Delta Industries wordt geconfronteerd met een hack, gevoelige
data zijn op 1 juni om kwart voor zeven in de avond naar buiten
toe gekopieerd en dus gelekt. Hans, de directeur, moet nu de pers
hierover te woord staan. Aan jou de taak om met je team zo snel
mogelijk uit te zoeken wie hiervoor verantwoordelijk is, wat het
motief is en hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Kies een naam voor je team en log in met de pincode die op het
grote scherm getoond wordt.
Als het spel begonnen is, worden er uitspraken en activiteiten van
de verdachten getoont en moeten jullie als team bepaalde vragen
beantwoorden. Na iedere vraag volgt een hint. Gebruik de hints
om de dader te ontmaskeren. Op het grote scherm kun je zien welk
team de meeste punten verzameld heeft.
Aan het eind van het spel kun je de dader, het motief en het
gebruikte middel selecteren en wordt het spel beëindigd.
De uitslag en de winnaar worden later op het grote scherm bekend
gemaakt.

Heeft hart voor de zaak en voor zijn secretaresse Claire. Met zijn
IT-manager Peter kan hij minder goed overweg, maar hij werkt
er al lang en kost niet de hoofdprijs. Wel zijn de IT-kosten vrij
hoog en is het Hans nooit helemaal duidelijk waarom. Hij ziet
IT dan ook vooral als een kostenpost. Maar nu Delta gehackt is
moet hij zich wel hierin verdiepen. Hij is zelf ook verdachte, want
misschien is het wel allemaal gebeurd door zijn onwetendheid...

Heeft toegang tot alle bedrijfsprocessen en is als secretaresse
onmisbaar voor de directeur. Ze is bij elk belangrijk gesprek
aanwezig en ze heeft veel invloed binnen Delta Industries.
Claire is echter niet geliefd bij het personeel, ze ligt momenteel
in scheiding en heeft hierdoor mogelijk een gebrek aan geld.
Claire wordt door iedereen gezien als een bitch, maar ze hebben
haar hard nodig als ze iets voor elkaar willen krijgen.

Is een introvert persoon die moeite heeft met samenwerken.
Peter is de IT-manager van Delta Industries. Hij maakt op
anderen een vreemde indruk en hij heeft zelf vaak het gevoel
dat mensen hem niet goed begrijpen. Bovendien voelt hij zich
achtergesteld nu hij al jaren geen loonsverhoging meer heeft
gekregen.Peter kan het wel heel goed vinden met Jose.
Ze vinden elkaar in hun interesse voor techniek.

Zijn bedrijf heeft een goede staat van dienst, het levert over de
hele wereld oplossingen en beheert voor Delta onder andere de
printers en telefonie.
William is leverancier en biedt zijn diensten aan Delta Industries
sinds de oprichting en heeft hierdoor een goede relatie met
Hans. William is dan ook kind aan huis.

Heeft gamen als voornaamste hobby en doet soms mee met
hackathons. Ze vindt het verwerpelijk dat achtbanen van tropisch
hardhout gemaakt worden, alleen maar voor het plezier van
de mens. Bovendien vindt zij dat security iets is waar anderen
verantwoordelijk voor zijn. Ze loopt stage bij Delta Industries.
Haar stageopdracht is: een analyse maken van de veiligheid van
de nieuwe Delta achtbaan.

Delta Industries realiseert sinds 1987 innovatieve achtbanen voor
pretparken over de hele wereld. De omzet in 2016 bedroeg 23,2
miljoen euro. De directeur van Delta Industries, Hans Verhoeven, is
tevreden over dit boekjaar met een lichte omzetgroei van 1,3 % en
een stabiele winst van 700.000 euro na belastingen.
2016 was het jaar waarin Delta Industries een moeilijke periode
achter zich liet en de blik weer vooruit kon richten. Ze werken toe
naar de midterm review in 2019, waarin klanten hun prestaties
beoordelen. Ze troffen daarom maatregelen voor structurele
prestatieverbetering, pasten hun strategie aan en besteedden veel
aandacht aan compliance en integriteit.
Prestaties
Veel prestaties van Delta Industries zijn in 2016 dan ook verbeterd
ten opzichte van 2015. De algemene tevredenheid over de
uitgeleverde achtbanen steeg, net als de tevredenheid over
punctualiteit, de reinheid van de achtbanen en de meegeleverde
informatie. Toch ging het nog niet op alle vlakken goed, zo bleven
de prestaties van de Samba achtbaan achter bij wat gewenst is en
waren er regelmatig reparaties nodig. Verder introduceerde Delta
de eerste nieuwe Flirt-achtbaan. Deze heeft extra aandacht voor
reiscomfort, grotere zitplaatsen en hij werkt op duurzame energie.
Sowieso is inmiddels driekwart van de Delta achtbanen duurzaam.
Mensen voelden zich bovendien veiliger in de achtbanen. Veiligheid
blijft een enorm belangrijk punt van aandacht: elk incident is er
immers een te veel! Daarnaast steeg het aantal prio 1 meldingen
door medewerkers door het stimuleren en vergemakkelijken van
het maken van een melding.

Integriteit
Sinds de problemen in Florida en het onderzoek daarnaar wordt
veel aandacht besteed aan integriteit en het voldoen aan wet- en
regelgeving. Delta heeft processen en structuren opnieuw ingericht
en stimuleert een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid. Zo
is er een integriteits portaal waar medewerkers terecht kunnen
met integriteitsvragen. Ze hebben een nieuw screeningsbeleid om
activisme uit te sluiten en er zijn maatregelen genomen om Gelijke
kansen te garanderen en risico’s beter te beheersen.
Delta blijft investeren in verbeteringen en werken aan meer
klanttevredenheid. Dat doen ze samen met hun partners, zoals
de IT leverancier en consumenten- en belangenorganisaties. Ook
binnen Delta Industries wordt de samenwerking verbeterd en werkt
men aan een nieuwe manier van met elkaar omgaan. De blik is nu
eerst gericht op 2019: de uitkomst van de midterm review waarbij
Delta Industries langs de lat wordt gelegd. Dan bekijkt de overheid
of Delta de afspraken die gemaakt zijn met de Nederlandse
achtbaanbouwers nakomt. Het nakomen van deze afspraken is van
levensbelang voor Delta Industries. De ambitie is om Delta een sterk
bedrijf te laten blijven.
Directeur Hans Verhoeven besluit het jaarverslag met deze
woorden: “Met het volste vertrouwen in de ingeslagen weg bedank
ik al onze medewerkers en de medezeggenschapsraad voor hun
grote inzet, betrokkenheid en bijdrage in het afgelopen jaar. We
doen het samen, voor meer tevreden achtbaan reizigers.”

Geld
Een tekort aan geld, of de mogelijkheid aangrijpen om geld te
verdienen.
Fun
Online privé activiteiten op het werk uitvoeren. Maar ook dingen
uit nieuwsgierigheid uitproberen, bijvoorbeeld kijken of je ergens
toegang toe kunt krijgen.
Activisme
Het verstoren van bedrijfsprocessen uit idealisme.
Onwetendheid
Door gebrek aan kennis dingen doen die de beveiliging verzwakt
of criminelen toegang geeft tot het IT netwerk.
Wraak
Uit wrok bedrijfsprocessen willen verstoren om het bedrijf in
diskrediet te brengen.

Social Engineering
Informatie ontfutselen om daar misbruik van te maken.
Bijvoorbeeld door naar wachtwoorden te hengelen (phishing),
of iemand zijn wachtwoord afkijken.
Virus
Software die schade toebrengt of losgeld vraagt, zoals ransomware.
Vulnerability of Exploit
Zwakheid in het systeem of software die misbruikt kan worden om
de beveiliging te verzwakken of virussen en malware te verspreiden.
Bring your own device
Schade die veroorzaakt wordt doordat mensen hun privé-computer
of telefoon op het bedrijfsnetwerk gebruiken of hiermee zakelijke
documenten opslaan en versturen.
Insider
Een medewerker die informatie van binnenuit gebruikt voor eigen
gewin.

