
De menselijke factor is een van de meest belangrijke risicofactoren op 
het terrein van cyber security. Om een zorgorganisatie te beschermen 
binnen het digitale domein, is het noodzakelijk dat alle medewerkers zich 
bewust zijn van de risico’s die er aanwezig zijn. Dit zeker binnen de 
gezondheidszorg.
OmOm bewustwording optimaal te verbeteren, heeft Deloitte een leer-
ervaring in de vorm van een escape room spel ontwikkeld. Deze escape 
room is opgezet voor een maximum van 5 tot 6 zorgprofessionals 
per ronde. De deelnemers worden uitgedaagd om 7 uitdagingen 
binnen 20 minuten op te lossen en zo het spel te voltooien. In het spel 
wordt aan deelnemers gevraagd om een laptop te ontgrendelen die is 
besmet met ransomware. 
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Spelend leren
Deelnemers leren zonder dat ze 
het doorhebben.

 Leuk
Het spelen van het spel is een 
competitieve en plezierige groeps-
activiteit.

 
Positief
Een positieve manier voor deel-
nemers om in aanraking te komen 
met informatiebeveiliging.

 VervoerbaarHet spel kan op elke locatie 
worden opgezet.

 FlexibelHet spel kan worden aangepast 
om geprefereerde beveiligings-
onderwerpen te behandelen. 

 

Werknemer

Gegevensverwerking Op kantoor CEO fraudePhishing e-mails

Social Engineering Mobiele telefoons Tijdens reizen Web surfing

Informatie beveiligingsrisico’s waar werknemers mee in 
aanraking komen

Alle uitdagingen in het spel zullen het beveiligingsbewustzijn en 
kennis hieromtrent van de deelnemers testen. De uitdagingen 
dekken de volgende, belangrijke, beveiligingsthema’s:

Phishing e-mails
Data classificering
Social Engineering
Veilige wachtwoorden
 

Veilig Wi-Fi gebruik
Veilige omgang met apparatuur
Data delen
Dumpster diving

 

Het opzetten van de game op locatie
Het begeleiden en herstarten van 
het spel
Het afbreken van het spel

Het spel
Escape room spel geleverd als een dienst:

Onze diensten

Het ontwerp van het spel
Voorbereiden van de hardware
Testen van het spel
Handleiding voor het opzetten en begeleiden van het spel
Transport materialen

Product 
Escape room spel geleverd als een product:


