
De business simulatie Ease-it zet mensen in beweging en stimuleert ze samen te werken 

en los te komen van het afdelingsgerichte denken. Deelnemers zien al snel dat harder 

werken niet helpt, maar dat ze juist goed zicht moeten hebben op de eigen bijdrage 

aan het (team)resultaat. Steeds weer blijkt dat deze simulatie herkenbaar is voor de 

deelnemers en hun eigen organisatie. En als ze vanuit het ‘spel’ zelf de koppeling maken 

naar de eigen werkpraktijk ontstaat de ‘aha beleving’. Een mooie basis voor duurzame 

verandering!

MET SCENARIO’S VOOR

•	 Resultaatgericht werken in 

teams/ketens

•	 Lean thinking

•	 Business Process 

Management

•	 empowerment

KENMERKEN

•	 type: Hybride (classroom+virtual dashboard)

•	 speeltijd: 4 - 8 uur

•	 aantal deelnemers: 8 tot 15

•	 in meer talen beschikbaar: JA

•	 doelgroep: Businessmanagers, Procesmanagers, 

teamleden, Professionals

De uitdaging

BDS financial BDS is een bankverzekeraar 

met meerdere afdelingen waartussen 

intensief dossierverkeer plaatsvindt. 

Claims of financieringsaanvragen van 

(interne) klanten moeten correct en 

tijdig worden afgehandeld. Al snel 

blijkt dat het niet goed gaat met het 

bedrijf. De verliezen lopen op en klanten 

zijn ontevreden. Aan de deelnemers 

de opdracht hier zo snel mogelijk 

verandering in te brengen!

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. 



De business simulatie Ease-it zet mensen in beweging en stimuleert ze los te komen van het afdelingsgerichte denken.

Deelnemers zien al snel dat harder werken niet helpt, maar dat ze juist goed zicht moeten hebben op de eigen bijdrage aan het 

(team)resultaat.

Deelnemers aan een “gewone” Procesmanagement-training worden vooral getraind en getest op kennis (knowledge), maar 

het toepassen van bijvoorbeeld LEAN of BPM in een echte procesorganisatie vereist ook intrinsieke motivatie (motivation) en 

vaardigheden als omgevingsbewustzijn, procesmatig werken, samenwerken, klantgerichtheid (skills).

Opbrengsten

•	 De	deelnemer	kent	de	verschillende	Procesmanagement	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

•	 De	deelnemer	heeft	kennis	opgedaan	van	de	relevante	theorie	(bijvoorbeeld	LEAN	of	BPM),	structuur	en	basisbegrippen	(Kennis)
•	 De	deelnemer	kent	de	verschillende	Procesmanagement	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)

(1 dag) workshop:
Resultaat gericht werken in teams/ketens 

(1 dag) workshop:
Lean thinking en BPM

Ease-it is zeer geschikt om samenwerking binnen teams en ketens te bespreken en te ervaren.  Een van de sterke kanten van 
Ease-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 kennisdelen 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 

Ellen Kalkhoven, Voorzitter at HEAD vereniging van en voor financials in de zorg.:
Het verder professionaliseren van je dienstverlening, door bijvoorbeeld klant- & servicegerichtheid te verbeteren, hoe 
doe je dat? We hebben Ease-it gebruikt om op een leuke leerzame wijze onze verbeterpunten inzichtelijk te maken. 
Het is aan te bevelen om op deze wijze je bewust te maken van gedrag, valkuilen en te spreken met elkaar over de 
procesverbeteringen die je vanaf morgen kunt gaan implementeren! 

Marco Buschman, Trainer at Buschman Training & Coaching
Buschman Training & Coaching richt zich op organisatie-, leiderschap- en teamontwikkeling. Ontwikkeling wordt het best 
gerealiseerd door deelnemers in ervaringen te plaatsen en van daaruit te reflecteren op wat heeft plaatsgevonden en dit te 
vertalen naar de eigen organisatie. Een continu proces van doen, reflecteren, modelleren en experimenteren! En om dat 
proces te ondersteunen maakt Buschman gebruik van de business simulatie Ease-it van Simagine.

Wim Hoyer, Trainer bij Interaction Interim en  Performance College.
Ik kan Ease-it van harte aanbevelen. Ik gebruik deze simulatie bij diverse organisatie- en veranderingsdoelen, zowel in 
Nederland als daarbuiten.
Ease-it is heel makkelijk in gebruik en het laat in korte tijd heel veel zien van de principes, opbrengsten en valkuilen in 
procesmanagement.
Deelnemers ervaren hoe je waarde kan bijdragen voor de klant, ervaren de voordelen van teamwork en hoe je valkuilen 
kunt vermijden.
Ease-it is een absolute aanrader !

Marco Koet, Managing Partner at MKPC B.V
Ease-it leent zich prima voor het creëren van awareness voor (Lean Six Sigma) proces verbeterprojecten. Vanuit MKPC 
heb ik al vele keren voor uiteenlopende groepen de Ease-it game begeleid. Wat ik sterk vind aan deze simulatie is dat 
het verbeteren van het proces echt iteratief gebeurt en dat de herkenbaarheid voor deelnemers groot is met hun eigen 
werkomgeving. De Ease-it game gebruiken wij daarom bij MKPC ook graag voor onze Greenbelt opleiding!

Ease-it has been successfully deployed at: 
Schouten & Nelissen (international training company)  • Vlerick Business University • ISES International (training company) • ISBW 
• KDI • Windesheim University (NL) • De Baak Academy (NL) • HEAD • Buschman Training & Consulting • Interaction Interim • 
Fontys University and many more.


