
INSTRUCTIEKAART

Deze kaart helpt je bij de inzet van de serious game ‘Operatie 
Zelos’ binnen je organisatie.  Operatie Zelos is een spel dat je iets 
leert. Deze game zorgt voor een hoger veiligheidsbewustzijn onder 
medewerkers in de logistieke sector en betrokken overheidsdien-
sten. Je medewerkers leren hiermee op een leuke manier signalen 
van criminaliteit herkennen en melden, in het bijzonder in relatie 
tot smokkel. In Operatie Zelos kruipen spelers in de huid van een 
vrachtwagenchauffeur en planner en je krijgt op belangrijke momen-
ten in het verhaal keuzes voorgelegd.

Het doel van het spel is om mensen die in de logistiek werken 
duidelijk te maken: 

• hoe criminele transporten werken, 
• hoe je ze kunt herkennen,
• waar je signalen kunt melden. 

De game kan door bedrijven werkzaam in de logistieke sector op 
verschillende manieren worden ingezet en verspreid:
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1. Benut wachttijden en interne kanalen
De game kan eenvoudig onder werknemers worden verspreid 
door de link te delen via het interne mailbestand, nieuwsbrief, 
digitale werkomgeving of overige communicatiekanalen. Dit kan 
je ondersteunen door posters op de hangen of te laten zien via 
schermen in de kantine en wachtruimten voor bijvoorbeeld chauf-
feurs. Daarnaast zijn er folders beschikbaar die je kunt verspreiden 
aan eigen personeel en bezoekende chauffeurs. Het is bekend 
dat medewerkers in de logistieke sector te maken hebben met 
wachttijden. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid om de game te 
spelen. Het bovengenoemde materiaal kan je vinden op:  
www.veiligezeehavens.nl onder het kopje ‘Aan de slag’.

2. Inzet tijdens toolboxmeeting, cursus of opleidings- 
programma

De game is uitermate geschikt om in te zetten tijdens een toolbox-
meeting, cursus of opleidingsprogramma. De game is te spelen 
op zowel telefoon als computer. Ons advies is om de game onder 
begeleiding van een gespreksleider plenair met een groep te 
spelen, gevolgd door een discussie rondom ieders bevindingen. 
Onderstaande vragen geven hierbij richting: 

Wat is jullie eerste reactie op het spel?
1. Zouden jullie nu eerder signalen van smokkel herkennen?
2. Zouden jullie nu eerder signalen van smokkel melden?  

Wat zijn de voor- en tegens om te melden?
3. Herkennen jullie zaken uit het spel in je eigen praktijk?
4. Waar zou je eventueel signalen willen melden en waarom? 

Bijvoorbeeld bij de eigen leidinggevende, de politie, of Meld 
Misdaad Anoniem.

5. In hoeverre zien jullie het als een reëel risico om onderdeel te 
worden van criminele transporten?

6. Neemt iemand wel eens zaken mee waar waarover hij of zij zich 
zorgen maakt? Zelf  of bij andere bedrijven en collega’s?
• Als ja, kunt u dit nader toelichten (eventueel zonder namen 

te noemen)?
• Als ja, wat heeft u gedaan met die zorgen of zou u idealiter 

willen doen?
7. Wat doen jullie nu zelf al om te voorkomen dat jullie onderdeel 

worden van een crimineel transport of om dit te kunnen herken-
nen? Waar zijn jullie zelf alert op?

8. Mochten we onverhoopt met criminele inmenging of transpor-
ten worden geconfronteerd, weten we dan hoe we moeten 
handelen? Kunnen jullie hier voorbeelden bij geven?

9. Zouden wij meer willen doen om te voorkomen dat we onder-
deel worden van criminele transporten en dat we weten hoe we 
moeten handelen? 
• Zo ja, waar liggen volgens jullie dan nog kansen?
• Zo nee, waarom niet?

Veel speelplezier!
Heb je vragen over Operatie Zelos of het programma Veilige Zee-
havens? Neem contact op via info@veiligezeehavens.nl 
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