid, zakelijk inzicht en
kwaliteitsdenken.

Het resultaat
SLAM wordt binnen ASML intensief gebruikt voor verschillende trajecten en leidt tot
de volgende typische resultaten:

“Wat ik leuk vind aan deze SLAM-simulatie is dat ik van begin tot
eind kan zien hoe onze organisatie werkt. Door de simulatie kan ik
ook zien wat de impact van mijn werk is op collega's in andere
delen van de organisatie. Dat motiveert.”

“Mijn belangrijkste inzicht is dat ik nu besef wat er in andere delen
van de organisatie gebeurt en wat mijn collega's daar ervaren. Zo
begrijp ik hoe ik ze beter kan helpen.”

“Geweldige kans om je collega’s vanuit een ander perspectief
beter te leren kennen en te onderzoeken wat er nodig is om
samen succesvol te zijn.”

https://incontext.nl/nl/case/case-study-asml/


Effectiever in de matrix
Hoe kunnen we medewerkers op een toegankelijke manier leren om effectiever te
zijn in de matrix-organisatiestructuur?
Typerend voor de matrix-organisatievorm is dat medewerkers uit verschillende
disciplines en afdelingen (horizontaal) teams vormen, zonder dat zij de structuur van
hun afdeling (verticaal) verlaten. Deze organisatievorm is bij uitstek geschikt voor grote
projecten en productontwikkeling voor bijvoorbeeld vaccins, maar brengt specifieke
uitdagingen met zich mee.

Aanpak
In nauwe samenwerking hebben InContext en GSK een maatwerkprogramma
samengesteld, Succeed in the Matrix, om teams die vaccins ontwikkelen tot een
eenheid te smeden met oog voor het grotere geheel. Daarbij komen door middel van
de bedrijfssimulatie LifeSaver belangrijke dilemma’s aan de orde:
§ Hoe ontwikkel en implementeer je een bedrijfsstrategie en pas je deze tijdig en

effectief aan, aan snel veranderende condities in de markt, technologische
ontwikkelingen en de bewegingen van concurrenten?

§ Hoe stem je persoonlijke doelen van teamleden en de teamdoelen af op de
organisatiedoelen; hoe bevorder je een enterprise-gerichte mindset?

§ Hoe vind je een goed evenwicht tussen persoonlijk leiderschap en de bereidheid
taken uit te voeren?

§ Hoe verhouden de formele communicatielijnen zich tot de informele contacten en
beslissingen?

Het resultaat
Tijdens het ‘Succeed in the Matrix’-programma spelen deelnemers rollen die zij in de
dagelijkse praktijk niet vervullen. Ze worden daarmee in een onbekende situatie
geplaatst die nieuwe eisen stelt, terwijl ze vanuit een nieuwe positie naar hun feitelijke
plek in de organisatie kunnen kijken. Daarmee vergroten ze hun referentiekader en
het begrip voor andere perspectieven. Dit leidt tot de volgende typische inzichten:

"In het echte leven versnellen we de ontwikkeling van vaccins, maar om
dit proces dat normaal jaren duurt in twee dagen te kunnen meemaken
en binnen enkele minuten de impact van je beslissingen te zien, is
geweldig! Een echte eye-opener!”

”Ik realiseer me nu de impact die ik met mijn project heb op de eigenlijke
strategie van het bedrijf. Het is gemakkelijk om te vechten voor de belangen
van je eigen project, maar om ervoor te zorgen dat we als één bedrijf
opereren, is het erg belangrijk dat we een duidelijke bedrijfsstrategie 
en heldere prioriteiten hebben. Ik weet nu beter welke beslissingen het 
bedrijf en mijn project het beste ondersteunen."

https://incontext.nl/nl/case/case-study-gsk/


Hoe ontwikkelen wij een simulatie?
Het is onze passie om complexe organisaties met uitdagende vraagstukken te vertalen
in impactvolle bedrijfssimulaties. Maar hoe ontwikkelen wij daarvoor onze unieke
software? En hoe zorgen wij voor real-time, realistische en logische resultaten voor
elke rol? Wij geven graag een kijkje in onze keuken!

Fase 1 – Begrijpen van jouw organisatie, cultuur en context
De eerste klap is een daalder waard. Daarom spreken wij medewerkers en leiders in
verschillende rollen binnen de organisatie en analyseren wij de uitdagingen, dilemma’s,
processen en werkwijze. Zo ontstaat een stevig fundament voor de simulatie.

Fase 2 – De essentie in beeld
Met alle inzichten ontwikkelen wij een model van de organisatie. We maken keuzes,
elimineren alle ruis en brengen focus aan zodat alle complexiteit teruggebracht wordt
naar de échte essentie van jouw organisatie in combinatie met het vraagstuk. Daarmee
creëren wij een herkenbare, maar ook overzichtelijke en hanteerbare simulatie zodat
de afgesproken (leer)doelen behaald kunnen worden.

Fase 3 – Het creatieve concept
Vanuit het kader kan nu de creatieve vertaling naar een werkend model van de
organisatie gemaakt worden waarin alle uitdagingen, (leer)doelen, rollen en samenhang
volledig tot hun recht komen.

Fase 4 – De simulatie krijgt vorm
Wij vertalen het creatieve concept naar mathematische modellen en algoritmen. Elke
rol ontvangt de actuele en relevante informatie passend bij het perspectief, de
belevingswereld en de taal van díe rol. Het rekenmodel berekent continu alle keuzes
van deelnemers en vertaalt dit naar realistische uitkomsten. Hierdoor worden effecten
nagebootst die iedereen helpt het geheel én de delen te zien en elkaar te begrijpen.

Fase 5 – Testen, testen, testen
Alle functionaliteiten, intelligentie, game-regels, datastromen en werking van de
verschillende levels worden uitgebreid getest op alle mogelijke situaties. Wij zorgen
ervoor dat alles naadloos op elkaar aansluit en er een ongeëvenaarde leerervaring
ontstaat die deelnemers zich nog lang zullen heugen.



Over InContext Consultancy Group
InContext ontwikkelt bedrijfssimulaties voor organisaties in alle branches en 
(internationale) markten. De mogelijkheden zijn eindeloos: van het veranderen van de 
cultuur, het ervaren van nieuw leiderschapsgedrag en het implementeren van 
(nieuwe) kernwaarden tot het stroomlijnen van het commerciële proces en het 
verhogen van de klanttevredenheid.

Inspiratie, creativiteit en partnership gaan bij ons hand in hand met analyse, 
daadkracht en resultaat. Met ambitie en lef maken wij écht een verschil en bieden we 
vernieuwende, duurzame oplossingen aan onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers beschrijven onze aanpak als onorthodox, gepassioneerd, zorgvuldig, 
verrassend en altijd gericht op het bereiken van meetbaar resultaat. Wezenlijke 
veranderingen bij organisaties en in het gedrag van mensen komen samen bij 
InContext. Ons motto is niet voor niets ‘The people side of business – The business 
side of people’.

Met deze unieke combinatie van kennis en competenties, van hard en zacht, plaatsen 
wij elke interventie in de context van iedere organisatie en daarmee rechtstreeks in 
het hart van het vraagstuk. Met verbinding, impact en resultaat.

Wil jij meer weten over de mogelijkheden van onze bedrijfssimulaties of kunnen wij 
met je meedenken? Wij helpen je graag!

Neem contact op

InContext |  Emmalaan 13 |  3743 DJ  Baarn |  + 31 35 628 6848 
info@incontext .n l

https://incontext.nl/nl/
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