
De business simulatie Bridge-it is een prachtig vehikel om problematiek die speelt in 

projectorganisaties te bespreken en te ervaren. In de opbouw van Bridge-it zit een hele 

serie, in moeilijkheidsfactor oplopende projecten. Bovendien moeten de deelnemers de 

projectresultaten inpassen in een running business. Een running business, die ‘hijgerig’ 

wacht op de projectresultaten om bedrijfsdoelen te halen, maar er tegelijkertijd last van 

heeft. Last vanwege over-de-muur, net-te-laat, toch-te-duur, niet-helemaal-passend, 

maar ook door hinderlijke, maar noodzakelijke herstel- en afmaakwerkzaamheden.

MET SCENARIO’S VOOR

•	 Business-IT-Alignment

•	 DevOps

•	 Empowerment

•	 IT Architectuur

•	 Projectmanagement

KENMERKEN

•	 type: Hybride (classroom+virtual dashboard)

•	 speeltijd: 4 - 8 uur

•	 aantal deelnemers: 8 tot 15

•	 in meer talen beschikbaar: JA

•	 doelgroep: Businessmanagers, 

Projectmanagers, Projectteams, Professionals

De uitdaging

Bridge-it speelt zich af in een 
klein attractiepark dat zich heeft 
aangesloten bij een Amerikaanse 
keten: FamilyFunFormula. Om 
voldoende publiek te trekken en zo de 
investering terug te verdienen hebben 
de exploitanten van het park elk jaar 
nieuwe, betere en grotere attracties 
nodig. Innovatieteams ontwikkelen 
deze nieuwe attracties, die door de 
afdeling Parkbeheer in exploitatie 
worden genomen. Bij de uitvoering gaat 
er van alles mis en de eigenaar maakt 
zich grote zorgen over de toekomst 
van het bedrijf. Aan de deelnemers de 
opdracht om een 5-jarig businessplan 
te realiseren zodat de toekomst van het 
Park gewaarborgd is!...

Game cyclus

De deelnemers gaan op basis van 
een businessplan aan het werk en 
doen concrete ervaringen op. De 
resultaten en de ervaringen uit de 
spelronde geven aanleiding tot re-
flectie. Wat gebeurde er en waarom, 
wat vond je daarvan, hoe zou je het 
kunnen voorkomen of bevorderen? 
Daarna worden ervaringen en 
reflectie in een algemeen kader ge-
plaatst: wat zegt de theorie, wat kun 
je in het algemeen over de ervaren 
problemen zeggen? De laatste stap 
in een ronde is de planningsfase: 
de deelnemers maken afspraken 
met elkaar zodat de resultaten, de 
samenwerking en de communica-
tie verbeteren. Vervolgens start de 
volgende ronde waarin de nieuwe 
werkwijze getoetst wordt. Het aantal 
ronden ligt tussen de 3 en 5. 



Bridge-it wordt veel ingezet om organisaties te helpen nadenken over het managen van projecten en programma’s in meer 
algemene zin, los van welke projectmanagement methode dan ook. Projectmanagers en teamleden moeten naast methode-
beheersing, ook vaardigheden en ervaring hebben op het gebied van groepsdynamica, conflicthantering, leiderschap. Kortom 
.... ze moeten leren zeilen met slecht weer!

DevOps gaat over samenwerking, communicatie en integratie tussen ontwikkel teams en IT-operationele teams met als doel 
om snellere en meer betrouwbare software producten en diensten te leveren aan de business.
Bridge-it richt zich met name op de communicatie en samenwerking eisen van DevOps.  Verschillen tussen ontwikkeling en 
exploitatie teams moeten overbrugd worden om de doelstellingen van de business te behalen: 1 team, 1 taak, 1 missie!

Wat is de visie van de business op de rol van ICT? Met name in relatie tot het behalen van de strategische doelen. Alignment 
gaat vooral over de relatie tussen Business en ICT. Verschillen in denkwijze, werkwijze, manier van communiceren en samen-
werken kunnen verbetering op het vlak van alignment in de weg staan. Breng Business en ICT samen in de business simulatie 
Bridge-it en u krijgt bovenstaande onderwerpen concreet aan de orde. De context van de simulatie sluit bovendien prima aan 
bij de “echte” wereld waarin partijen (moeten) samenwerken. Bridge-it stimuleert de deelnemers zich in de positie van anderen 
te verplaatsen en laat ze ervaren hoe ze worden gezien door klanten en collega afdelingen. Daardoor is de simulatie uitermate 
geschikt om de “gap” tussen Business en ICT te sluiten door inzichten te delen en posities te overbruggen. 

Opbrengsten

•	 De	deelnemer	heeft	kennis	opgedaan	van	de	relevante	theorie	(bijvoorbeeld	PRINCE2®	of	IPMA),	structuur	en	basisbegrippen	(Kennis)
•	 De	deelnemer	kent	de	verschillende	Projectemanagement	concepten	en	begrijpt	hun	samenhang	(Omgevingsbewustzijn)
•	 De	deelnemer	is	in	staat	rollen,	doelen	en	verantwoordelijkheden	te	herkennen	en	vandaar	uit	acties	te	nemen		(Procesmatig	werken)
•	 De	deelnemer	begrijpt	het	‘grotere	geheel’	waarin	hij	opereert	en	kent	zijn	bijdrage	aan	de	teamdoelen	(Samenwerken)
•	 De	deelnemer	begrijpt	dat	zijn	werk	gericht	is	op	het	creeren	van	waarde	voor	de	klant	(Klantgerichtheid)

Opbrengsten

•	 Deelnemers	krijgen	zicht	op	de	eigen	bijdrage	in	het	teamresultaat	én	de	bijdragen	van	anderen.	Deelnemers	ervaren	hoe	ze	op	basis	van	dit	
inzicht	tot	betere	samenwerking	kunnen	komen.

•	 Deelnemers	leren	luisteren	naar	ervaringen	van	collega’s,	kunnen	collega’s	aanspreken	op	hun	gedrag,	leren	als	team	zakelijk	te	
communiceren	over	mogelijke	verbeteringen.

•	 Deelnemers	ervaren	het	belang	van	informatie/kennis	(willen)	delen,	ervaren	dat	overdrachtsmomenten	tot	problemen	kunnen	leiden	als	dat	
niet	zorgvuldig	gebeurt.

Opbrengsten

•	 Deelnemers	ervaren	alignment	van	business	en	ICT	door	vanuit	een	gezamenlijke	(strategische)	focus	af	te	stemmen.
•	 Deelnemers	krijgen	zicht	op	de	eigen	bijdrage	in	het	teamresultaat	én	de	bijdragen	van	anderen.	Deelnemers	ervaren	hoe	ze	op	basis	van	dit	

inzicht	tot	betere	samenwerking	kunnen	komen.
•	 Deelnemers	leren	luisteren	naar	ervaringen	van	collega’s,	kunnen	collega’s	aanspreken	op	hun	gedrag,	leren	als	team	zakelijk	te	

communiceren	over	mogelijke	verbeteringen.
•	 Deelnemers	ervaren	het	belang	van	informatie/kennis	(willen)	delen,	ervaren	dat	overdrachtsmomenten	tot	problemen	kunnen	leiden	als	dat	

niet	zorgvuldig	gebeurt.

(1 dag) workshop:
projectmanagement 

(1 dag) workshop:
devOps 

(1 dag) workshop:
business IT alignment



De invulling van IT architectuur verschuift de laatste jaren van een meer voorschrijvend karakter naar een set aan basis regels: 
de principes waarlangs de oplossing van een vraagstuk tot stand komt. Hiermee wordt IT architectuur meer en meer een stuur-
instrument om doelen te kunnen bereiken. 

Bridge-IT is bij uitstek geschikt om management en medewerkers te laten ervaren wat het belang en toegevoegde waarde is 
van een goede architectuur. Commentaar van een deelnemer: ‘Verbijsterend hoe snel we elkaar niet meer bleken te kunnen 
begrijpen, hoe snel we een eigen taal gingen spreken.’ 

Opbrengsten

•	 De	simulatie	laat	deelnemers	nadenken	en	praten	over	een	gemeenschappelijk	begrippenkader.
•	 De	simulatie	geeft	deelnemers	inzicht	in	hoe	architectuur	principes	kunnen	bijdragen	aan	mogelijke	oplossingen.
•	 De	simulatie	geeft	inzicht	in	de	voordelen	van	IT-architectuur,	maar	vooral	ook	wat	nodig	is	om	architectuur	te	doén	en	het	bij	iedereen	op	de	

agenda	te	krijgen.

(1 dag) workshop:
IT architectuur 

Bridge-it is zeer geschikt om samenwerking binnen projectorganisaties te bespreken en te ervaren. Immers, de hele range van 
belanghebbenden zit er in: van business (idee/verwachting), ontwikkeling (realiseren) tot beheer(operatie).
Een van de sterke kanten van Bridge-it is dat de verschillende partijen al heel snel een eigen taal/jargon gaan spreken. Een 
mooi uitgangspunt dus om vanuit de ervaring van de simulatie een dag(deel)over communicatie, samenwerken en kennisde-
len te praten. Welke dingen zijn daarbij eigenlijk belangrijk? Gaat dat vanzelf of moeten we het regelen en organiseren?

Opbrengsten

•	 Deelnemers	krijgen	zicht	op	de	eigen	bijdrage	in	het	teamresultaat	én	de	bijdragen	van	anderen.	Deelnemers	ervaren	hoe	ze	op	basis	van	dit	
inzicht	tot	betere	samenwerking	kunnen	komen.

•	 Deelnemers	leren	luisteren	naar	ervaringen	van	collega’s,	kunnen	collega’s	aanspreken	op	hun	gedrag,	leren	als	team	zakelijk	te	
communiceren	over	mogelijke	verbeteringen.

•	 Deelnemers	ervaren	het	belang	van	informatie/kennis	(willen)	delen,	ervaren	dat	overdrachtsmomenten	tot	problemen	kunnen	leiden	als	dat	
niet	zorgvuldig	gebeurt.

(1 dag) workshop:
empowerment



referenties 

Frank Prinsen, Manager Interpolis
“Als we een bolletje wol gaan doorgeven en dan tegen elkaar zeggen dat we een netwerk zijn dan doe ik niet mee…” Dit 
was één van de reacties toen ik mijn medewerkers vertelde dat we in het kader van samenwerking en teambuilding een 
activiteit gingen doen, zonder op voorhand te vertellen wát we precies gingen doen. Op de desbetreffende dag bleek dat 
iedereen binnen een uur helemaal “los” was in zijn of haar nieuwe rol. Het mooie hierbij is dat er vergelijkbaar gedrag 
ontstaat als in hun eigen werkomgeving. Teveel aan de eigen werkzaamheden denken en onvoldoende rekening houden 
met werkzaamheden en belangen van anderen. Door het iteratieve karakter van de simulatie zie je ook daadwerkelijk 
verbeteringen gedurende de dag en een duidelijke vorm van samenwerking ontstaan. Leuk, zeer leerzaam en handig 
om tijdens de “echte” werkzaamheden weer eens naar terug te verwijzen. 

Purdy ten Buren, Salesmanager Oral Healthcare at Philips
Bridge-it is laagdrempelig, wat maakt dat deze game voor een ieder toegankelijk is en voor vele doelgroepen ingezet kan 
worden. Het heeft duidelijk zichtbare paralellen met rollen, functies en verantwoordelijkheden die iedereen dagelijks 
in zijn werk heeft/ervaart. Hierdoor laten reflecties, ervaringen en leermomenten zich eenvoudig vertalen naar de 
ontwikkeling die het individu of het team kan doorstaan.

Peter Gerritsen, Director / owner at Pepper Group
Take a business owner who had a great idea, an application development department who develloppes something 
great that does completely NOT cover what the business owner had in mind and an operations department that simply 
cannot implement and manage what had been created. Obviously you need to talk to each other. Bridge shows you 
crisp and clear what you need to talk about. Mix real roles and roles in the simulation and eyes will be opened.

Taco Dirks, Business Development Manager at Topicus Finan BV
Hoe overbrug je de bekende fricties in de klassieke driehoek (business, uitvoering en ontwikkeling) zonder tonnen 
in consultants, heidagen en veranderprogramma’s te hoeven investeren ? Neem deel aan een van de betere en 
doorontwikkelde serious games, Bridge it, van Simagine en laat je, netzo als ik, verrassen door spel en spelbegeleiders.

Bridge-it has been successfully deployed at: 
Dutch Ministry of Infrastructure and Environment • Port of Rotterdam • ASML (semiconductor industry) • KPN (telecommunications 
and ICT services) • Rabobank (international bank) • EQUENS (Europe's largest payment processor) • ING (international bank) •  Akzo-
Nobel (decorative Paints) • Ordina (international consultancy company) • Capgemini (international consultancy company) • Getronics 
(international consultancy company) • AHOLD • Interpolis (Insurance company) • IMTECH (technology) • Van Gansewinkel Group 
• Cito (international testing and assesment company) • Quint Wellington Redwood (international consultancy and training company) • 
Schouten & Nelissen (international training company)  • ISES International (training company) • Withart (dutch consultancy company) 
• Youngwood (dutch consultancy company) • University of Eindhoven (NL) • Pentascope (consultancy company)  • Symbision (trai-
ning company) • Novius (consultancy company) • Fontys University (NL) • Windesheim University (NL) • De Baak Academy (NL)


