Security awareness

Quiz

De Awareness quiz heeft als doel om medewerkers op een luchtige manier kennis te
laten maken met het belang van informatiebeveiliging en bewustwording. Zo is de
Awareness Quiz een goede manier om bij bedrijven draagvlak te creëren voor een
security awareness opleidingstraject.

Maak op een informele
manier kennis met het belang
van informatiebeveiliging en de
risico’s van cybercriminaliteit,
zowel zakelijk als privé.

De kennis van het team
bepaalt uiteindelijk het aantal
punten dat wordt behaald.
Samen weet je immers meer
dan alleen.

Origineel, uitdagend, leuk,
spannend en educatief!
Een unieke manier om
samen te werken en een
sportieve strijd aan te gaan.

balude.beveiligmij.nl

Kenmerken
•

Spelenderwijs van, en met elkaar leren

•

In begrijpelijke taal, dus voor iedereen

•

Teambuilding door onderlinge competitie

•

Plezier en gezelligheid met collega’s en relaties

•

Creëert draagvlak voor informatiebeveiliging

Het nuttige en
het aangename

Quizmateriaal

Met de Awareness quiz maken de deelnemers op een
luchtige manier kennis met het belang van informatiebeveiliging en de risico’s van cybercriminaliteit.
De Awareness quiz is interactief met variërende ronden
van plaatjes, open vragen en meerkeuzevragen. Teams
van maximaal vijf personen gaan met elkaar de strijd aan
door kennis, ervaringen en inzicht met elkaar te delen.
Het overtuigt deelnemers dat informatiebeveiliging
helemaal niet saai hoeft te zijn en laat zien waarom
bewustwording en gedragsverandering noodzakelijk is,
zowel zakelijk als privé.
De Awareness quiz is een bedrijfsactiviteit die niet alleen
leuk en gezellig is, maar ook nog eens wat oplevert;
teambuilding en bewustwording!
Awareness quiz is een samenwerking
tussen BeveiligMij.nl en Quiz Academy.

Breed inzetbaar

De Awareness quiz

De Awareness quiz is niet gekoppeld aan een

De specifieke kenmerken van de quiz zijn:

opleidingstraject en kan overal worden ingezet:

•

4 ronden, totaal 1,5 uur

•

Bij start of afsluiting van een opleidingstraject van

•

10 foto-, open- of meerkeuzevragen per ronde

BeveiligMij.nl

•

Thema: veilig & bewust omgaan met informatie, thuis

•

Tijdens een klanten- en relatiedag

•

Op een bedrijfsborrel

•

Hulpmiddelen zijn niet toegestaan.

•

Bij een netwerkevenement

•

Onder leiding van professionele quizmaster

•

Tijdens andere gelegenheden

•

Overal in Nederland
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en op het werk
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