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Je probeert samen te werken met 
een collega via een digitaal samen  werkings

platform. Je collega weet helaas niet hoe 
dit werkt. Omdat je het hem/haar wilt 

uitleggen kost deze beurt wat meer tijd: 
snelheid -1.

Je hebt je nota voor de Minister klaar en 
wilt de parafenroute opstarten via een 

behandelmap in DoMuS. Het is gebruikelijk dat je 
jouw secretariaat uitlegt wie er allemaal moeten 

paraferen. Door de drukte op de gang vergeet 
je één naam te noemen:

kwaliteit -1.

Jij en een collega hebben tegelijker tijd 
nota’s richting de Bestuursraad gestuurd. De 

nota’s vullen elkaar aan dus is het belangrijk dat 
beiden tegelijkertijd in de BR worden behandelt. 
Dit vergt nauwe afstemming tussen jullie maar 

ook in het parafeer systeem van DoMuS. 
Als de pionnen op de paden kwaliteit en 

snelheid niet voorbij  lijn X zijn 
dan gaat de spion 1 stap vooruit. 

Je werkt één dag per week op een 
provinciehuis aan een gezamenlijk over

heidsproject. Je hebt een laptop van EZ en 
logt daar in op de lokale WiFi. Om bij je eigen 

outlook te komen moet je verschillende wacht 
woorden invoeren (wachtwoord leenlaptop, 

WiFi, pincode en code RSA token en je Windows 
wachtwoord). Bij een bezoekje aan het toilet 

besluit je om de lockscreen functie niet
te gebruiken omdat je anders weer 

alle vier de wachtwoorden 
moet invoeren. 

De spion 1 stap vooruit. 

Je vertrouwelijke document is op het bureau 
van de manager blijven liggen. De volgende 

ochtend is het verdwenen. 
De spion 1 stap vooruit en kwaliteit -1. 

Je wordt op straat bedreigd door handlangers van 
de spion en moet  je laptop met wachtwoorden 

afgeven. De spion kan nu overal bij. 
De spion 3 stappen vooruit.  

Je collega wil graag een document duiden 
met de rubricering Staats geheim maar weet niet 

zeker of dit wel kan en mag. Hij/zij vraagt jouw 
hulp door het document naarje toe te sturen. 

Hierdoor kom je  ongevraagd in aanraking 
met vertrouwelijke informatie:

informatiebeveiliging -1.

Je hebt de wijzig en raadpleeg rechten op je 
document in DoMuS niet zo goed ingevuld. 

Helaas kan niemand erbij nu je een dagje vrij bent. 
De groep mag kiezen: 

drie stappen naar links verdeeld over de
paden (mag ook op 1 of 2 paden). 

Je wilt een redelijk dik vertrouwelijk
rapport printen. Je gebruikt hiervoor de 

FollowMe functie en met je pasje begint de
MFC het rapport af te drukken. Omdat dit wel 

even duurt besluit je tussendoor wat anders te 
gaan doen maar vergeet hierdoor het rapport. 

Als je een uur later terugkomt is het 
rapport verdwenen. 

De spion 1 stap vooruit en 
snelheid -1.

Je wordt – wachtend op een druk 
perron – gebeld. Het is je directeur. Hij 

heeft nog wat vragen over het vertrouwelijke 
dossier. Omdat het je directeur is beantwoord je 

de vragen uitvoerig aan de telefoon. Helaas stond 
de spion achter je ook op de trein te wachten. 

Bedankt voor de waardevolle informatie!
De spion 1 stap vooruit en de actieve 

speler 1 stap richting spion. 
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INCIDENT 3

Je collega twijfelt of hij een 
document in het DMS moet labelen 

als “Vertrouwelijk”. Hij/zij vraagt jouw 
hulp door het document naar je toe te 
sturen. Hierdoor kom je ongevraagd 

in aanraking met vertrouwelijke 
informatie: 

Informatiebeveiliging -1 

Jij en een collega hebben 
tegelijkertijd een nota en een 

concept persbericht over een datalek 
richting de wethouder gestuurd. Het 
is belangrijk dat beiden tegelijkertijd 

in een spoedvergadering van het college 
worden behandeld in verband met mogelijke 
raadsvragen. Dit vergt nauwe afstemming en 

planning. 

Als de pionnen op de paden kwaliteit 
en snelheid niet voorbij lijn X zijn dan 
gaat de spion 1 stap vooruit. Zijn de 
pionnen voorbij lijn X, dan gaat de 

actieve speler 1 stap achteruit    

INCIDENT 5

De gemeente komt er 
achter dat een groot aantal 
vergunningaanvragen met 

vertrouwelijke gegevens al jaren online 
te vinden zijn. 

De groep mag kiezen: drie stap-
pen naar links verdeeld over de 

paden (mag ook op 1 of 2 
paden) 

INCIDENT 6 
Je werkt één dag per week op een 
provinciehuis aan een gezamenlijk 

overheidsproject. Je hebt een laptop van 
de gemeente. Om bij je eigen Outlook te 

komen moet je verschillende wachtwoorden 
invoeren (wachtwoord leen-laptop, pincode en 
code RSA token en je Windows wachtwoord). 
Bij een bezoekje aan het toilet besluit je om 

de lock-screen functie niet te gebruiken omdat 
je anders weer allerlei wachtwoorden moet 

invoeren. 

De spion 1 stap vooruit 
INCIDENT 7

Je bent een redelijk dik, 
vertrouwelijk rapport over een multi-

probleemgezin aan het printen. Omdat 
dit wel even duurt besluit je tussendoor 
wat anders te gaan doen maar vergeet 

hierdoor het rapport. Als je een uur later 
terugkomt is het rapport verdwenen. 

Actieve speler 1 stap vooruit 
en snelheid -1 

INCIDENT 8

Je werkmobiel is gestolen met 
daarop allerlei contactgegevens en 

je mailaccount. Je meldt het bij de ICT 
helpdesk, want dit kan een datalek zijn.

De spion 1 stap vooruit  
en kwaliteit -1 

INCIDENT 9 
 

Je wordt – wachtend op een druk 
perron – gebeld. Het is je directeur. 
Hij heeft nog wat vragen over het 

vertrouwelijke dossier. Omdat het je 
directeur is beantwoord je de vragen 

uitvoerig aan de telefoon. Helaas 
stond de spion achter je ook op de 
trein te wachten. Bedankt voor de 

waardevolle informatie! 

INCIDENT 10 

Je hebt per ongeluk een phishing mail 
geopend. Al je bestanden zijn versleuteld 

en de spion kan nu overal bij. 

De spion 3 stappen vooruit  

INCIDENT 1 

Je probeert samen te werken 
met een collega via een digitaal 

samenwerkingsplatform. Je collega weet 
helaas niet hoe dit werkt. Omdat je het 
hem/haar wilt uitleggen kost deze beurt 

wat meer tijd. 

Snelheid -1   

INCIDENT 2 

Je hebt een bijeenkomst 
georganiseerd en moet de externe 

bezoekers aanmelden bij de receptie 
voor pasjes. Door de drukte vergeet 
je één naam door te geven en staat 

deze persoon onnodig lang aan de balie: 
kwaliteit -1. De receptie maakt een 

uitzondering en laat deze persoon toch 
door. 

Actieve speler 1 stap 
vooruit

INCIDENT 4 

De spion 1 stap 
vooruit en de actieve 
speler 1 stap vooruit 
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door het Ministerie van 
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