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Managementsimulatie UTOPIA 

Algemeen 

Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk 

geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en 

dynamische aard. Beslissingen moeten vaak gemaakt worden onder snel 

veranderende omstandigheden, terwijl ook nog rekening gehouden moet 

worden met verschillende tegenstrijdige doelen en de lange termijn gevolgen 

van acties.  

Als gevolg van de eisen die tegenwoordig aan het moderne management 

worden gesteld, is de behoefte aan nieuwe instrumenten en methodes 

steeds groter geworden. Op het gebied van assessment en 

managementtraining zijn dan ook methodes ontwikkeld die conceptuele 

vermogens, zoals probleem oplossend vermogen bij het omgaan met 

complexe systemen, meten.  

 

UTOPIA is een interactieve managementsimulatie, die bij assessment centers 

en trainingsprogramma’s kan worden afgenomen op zowel een individuele 

als een groepsbasis. Deze managementsimulatie functioneert in Europa al 

jaren zeer goed op het gebied van managementdevelopment. 

 

Met UTOPIA krijgt u binnen anderhalf uur zicht op  de manier waarop 

iemand omgaat met situaties en hoe u iemand kunt beoordelen op: 

 

1 de effectiviteit van beslissingen 

2 de daadkracht en het initiatief 

3 de manier waarop informatie wordt gebruikt 

4 het hanteren van strategische doelen in beslissingen 

5 de wijze waarop iemand met veranderingen rekening houdt. 

 

UTOPIA levert getalsmatige en genormeerde informatie over deze vijf 

factoren. Hierdoor krijgt u in beeld hoe een persoon met complexe 

informatie omgaat en hoe hij of zij beslissingen neemt. 
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De kandidaten besturen 90 minuten lang een fictief eiland genaamd ‘UTOPIA’. 

Gedurende 15 spelperiodes hebben zij de tijd om een optimale strategie te 

vinden om het eiland zo succesvol mogelijk te besturen. Zij zullen snel de 

complexe en ambigue relaties tussen verschillende tegenstrijdige doelen 

moeten conceptualiseren. Er komen doelen voor zoals de levensstandaard 

verbeteren, de overheidsschuld laag houden en tegelijkertijd het milieu 

beschermen. Hierbij zullen de kandidaten een overvloed aan data moeten 

analyseren. Dit is noodzakelijk voor het aanpassen aan de steeds 

veranderende condities van het eiland. Ook krijgt de kandidaat te maken met 

enkele onverwachte gebeurtenissen.  

 

Hoofdscherm 

 

De kandidaten hebben verschillende strategische keuzes, analyse 

instrumenten en achtergrondinformatie tot hun beschikking bij het beheren 

van het eiland. Na het beëindigen van elke periode ontvangen zij feedback 

over de veranderingen die plaats hebben gevonden in de belangrijkste 

variabelen. 

Dit met als doel tijdens het proces te leren van hun fouten en nieuwe 

strategieën te ontwikkelen. Direct na het afronden van de oefening worden 

de prestaties van de kandidaten in enkele seconden geëvalueerd en 

vergeleken met de prestaties van een grote groep managers, zodat een 

genormeerde score verkregen kan worden. 
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Feedbackscherm 

 

Naast een kwantitatieve weergave van de manier waarop de kandidaat de 

doelen getracht heeft te bereiken, biedt UTOPIA ook automatisch een 

evaluatie van de belangrijkste strategieën die de kandidaat gehanteerd 

heeft. Dat betekent dat niet alleen de uiteindelijke resultaten, maar ook elk 

afzonderlijk antwoord op de complexe problemen zorgvuldig kan worden 

geanalyseerd. 
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Evaluatieprogramma 

 

Enkele belangrijke assessmentdimensies bij de evaluatie zijn: 

 de optimalisering van een complex systeem 

 het gebruik van beschikbare achtergrondinformatie en beslissingsgedrag 

 een logisch analytisch verloop van actie 

 activiteit en initiatief 

 reactie ten tijde van tegenspoed 

 flexibiliteit in het nemen van beslissingen 

UTOPIA is een oefening met een grote mate van acceptatie van zowel trainers en 

assessoren als kandidaten. De managementsimulatie wordt beschouwd als een 

veeleisende en tegelijkertijd interessante oefening, die gemakkelijk kan worden 

afgenomen en geëvalueerd, zelfs door mensen zonder computerervaring.  

Voordelen  

 een managementstimulatie voor het gebruik in assessment centers en 

trainingsprogramma’s, die reeds vele malen getest is; door 2000 

kandidaten over de hele wereld 

 veel verschillende toepassingen, zowel op individuele basis als op 

groepsbasis 

 grote acceptatie onder diverse groepen kandidaten 

 gemakkelijk in het gebruik, zelfs voor mensen zonder computerervaring 

 snel, automatisch en een gedifferentieerde evaluatie op basis van 

gedetailleerde analyses van probleemoplossende strategieën 

 objectieve evaluaties gebaseerd op een vergelijking met een grote 

steekproef onder managementpersoneel 
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 gestandaardiseerd en gevalideerd door middel van uitgebreide 

statistische analyses. 

Doelgroep 

U kunt de UTOPIA gebruiken om iemands vermogen tot strategisch handelen 

in te schatten. Personen die het meeste baat hebben bij het gebruik van de 

UTOPIA zijn professionals die regelmatig dergelijke 

managementvaardigheden moeten inschatten: personeelsadviseurs, 

consultants werving en selectie, personeelsmanagers, testpsychologen en  

loopbaanadviseurs. 

Randvoorwaarden 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van 

de UTOPIA dient u minimaal te beschikken 

over een Personal Computer en/of internet. 

 

Instructie 

Voordat u optimaal met de UTOPIA aan de slag kunt gaan heeft u 

vanzelfsprekend meer achtergrondinformatie nodig. Gedurende een half 

dagdeel zal een adviseur van CONSTRUCT u dan ook over alle ins en outs 

van de UTOPIA instrueren. Ook zult u dan uitgebreide documentatie over het 

pakket ontvangen.  

Techniek: PC of OnLine 

UTOPIA is er als PC software. Na installatie met een CD kunt u aan de slag op 

uw eigen kantoor. De PC versie kunt u vrijuit installeren en werkt op elke 

Windows PC indien u over de Sentinel Scribe hardwaresleutel beschikt. De 

sleutels worden door ons geleverd met een bepaald aantal afnames. 

De internet Online versie is bedoeld om deelnemers op individuele basis 

UTOPIA te laten doen. Dit kan thuis zijn of op locatie bij de werkgever. 

Iemand krijgt toegang tot de internetversie door het verzenden van een e -

mail. 

Tarieven 

UTOPIA wordt in licentie gegeven. De klant betaalt per afname. Dat wil 

zeggen: u betaalt voor elke deelnemer die UTOPIA maakt.  

 

1. Voordat u UTOPIA de eerste keer kunt gebruiken schaft u een 

startpakket aan. Dit pakket bestaat uit de instructie , de installatie, 

bedieningsomgeving en 5 afnames. De kosten van het startpakket 

zijn € 750,--. 

2. Bediening door CONSTRUCT: UTOPIA online kan door ons worden 

bediend. Hiervoor krijgt u een afname en vervolgens een uitslag per 

mail. De kosten bedragen € 100,=.  

Kenmerken 

Afnametijd: 90 minuten 

Normen:ca. 200  

PC en Online 

Talen: Nederlands, Engels, 

Duits, Frans, Italiaans 
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3. U betaalt u voor elke deelnemer die UTOPIA maakt Dit tarief geldt ook 

als u UTOPIA afnames achteraf laat factureren. Dit wordt door ons 

bijgehouden.  

4. Bij facturering van UTOPIA vooraf gelden aanzienlijke kortingen. De 

factuurbedragen zijn afhankelijk van het aantal afnames dat u vooraf 

laat factureren. Dit leidt tot de volgende tarieven: 

 

U bestelt: Prijs per PC of OnLine 

afname 

5-9 afnames €  100  

10-24 afnames 5% korting  

25 -49 afnames 10% korting 

50-99 afnames 15% korting 

100-499 afnames 20% korting 

 

 

*  Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW. U kunt afnames van online 

versie en PC versie en van meerdere simulaties combineren in een enkele 

bestelling. Hiermee verhoogt u het aantal afnames in een factuur en 

verlaagt u wellicht de prijs per afname. 

 Tarieven zijn geldig tot 31 december 2012 

Wilt u meer weten? 

Indien u geïnteresseerd bent in UTOPIA, dan kunt u contact opnemen met  

 

CONSTRUCT, Adviseurs voor personeelsontwikkeling en instrumenten BV: 

Postbus 5095 

1380 GB  Weesp  

(085) 2103 002  

info@psy.com  

 

 

 

Met alle plezier zullen wij uw vragen beantwoorden. Tevens kunt u dan een 

afspraak maken voor een vrijblijvende demonstratie. 


