
REACTIES VAN ORGANISATOREN EN DEELNEMERS:

•  Een echte ‘user-centric’ manier om een nieuw concept te leren begrijpen•  De game verrijkt de inzichten van de 
basisprincipes van ecosystemen•  Interactief, hands-on ervaring door 
simulatie met echte leerpunten•  Nieuwe kennis die direct toegepast kan worden

•  Zeer leerzaam en entertaining•  Onze deelnemers hebben de game 
beoordeeld met een een score van 9 uit 10•  De game laat zien wat samenwerken in  de multi-helix betekent

HOE EN WAAR?

De Ecosystem Game kan online en live gespeeld 

worden, idealiter met groepen tussen de 24 en 60 

deelnemers. Er is ook een ‘event’-versie van de game, 

die met grotere groepen gespeeld kan worden.

WAAROM DE ECOSYSTEM GAME?

Veel organisaties – publiek, privaat, groot en 

klein – realiseren zich dat zij niet langer hun volle 

innovatiepotentieel bereiken door zelfstandig te 

blijven werken. Zij hebben toegang nodig tot andere 

bronnen; tot klanten, leveranciers, collegabedrijven en 

soms zelfs concurrenten. Die realisatie is de start van 

eco-systeem-denken en van nieuwe mogelijkheden. 

Eco-systeem-denken in de praktijk te brengen, behoeft 

echter aanvullende mindsets en andere processen. Het 

goede nieuws is: het is al eerder gedaan en er is een 

goed programma om organisaties te ondersteunen bij 

hun reis naar open innovatie met hun ecosystemen. 

Aangeboden door ESTI, het Ecosystem Thinking 

Institute – een stichting zonder winstoogmerk. Een 

goed vertrektpunt voor het bouwen van ecosystemen 

is de Ecosystem Game. Je leert door te doen, ervaart 

de drijvende en blokkerende factoren en co-creëert 

oplossingen tijdens deze ‘serious business game’. De 

game wordt gezien als zeer interactief, wat echte 

verdieping brengt in de beleving. 

REFERENTIES

Veel organisaties en netwerken hebben de 

game al gespeeld sinds 2009 en hebben nieuwe 

innovatiestrategiën toegepast.

References:

DE ECOSYSTEM GAME

Want ecosysteem-bouwen is: 
‘the name of the game’!



WAT NEEM JE MEE

• Van WAAROM tot HOE?

• De bouwblokken voor ecosystemen

 - Contact naar contract

 - Intellectueel eigendom

• De Ingrediënten voor eco-systeem-denken

 - Leiderschapsprincipes

 - Organisatiecultuur en mindsets 

 - Kennisabsorptie & management

 - Nieuw innovatiemanagement

• Inspiratie

 - Bewezen praktijkvoorbeelden

 - Gedeeld probleem – gedeeld resultaat

EXTRA’S

Start je toekomstige samenwerking of geef je huidige 

ecosysteem een nieuwe impuls met extra stappen 

in de game. Krijg inzicht in wat succesvol zal zijn en 

waar nog extra aandacht voor nodig is. Of meet het 

ecosystem-readiness-level van jouw organisatie. 

GAME FEITEN

Talen: Engels, Nederlands en Duits

Aantal deelnemers: 24 - 60 (basis game)

  60 - 200+ (event-versie)

Duur: 2 uur (teaser programma)

  4 uur (basis game)

	 	 6	uur	(kick-off	programma)

Voor wie?  Professionals van publieke  

en private organisaties

   ESTI biedt een speciaal 

programma voor studenten

IEDER TYPE INNOVATIE

De Ecosystem Game werkt voor ieder domein of 

voor ieder netwerk, zolang de ambitie is om met de 

buitenwereld samen te werken. Het spel haalt de 

deelnemers uit hun dagelijkse werkelijkheid en kan 

een goede voorbereiding bieden voor zowel sociale als 

technische innovatie, maar ook systeeminnovatie. 

BEGELEIDING

De game wordt gefaciliteerd en begeleid door onze

co-founders: Margot Nijkamp en Rick Wielens.

Als iemand weet van ecosysteembouwen middels 

open innovatie, dan is het Margot Nijkamp. Als 

één van de pioniers startte ze organisaties op zoals 

Packard Bell (Europe), Intermec, E-One en Holst Centre, 

het eerste open innovatie instituut van Nederland. 

Margot heeft ruim 25 jaar ervaring met de mensfactor, de 

onderliggende processen en de innovatiecultuur die nodig is. Margot werkt 

actief met zowel publieke als private organisaties, zoals het Ministerie van 

Defensie, Unilever, Ministerie van OCW, Philips en de Provincie Gelderland.  

Rick Wielens  is al sinds ruim 20 jaar diepgeworteld in de wereld van innovatie.  

Rick brengt bewezen kennis en ervaring met zich mee over de processen en stappen 

in open innovatie. In zijn rol als CEO voor NineSigma Europe ontwikkelde hij een 

groeiende, succesvolle organisatie met een goede reputatie in het domein van open 

innovatie. Hij creëerde doorlopend bewezen resultaten voor meer dan 100 grote 

corporate klanten zoals Siemens, Philips, ASML, Clariant en AkzoNobel.

VOOR MEER INFORMATIE:

Stichting ESTI - Ecosystem Thinking Institute 

High Tech Campus 10

5656 AE  Eindhoven-NL

contact@esti.site / +31 40 800 22 12


