
Fase 3: Aan de slag
In deze fase worden meerdere ronden gespeeld. In elke 
ronde is iedere speler 1 keer aan de beurt. De startspeler 
begint en voert een actie uit. Daarna is de volgende 
speler aan de beurt om een actie uit te voeren. Als ieder-
een geweest is begint de startspeler met de volgende 
ronde. Dit gaat door totdat alle spelers gepast hebben.

Hoe ziet een speelbeurt eruit?
Elke keer als je aan de beurt bent kun je 1 van de 
volgende acties uitvoeren:
• Detacheren.
• Opdracht Voltooid.
• Omscholen.
• Opleiden.
• Werven.
• Passen.

Daarna is de volgende speler aan de beurt.

Detacheren
Als je voor deze actie kiest, leg je een consultant uit je hand 
bij een project. Om aan te geven dat deze consultant van 
jou is, plaats je 1 van je speelfi guren op de consultant. 
Uiteraard dient het expertisegebied van de geplaatste 
consultant overeen te komen met het expertisegebied 
van de gevraagde consultant.

Indien er een Senior Consultant gevraagd wordt, kun 
je een Senior Consultant of een Principal met de juiste 
expertise spelen. Indien een Principal gevraagd wordt, 
moet je een Principal met de juiste expertise spelen.
Indien er nog geen consultants bij dit project liggen, 
moet je je consultant bij het 1e bureau (werkplek) van 
dit project leggen.

Deadline Fase 4: Beloning
In de Beloningsfase vindt de uitbetaling exact hetzelfde 
plaats als in het basisspel met de volgende uitzondering:

Indien het project niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd 
(Deadlinemarker ligt op het 4e of 5e vak), moeten de 
spelers die het minst aan het project bijdragen punten 
afgeven. Dit zijn alle spelers die geen consultant bij dit 
project hebben liggen. Als er geen enkele consultant ligt, 
moeten alle spelers dus punten inleveren. 

Hebben alle spelers een consultant bij het project liggen, 
dan moet de speler wiens consultant het meest links ligt 
punten inleveren (onafhankelijk van hoeveel consultants 
deze speler bij het project heeft liggen).

Hoeveel punten een speler moet inleveren staat boven 
het vak vak waarop de Deadlinemarker ligt en bedraagt 6 

c.q. 10 punten. Opmerking: Bij afronding van een project 
wordt bovenstaande niet doorgevoerd en hoeven nooit 
punten ingeleverd te worden.

Na Fase 4 is er een extra Fase 5. In deze fase wordt voor elk 
project de Deadlinemarker 1 vak naar rechts geschoven.

Indien dit niet mogelijk is, blijft de Deadlinemarker liggen 
waar hij ligt.

Deadlines Fase 5: De deadline nadert!

Ciber: IT’s all in the game!
In ‘Ciber: IT’s all in the game!’ ben je topmanager bij Ciber. 
Je krijgt verschillende consultants onder je hoede, die je 
omschoolt, de bedrijfscultuur bijbrengt, opleidt tot adequate 
consultants en detacheert.

Wat is het doel van het spel?
Het doel van ‘Ciber: IT’s all in the game!’ is om jouw 
consultants te detacheren bij projecten van de klant en die 
projecten naar tevredenheid van de klant af te ronden. 
Door jouw consultants slim in te zetten en je medespelers 
af te troeven, probeer je de meeste punten te verdienen en 
het spel te winnen.

Wat is het Basisspel?
Het Basisspel bevat een beperkt aantal spelregels en is daar-
om gemakkelijk om mee te beginnen. Bovendien is deze vari-
ant een leuk en pittig spel met genoeg keuzemomenten.
De spelregels voor gevorderden kun je bij een tweede of der-
de keer spelen uitproberen. Daardoor krijgt het spel meer 
diepgang en heb je als speler nog meer keuzes. 

Basisspel 
Hoe werkt het Basisspel?
Elke actieronde krijg je twee nieuwe Senior Consultants. 
Deze Senior Consultants kun je opleiden tot Principals. 
Jouw consultants kun je detacheren bij projecten. Aan het 
eind van de actieronde krijg je punten uitgekeerd voor jouw 
consultants bij projecten. Het Deadlinespoor speelt geen 
rol in deze versie van het spel.

Hoe ziet een speelronde eruit?
Een speelronde bestaat uit een aantal fasen.
Fase 1: Start nieuwe speelronde.
Fase 2: Gebeurtenis.
Fase 3: Aan de slag.
Fase 4: Beloning.

Senior Consultants en Principals
Senior Consultants en Principals zijn termen 
die voor consultants gebruikt worden. 
Als je in deze spelregels dus consultant 
leest, dan wordt zowel de Senior 
Consultant als de Principal bedoeld. Innovatieproject

Het Innovatieproject is een apart project, waar je op andere 
manieren punten kunnen verdienen. Bovendien kan je hier-
door een consultant terug op de hand krijgen.

Voorbereiding
Speel je met 2 of 3 spelers, draai dan 1 van de overgebleven 
Strategische Projecten om en leg deze als Innovatieproject op 

tafel. Speel je met 4 spelers, leg dan 5 Strategische Projecten 
op tafel en gebruik de zesde als Innovatieproject.

Je eigen regels
Het is de bedoeling dat je plezier hebt, als je dit spel speelt. 
Als je regels wilt veranderen, doe dat dan. Zijn er regels die je 
niet leuk vindt? Speel dan zonder deze regels. Wil je regels 
toevoegen? Ga je gang. Heb je een leuke variant bedacht? 
Laat het Martyn F weten via www.martynf.com.
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Floris, Fred, Indra, Jack, Jeroen, Maartje, Margreet, Mario, Martijn, Nico, Rinse, 
Roderik, Ronald, Steye, Twan, Wil en anderen. 
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IT’s all in the game!

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Ciber werkt vaak aan innovatieprojecten. We vinden het belangrijk om mede-
werkers de kans te geven zich te ontwikkelen en zich bezig te houden met 
de nieuwste ontwikkelingen. Als vooraanstaande ICT dienstverlener zijn we 
ook in staat de allernieuwste innovaties bij onze klanten te implementeren. 

Fase 2: Gebeurtenis
Draai de bovenste kaart van de stapel om en leg hem 
voor iedereen goed zichtbaar naast de projecten. Voer 
eventueel de daarop aangegeven gebeurtenis uit.

Extra uitleg over de Gebeurteniskaarten vind je op 
het Voorbereidingen/Gebeurteniskaartenvel. 
Zijn alle gebeurteniskaarten gebruikt, schud ze dan 
en vorm een nieuwe stapel.

Je kunt net zoals bij de normale projecten een consultant 
bij het Innovatieproject detacheren. Ook is het mogelijk 
om met de actie Opdracht Voltooid consultants van of 
naar het Innovatieproject te verplaatsen.

Je mag meerdere consultants bij dit project leggen, net als 
bij de andere projecten. Afhankelijk van het aantal spelers 
is er echter een maximum aan het totaal aantal consultants 

dat hier kan liggen. Dit wordt weergegeven door het aantal 
consultants dat op de bureaus staat getekend.

Tussentijdse beloning
Elke keer als je aan de beurt bent, controleer je eerst of 
je een of meer consultants bij het Innovatieproject hebt 
liggen. Is dit het geval dan pak je 1 punt. Daarna voer je 
je beurt uit volgens de spelregels van het Basisspel.

Naast de beloning uit het basisspel vindt er een extra 
beloning plaats voor het Innovatieproject.

Het Innovatieproject wordt alleen afgerond in Fase 4 
(nooit in Fase 3). Het maakt niet uit hoeveel consultants 
er op dat moment liggen.

Elke speler die één of meer consultants bij het Innovatie-
project heeft liggen krijgt 1 punt. Vervolgens nemen alle 
spelers hun consultants die bij het Innovatieproject lig-
gen terug op de hand. De volgende ronde is er weer een 
nieuw Innovatieproject beschikbaar. Het Innovatieproject 
blijft dus liggen.

DEADLINES BELONING - EXTRA REGELS
Paars, Wit en Groen spelen met zijn drieën. 
Paars heeft geen consultant bij dit project 
liggen. Paars draagt dus het minste bij aan het 
project en moet 6 punten inleveren (Deadline-
marker ligt op het 4e vak van het Deadlinespoor).

DEADLINES BELONING - EXTRA REGELS
Paars, Wit en Groen spelen met zijn drieën. 
Alledrie de spelers hebben een consultant 
bij dit project liggen. De consultant van 
Paars ligt het verst achteraan. Paars moet 
10 Punten inleveren (Deadlinemarker ligt 
op het 5e vak van het Deadlinespoor).

Fase 1: Start nieuwe speelronde

Innovatieproject Fase 3: Aan de slag

Innovatieproject Fase 4: Beloning

• Leg de openliggende gebeurteniskaart in de doos 
(geldt niet voor de 1e ronde).

• Schud de stapel Senior Consultants.
• Schud de stapel Principals.
• Geef elke speler 2 nieuwe Senior Consultants 

van de stapel.
• Alle spelers draaien hun gebruikte Opdrachtfi ches om, 

zodat iedere speler opnieuw de beschikking 
heeft over 2 acties Opdracht Voltooid.

• De speler met de minste punten kiest de nieuwe 
startspeler. Bij gelijkstand is de eerstvolgende 
van deze spelers (met de klok mee) degene die 
de nieuwe startspeler kiest. Deze speler krijgt 
de startspelerfi che.

Ciber werkt vaak aan innovatieprojecten. We vinden het belangrijk om mede-
werkers de kans te geven zich te ontwikkelen en zich bezig te houden met 
de nieuwste ontwikkelingen. Als vooraanstaande ICT dienstverlener zijn we 
ook in staat de allernieuwste innovaties bij onze klanten te implementeren. 
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Senior Consultants en Principals
Senior Consultants en Principals zijn termen 
die voor consultants gebruikt worden. 
Als je in deze spelregels dus consultant 
leest, dan wordt zowel de Senior 
Consultant als de Principal bedoeld. 

zodat iedere speler opnieuw de beschikking 
heeft over 2 acties Opdracht Voltooid.
De speler met de minste punten kiest de nieuwe 
startspeler. Bij gelijkstand is de eerstvolgende 
van deze spelers (met de klok mee) degene die 
de nieuwe startspeler kiest. Deze speler krijgt 

Een speelronde bestaat uit een aantal fasen.
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Senior Consultants en Principals zijn termen 

zodat iedere speler opnieuw de beschikking 

Extra uitleg over de Gebeurteniskaarten vind je op 

Zijn alle gebeurteniskaarten gebruikt, schud ze dan 

De speler met de minste punten kiest de nieuwe 

van deze spelers (met de klok mee) degene die 

In deze fase worden meerdere ronden gespeeld. In elke 
ronde is iedere speler 1 keer aan de beurt. De startspeler 
begint en voert een actie uit. Daarna is de volgende 
speler aan de beurt om een actie uit te voeren. Als ieder-
een geweest is begint de startspeler met de volgende 
ronde. Dit gaat door totdat alle spelers gepast hebben.

Hoe ziet een speelbeurt eruit?
Elke keer als je aan de beurt bent kun je 1 van de 
volgende acties uitvoeren:
• Detacheren.
• Opdracht Voltooid.
• Omscholen.

voor iedereen goed zichtbaar naast de projecten. Voer 
eventueel de daarop aangegeven gebeurtenis uit.



Gevorderden
Als je eenmaal het Basisspel gespeeld hebt, kun je met het 
Innovatieproject en/of de Deadlines spelen. Hierdoor krijgt het 
spel meer diepgang.
Opmerking: onderstaande regels voegen alleen spelregels 
toe. Speel dus het basisspel zoals normaal en voeg daar 
onderstaande extra regels aan toe, als je wilt. 

Deadlines
Op elk project (behalve het Innovatieproject) staat een Dead-
linespoor. Hier wordt bijgehouden of het project op tijd en naar 

tevredenheid van de klant wordt afgerond. Als dit lukt, verdienen 
de spelers bij afronding bonuspunten. Als dit niet lukt, valt de 
bonus weg. Of, nog erger, moeten spelers punten inleveren.

Voorbereiding
Zet op het 1e en 2e project een Deadlinemarker op het 
1e vak van het Deadlinespoor. Zet op het 3e en 4e project 
een Deadlinemarker op het 2e vak van het Deadlinespoor. 
Zet (indien van toepassing) op de overige projecten een 
Deadlinemarker op het 3e vak van het Deadlinespoor.

Nieuw project
Zodra in de loop van het spel een nieuw project wordt 
neergelegd, plaats dan meteen een Deadlinemarker in 
het meest linker vak van het Deadlinespoor.

Indien er al een of meer consultants bij dit project liggen:
• Moet je je consultant bij het eerstvolgende vrije bureau 

rechts van de voorste consultant leggen. 
• Of moet je je consultant bij een vrij bureau links van 

een andere consultant leggen.

Opdracht Voltooid
Als je kiest voor de actie Opdracht Voltooid, pak je een 
van je consultants die bij een project ligt waarna je hem 
plaatst bij een ander project volgens de regels zoals 
omschreven bij ‘detacheren’. 

Daarna draai je een van je Opdrachtfi ches om. Je kunt 
deze actie dus maximaal 2 keer per ronde uitvoeren.

Omscholen
Als je kiest voor de actie omscholen, betaal je 2 punten 
aan de bank. Je legt een consultant (dit mag ook een 
Principal zijn!) die je op de hand hebt dicht op de over-
eenkomstige stapel. Vervolgens kies je een Senior Con-
sultant uit de dichte stapel, zonder hem aan de andere 
spelers te laten zien.
 
Het is niet toegestaan om een consultant van een 
project te pakken en deze om te scholen.

Opleiden
Als je kiest voor de actie opleiden, betaal je 2 punten aan 
de bank. Daarna laat je een Senior Consultant, die je op 
de hand hebt, zien aan de andere spelers waarna je de 
kaart op de overeenkomstige stapel legt. Vervolgens 
zoek je de Principal van hetzelfde expertisegebied uit de 
andere stapel, laat deze aan alle spelers zien, waarna je 
de kaart op de hand neemt.

Het is niet toegestaan om een Senior Consultant van een 
project te pakken en deze op te leiden.

Werven
Als je kiest voor de actie werven, betaal je 6 punten aan 
de bank. Vervolgens leg je een consultant die je op de 
hand hebt dicht op de overeenkomstige stapel. Daarna 
kies je een Principal uit de dichte stapel, zonder hem aan 
de andere spelers te laten zien. 

Het is niet toegestaan om een consultant van een project 
te pakken en voor deze actie te gebruiken.

Passen
Als je past, draai dan je Pasfi che om, zodat duidelijk te 
zien is, dat je de rest van deze fase geen acties meer 
mag uitvoeren.

Compleet project afronden
Op het moment dat je een Principal bij het laatste 
bureau van een project legt, is dit project klaar en 
wordt het meteen afgerond.

Alle consultants krijgen punten, net zoals aan 
het eind van een speelronde in Fase 4: Beloning.
Het project gaat uit het spel en wordt in de 
doos gelegd. 

Daarna worden alle consultants die aan het 
project hebben deelgenomen op de overeen-
komstige stapels gelegd. De spelers krijgen 
hun speelfi guren terug.

Er wordt een nieuw project open op tafel gelegd en 
de volgende speler is aan de beurt.

Einde Fase
Zodra alle spelers gepast hebben, is Fase 3 voorbij.

Fase 4: Beloning
Als beloning voor de inzet van hun consultants ontvangen 
de spelers punten in Fase 4. Per project worden punten 
uitgekeerd. De hoeveelheden staan vermeld op het project 
(in het zilveren of gouden kader).

De consultant die het verst naar rechts ligt bij het project, 
ontvangt het grootst aantal punten. Daarna ontvangt de 
consultant die dan het verst naar rechts ligt het lagere 
aantal punten. Enz.

Het kan voorkomen dat een consultant geen punten 
oplevert, omdat deze te ver achteraan ligt om nog punten 
te krijgen. Belangrijk: alle consultants blijven liggen bij 
de projecten waar ze liggen. Nadat deze fase is afgerond 
begin je weer met Fase 1: start nieuwe speelronde.

Wanneer is het spel afgelopen?
Zodra het laatste project open op tafel wordt gelegd, 
wordt doorgespeeld totdat Fase 4 volledig afgerond is. 
Daarna is het spel afgelopen. De speler met de meeste 
punten wint het spel.

Als een project wordt afgerond krijgen de consultants nog 
eenmaal punten, net zoals aan het eind van een speelronde 
in Fase 4: Beloning van het Basisspel. Daarna gebeurt 
het volgende:

De Deadlinemarker ligt op het 1e of 2e vak:
Het project is voor de deadline en naar tevredenheid afge-
rond. Alle consultants die bij het project liggen krijgen een 
bonus uitgekeerd van 3 punten. 

Alle consultants die bij het project lagen worden op de 
overeenkomstige stapels gelegd. Alle speelfi guren gaan 
terug naar de spelers. Het project gaat uit spel en wordt 
in de doos gelegd. Vervolgens wordt er een nieuw project 
neergelegd en is de volgende speler aan de beurt.

De Deadlinemarker ligt op het 3e, 4e of 5e vak:
Het project is niet op tijd afgerond. De consultants krijgen 
alleen een beloning en geen bonuspunten uitgekeerd.
Alle consultants die bij het project lagen worden op de 

overeenkomstige stapels gelegd. Alle speelfi guren gaan 
terug naar de spelers. Het project gaat uit spel.
Vervolgens wordt er een nieuw project neergelegd en is 
de volgende speler aan de beurt.

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Deze spelregel is vooral bedoeld om interactie in het spel te brengen. 
Maar projecten bij Ciber bestaan vaak uit verschillende deelprojecten, 
die na elkaar uitgevoerd moeten worden. Een consultant wiens deel-
project klaar is, kan dan ook aan een ander project toegewezen 
worden om daar aan een nieuw deelproject verder te werken.

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Ciber besteedt veel aandacht aan het opleiden van haar mede-
werkers. Denk hierbij niet alleen aan IT-kennis, ook de ‘soft skills’ 
worden niet vergeten.

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Bij Ciber is altijd plaats voor medewerkers met specialitische 
kwaliteiten. Bovendien kent Ciber een eigen ‘Consultancy Skills 
programma’ dat consultants in staat stelt hun vaardigheden 
nog verder te ontwikkelen.

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Het Basisspel is het spel, dat de meeste andere bedrijven spelen. Het 
Gevorderdenspel is het spel dat Ciber speelt. En dat spel is het interes-
santst voor de klant, maar ook voor Ciber zelf. We zijn niet voor niets 
Client focused. Results driven.

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Ciber heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Het afronden 
van het project binnen ‘tijd en budget’ is hier een belangrijk onderdeel van.

DETACHEREN
Op de werkplekken (bureaus) met een groen vinkje mag een con-
sultant gelegd worden.

OPDRACHT VOLTOOID
Paars verplaatst zijn consultant van het linker project naar het rechter 
project. Daarna draait hij zijn Opdrachtfi che om.

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Een van de diensten die Ciber levert is detachering. Ciber detacheert 
consultants bij vooraanstaande bedrijven in uiteenlopende branches 
zoals Utilities, High Tech, Industrie, Overheid en Zorg.

BELONING
De consultant die het verst naar rechts ligt is van Paars. 
Paars krijgt daarvoor 6 punten.
De consultant die daarna het verst naar rechts ligt is van Wit. 
Wit krijgt daarvoor 4 punten.
De consultant die daarna het verst naar rechts ligt is van Wit. 
Wit krijgt daarvoor 2 punten.

Dit (zilveren of gouden) spoor geeft 
aan hoeveel punten de consultants 
aan het eind van de ronde krijgen.

2 punten

4 punten

6 p
un

ten

Deadlines Fase 3: Compleet project afronden

COMPLEET PROJECT AFRONDEN MET DEADLINES
De consultant die het verst naar rechts ligt is van Geel. Geel krijgt 
daarvoor 6 punten als beloning (net zoals in het basisspel) + 3 bonus-
punten (omdat de Deadlinemarker in een groen vak ligt en elke 
consultant daarom 3 punten krijgt). Totaal: 9 punten.

De consultant links daarvan is van 
Paars. Paars krijgt daarvoor 4 punten 
beloning + 3 bonuspunten (omdat 
de Deadlinemarker in een groen 
vak ligt). Totaal: 7 punten. 

Wit krijgt 2 punten beloning + 3 bonuspunten. 
Totaal: 5 punten. Paars krijgt ook nog 1 punt 
beloning + 3 bonuspunten. Totaal 4 punten.

1e vak van het Deadlinespoor. Zet op het 3e en 4e project 
een Deadlinemarker op het 2e vak van het Deadlinespoor. 
Zet (indien van toepassing) op de overige projecten een 
Deadlinemarker op het 3e vak van het Deadlinespoor.

Gevorderdenspel is het spel dat Ciber speelt. En dat spel is het interes-

Ciber heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Het afronden 
van het project binnen ‘tijd en budget’ is hier een belangrijk onderdeel van.

Compleet project afronden
Op het moment dat je een Principal bij het laatste 
bureau van een project legt, is dit project klaar en 
wordt het meteen afgerond.

werkers. Denk hierbij niet alleen aan IT-kennis, ook de ‘soft skills’ 

de volgende speler is aan de beurt.

Einde Fase
Zodra alle spelers gepast hebben, is Fase 3 voorbij.

kwaliteiten. Bovendien kent Ciber een eigen ‘Consultancy Skills 

Maar projecten bij Ciber bestaan vaak uit verschillende deelprojecten, 
die na elkaar uitgevoerd moeten worden. Een consultant wiens deel-
project klaar is, kan dan ook aan een ander project toegewezen 

Paars verplaatst zijn consultant van het linker project naar het rechter 

Een van de diensten die Ciber levert is detachering. Ciber detacheert 
consultants bij vooraanstaande bedrijven in uiteenlopende branches 

Als een project wordt afgerond krijgen de consultants nog 
eenmaal punten, net zoals aan het eind van een speelronde 
in Fase 4: Beloning van het Basisspel. Daarna gebeurt 
het volgende:

De Deadlinemarker ligt op het 1
Het project is voor de deadline en naar tevredenheid afge-
rond. Alle consultants die bij het project liggen krijgen een 
bonus uitgekeerd van 3 punten. 

Alle consultants die bij het project lagen worden op de 
overeenkomstige stapels gelegd. Alle speelfi guren gaan 
terug naar de spelers. Het project gaat uit spel en wordt 
in de doos gelegd. Vervolgens wordt er een nieuw project 

De Deadlinemarker ligt op het 3e, 4e of 5e vak:
Het project is niet op tijd afgerond. De consultants krijgen 

Als beloning voor de inzet van hun consultants ontvangen 
de spelers punten in Fase 4. Per project worden punten 
uitgekeerd. De hoeveelheden staan vermeld op het project 
(in het zilveren of gouden kader).

De consultant die het verst naar rechts ligt bij het project, 
ontvangt het grootst aantal punten. Daarna ontvangt de 
consultant die dan het verst naar rechts ligt het lagere 
aantal punten. Enz.

BELONING
De consultant die het verst naar rechts ligt is van Paars. 
Paars krijgt daarvoor 6 punten.
De consultant die daarna het verst naar rechts ligt is van Wit. 
Wit krijgt daarvoor 4 punten.
De consultant die daarna het verst naar rechts ligt is van Wit. 
Wit krijgt daarvoor 2 punten.

Gevorderden

De consultant die het verst naar rechts ligt bij het project, 
ontvangt het grootst aantal punten. Daarna ontvangt de 
consultant die dan het verst naar rechts ligt het lagere 
aantal punten. Enz.

BELONING
De consultant die het verst naar rechts ligt is van Paars. 
Paars krijgt daarvoor 6 punten.
De consultant die daarna het verst naar rechts ligt is van Wit. 
Wit krijgt daarvoor 4 punten.
De consultant die daarna het verst naar rechts ligt is van Wit. 
Wit krijgt daarvoor 2 punten.

Op het moment dat je een Principal bij het laatste 
bureau van een project legt, is dit project klaar en 

het eind van een speelronde in Fase 4: Beloning.



Gevorderden
Als je eenmaal het Basisspel gespeeld hebt, kun je met het 
Innovatieproject en/of de Deadlines spelen. Hierdoor krijgt het 
spel meer diepgang.
Opmerking: onderstaande regels voegen alleen spelregels 
toe. Speel dus het basisspel zoals normaal en voeg daar 
onderstaande extra regels aan toe, als je wilt. 

Deadlines
Op elk project (behalve het Innovatieproject) staat een Dead-
linespoor. Hier wordt bijgehouden of het project op tijd en naar 

tevredenheid van de klant wordt afgerond. Als dit lukt, verdienen 
de spelers bij afronding bonuspunten. Als dit niet lukt, valt de 
bonus weg. Of, nog erger, moeten spelers punten inleveren.

Voorbereiding
Zet op het 1e en 2e project een Deadlinemarker op het 
1e vak van het Deadlinespoor. Zet op het 3e en 4e project 
een Deadlinemarker op het 2e vak van het Deadlinespoor. 
Zet (indien van toepassing) op de overige projecten een 
Deadlinemarker op het 3e vak van het Deadlinespoor.

Nieuw project
Zodra in de loop van het spel een nieuw project wordt 
neergelegd, plaats dan meteen een Deadlinemarker in 
het meest linker vak van het Deadlinespoor.

Indien er al een of meer consultants bij dit project liggen:
• Moet je je consultant bij het eerstvolgende vrije bureau 

rechts van de voorste consultant leggen. 
• Of moet je je consultant bij een vrij bureau links van 

een andere consultant leggen.

Opdracht Voltooid
Als je kiest voor de actie Opdracht Voltooid, pak je een 
van je consultants die bij een project ligt waarna je hem 
plaatst bij een ander project volgens de regels zoals 
omschreven bij ‘detacheren’. 

Daarna draai je een van je Opdrachtfi ches om. Je kunt 
deze actie dus maximaal 2 keer per ronde uitvoeren.

Omscholen
Als je kiest voor de actie omscholen, betaal je 2 punten 
aan de bank. Je legt een consultant (dit mag ook een 
Principal zijn!) die je op de hand hebt dicht op de over-
eenkomstige stapel. Vervolgens kies je een Senior Con-
sultant uit de dichte stapel, zonder hem aan de andere 
spelers te laten zien.
 
Het is niet toegestaan om een consultant van een 
project te pakken en deze om te scholen.

Opleiden
Als je kiest voor de actie opleiden, betaal je 2 punten aan 
de bank. Daarna laat je een Senior Consultant, die je op 
de hand hebt, zien aan de andere spelers waarna je de 
kaart op de overeenkomstige stapel legt. Vervolgens 
zoek je de Principal van hetzelfde expertisegebied uit de 
andere stapel, laat deze aan alle spelers zien, waarna je 
de kaart op de hand neemt.

Het is niet toegestaan om een Senior Consultant van een 
project te pakken en deze op te leiden.

Werven
Als je kiest voor de actie werven, betaal je 6 punten aan 
de bank. Vervolgens leg je een consultant die je op de 
hand hebt dicht op de overeenkomstige stapel. Daarna 
kies je een Principal uit de dichte stapel, zonder hem aan 
de andere spelers te laten zien. 

Het is niet toegestaan om een consultant van een project 
te pakken en voor deze actie te gebruiken.

Passen
Als je past, draai dan je Pasfi che om, zodat duidelijk te 
zien is, dat je de rest van deze fase geen acties meer 
mag uitvoeren.

Compleet project afronden
Op het moment dat je een Principal bij het laatste 
bureau van een project legt, is dit project klaar en 
wordt het meteen afgerond.

Alle consultants krijgen punten, net zoals aan 
het eind van een speelronde in Fase 4: Beloning.
Het project gaat uit het spel en wordt in de 
doos gelegd. 

Daarna worden alle consultants die aan het 
project hebben deelgenomen op de overeen-
komstige stapels gelegd. De spelers krijgen 
hun speelfi guren terug.

Er wordt een nieuw project open op tafel gelegd en 
de volgende speler is aan de beurt.

Einde Fase
Zodra alle spelers gepast hebben, is Fase 3 voorbij.

Fase 4: Beloning
Als beloning voor de inzet van hun consultants ontvangen 
de spelers punten in Fase 4. Per project worden punten 
uitgekeerd. De hoeveelheden staan vermeld op het project 
(in het zilveren of gouden kader).

De consultant die het verst naar rechts ligt bij het project, 
ontvangt het grootst aantal punten. Daarna ontvangt de 
consultant die dan het verst naar rechts ligt het lagere 
aantal punten. Enz.

Het kan voorkomen dat een consultant geen punten 
oplevert, omdat deze te ver achteraan ligt om nog punten 
te krijgen. Belangrijk: alle consultants blijven liggen bij 
de projecten waar ze liggen. Nadat deze fase is afgerond 
begin je weer met Fase 1: start nieuwe speelronde.

Wanneer is het spel afgelopen?
Zodra het laatste project open op tafel wordt gelegd, 
wordt doorgespeeld totdat Fase 4 volledig afgerond is. 
Daarna is het spel afgelopen. De speler met de meeste 
punten wint het spel.

Als een project wordt afgerond krijgen de consultants nog 
eenmaal punten, net zoals aan het eind van een speelronde 
in Fase 4: Beloning van het Basisspel. Daarna gebeurt 
het volgende:

De Deadlinemarker ligt op het 1e of 2e vak:
Het project is voor de deadline en naar tevredenheid afge-
rond. Alle consultants die bij het project liggen krijgen een 
bonus uitgekeerd van 3 punten. 

Alle consultants die bij het project lagen worden op de 
overeenkomstige stapels gelegd. Alle speelfi guren gaan 
terug naar de spelers. Het project gaat uit spel en wordt 
in de doos gelegd. Vervolgens wordt er een nieuw project 
neergelegd en is de volgende speler aan de beurt.

De Deadlinemarker ligt op het 3e, 4e of 5e vak:
Het project is niet op tijd afgerond. De consultants krijgen 
alleen een beloning en geen bonuspunten uitgekeerd.
Alle consultants die bij het project lagen worden op de 

overeenkomstige stapels gelegd. Alle speelfi guren gaan 
terug naar de spelers. Het project gaat uit spel.
Vervolgens wordt er een nieuw project neergelegd en is 
de volgende speler aan de beurt.

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Deze spelregel is vooral bedoeld om interactie in het spel te brengen. 
Maar projecten bij Ciber bestaan vaak uit verschillende deelprojecten, 
die na elkaar uitgevoerd moeten worden. Een consultant wiens deel-
project klaar is, kan dan ook aan een ander project toegewezen 
worden om daar aan een nieuw deelproject verder te werken.

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Ciber besteedt veel aandacht aan het opleiden van haar mede-
werkers. Denk hierbij niet alleen aan IT-kennis, ook de ‘soft skills’ 
worden niet vergeten.

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Bij Ciber is altijd plaats voor medewerkers met specialitische 
kwaliteiten. Bovendien kent Ciber een eigen ‘Consultancy Skills 
programma’ dat consultants in staat stelt hun vaardigheden 
nog verder te ontwikkelen.

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Het Basisspel is het spel, dat de meeste andere bedrijven spelen. Het 
Gevorderdenspel is het spel dat Ciber speelt. En dat spel is het interes-
santst voor de klant, maar ook voor Ciber zelf. We zijn niet voor niets 
Client focused. Results driven.

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Ciber heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Het afronden 
van het project binnen ‘tijd en budget’ is hier een belangrijk onderdeel van.

DETACHEREN
Op de werkplekken (bureaus) met een groen vinkje mag een con-
sultant gelegd worden.

OPDRACHT VOLTOOID
Paars verplaatst zijn consultant van het linker project naar het rechter 
project. Daarna draait hij zijn Opdrachtfi che om.

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Een van de diensten die Ciber levert is detachering. Ciber detacheert 
consultants bij vooraanstaande bedrijven in uiteenlopende branches 
zoals Utilities, High Tech, Industrie, Overheid en Zorg.

BELONING
De consultant die het verst naar rechts ligt is van Paars. 
Paars krijgt daarvoor 6 punten.
De consultant die daarna het verst naar rechts ligt is van Wit. 
Wit krijgt daarvoor 4 punten.
De consultant die daarna het verst naar rechts ligt is van Wit. 
Wit krijgt daarvoor 2 punten.

Dit (zilveren of gouden) spoor geeft 
aan hoeveel punten de consultants 
aan het eind van de ronde krijgen.

2 punten

4 punten

6 p
un

ten

Deadlines Fase 3: Compleet project afronden

COMPLEET PROJECT AFRONDEN MET DEADLINES
De consultant die het verst naar rechts ligt is van Geel. Geel krijgt 
daarvoor 6 punten als beloning (net zoals in het basisspel) + 3 bonus-
punten (omdat de Deadlinemarker in een groen vak ligt en elke 
consultant daarom 3 punten krijgt). Totaal: 9 punten.

De consultant links daarvan is van 
Paars. Paars krijgt daarvoor 4 punten 
beloning + 3 bonuspunten (omdat 
de Deadlinemarker in een groen 
vak ligt). Totaal: 7 punten. 

Wit krijgt 2 punten beloning + 3 bonuspunten. 
Totaal: 5 punten. Paars krijgt ook nog 1 punt 
beloning + 3 bonuspunten. Totaal 4 punten.

1e vak van het Deadlinespoor. Zet op het 3e en 4e project 
een Deadlinemarker op het 2e vak van het Deadlinespoor. 
Zet (indien van toepassing) op de overige projecten een 
Deadlinemarker op het 3e vak van het Deadlinespoor.

Gevorderdenspel is het spel dat Ciber speelt. En dat spel is het interes-

Ciber heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Het afronden 
van het project binnen ‘tijd en budget’ is hier een belangrijk onderdeel van.

Compleet project afronden
Op het moment dat je een Principal bij het laatste 
bureau van een project legt, is dit project klaar en 
wordt het meteen afgerond.

werkers. Denk hierbij niet alleen aan IT-kennis, ook de ‘soft skills’ 

de volgende speler is aan de beurt.

Einde Fase
Zodra alle spelers gepast hebben, is Fase 3 voorbij.

kwaliteiten. Bovendien kent Ciber een eigen ‘Consultancy Skills 

Maar projecten bij Ciber bestaan vaak uit verschillende deelprojecten, 
die na elkaar uitgevoerd moeten worden. Een consultant wiens deel-
project klaar is, kan dan ook aan een ander project toegewezen 

Paars verplaatst zijn consultant van het linker project naar het rechter 

Een van de diensten die Ciber levert is detachering. Ciber detacheert 
consultants bij vooraanstaande bedrijven in uiteenlopende branches 

Als een project wordt afgerond krijgen de consultants nog 
eenmaal punten, net zoals aan het eind van een speelronde 
in Fase 4: Beloning van het Basisspel. Daarna gebeurt 
het volgende:

De Deadlinemarker ligt op het 1
Het project is voor de deadline en naar tevredenheid afge-
rond. Alle consultants die bij het project liggen krijgen een 
bonus uitgekeerd van 3 punten. 

Alle consultants die bij het project lagen worden op de 
overeenkomstige stapels gelegd. Alle speelfi guren gaan 
terug naar de spelers. Het project gaat uit spel en wordt 
in de doos gelegd. Vervolgens wordt er een nieuw project 

De Deadlinemarker ligt op het 3e, 4e of 5e vak:
Het project is niet op tijd afgerond. De consultants krijgen 

Als beloning voor de inzet van hun consultants ontvangen 
de spelers punten in Fase 4. Per project worden punten 
uitgekeerd. De hoeveelheden staan vermeld op het project 
(in het zilveren of gouden kader).

De consultant die het verst naar rechts ligt bij het project, 
ontvangt het grootst aantal punten. Daarna ontvangt de 
consultant die dan het verst naar rechts ligt het lagere 
aantal punten. Enz.

BELONING
De consultant die het verst naar rechts ligt is van Paars. 
Paars krijgt daarvoor 6 punten.
De consultant die daarna het verst naar rechts ligt is van Wit. 
Wit krijgt daarvoor 4 punten.
De consultant die daarna het verst naar rechts ligt is van Wit. 
Wit krijgt daarvoor 2 punten.

Gevorderden

De consultant die het verst naar rechts ligt bij het project, 
ontvangt het grootst aantal punten. Daarna ontvangt de 
consultant die dan het verst naar rechts ligt het lagere 
aantal punten. Enz.

BELONING
De consultant die het verst naar rechts ligt is van Paars. 
Paars krijgt daarvoor 6 punten.
De consultant die daarna het verst naar rechts ligt is van Wit. 
Wit krijgt daarvoor 4 punten.
De consultant die daarna het verst naar rechts ligt is van Wit. 
Wit krijgt daarvoor 2 punten.

Op het moment dat je een Principal bij het laatste 
bureau van een project legt, is dit project klaar en 

het eind van een speelronde in Fase 4: Beloning.



Fase 3: Aan de slag
In deze fase worden meerdere ronden gespeeld. In elke 
ronde is iedere speler 1 keer aan de beurt. De startspeler 
begint en voert een actie uit. Daarna is de volgende 
speler aan de beurt om een actie uit te voeren. Als ieder-
een geweest is begint de startspeler met de volgende 
ronde. Dit gaat door totdat alle spelers gepast hebben.

Hoe ziet een speelbeurt eruit?
Elke keer als je aan de beurt bent kun je 1 van de 
volgende acties uitvoeren:
• Detacheren.
• Opdracht Voltooid.
• Omscholen.
• Opleiden.
• Werven.
• Passen.

Daarna is de volgende speler aan de beurt.

Detacheren
Als je voor deze actie kiest, leg je een consultant uit je hand 
bij een project. Om aan te geven dat deze consultant van 
jou is, plaats je 1 van je speelfi guren op de consultant. 
Uiteraard dient het expertisegebied van de geplaatste 
consultant overeen te komen met het expertisegebied 
van de gevraagde consultant.

Indien er een Senior Consultant gevraagd wordt, kun 
je een Senior Consultant of een Principal met de juiste 
expertise spelen. Indien een Principal gevraagd wordt, 
moet je een Principal met de juiste expertise spelen.
Indien er nog geen consultants bij dit project liggen, 
moet je je consultant bij het 1e bureau (werkplek) van 
dit project leggen.

Deadline Fase 4: Beloning
In de Beloningsfase vindt de uitbetaling exact hetzelfde 
plaats als in het basisspel met de volgende uitzondering:

Indien het project niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd 
(Deadlinemarker ligt op het 4e of 5e vak), moeten de 
spelers die het minst aan het project bijdragen punten 
afgeven. Dit zijn alle spelers die geen consultant bij dit 
project hebben liggen. Als er geen enkele consultant ligt, 
moeten alle spelers dus punten inleveren. 

Hebben alle spelers een consultant bij het project liggen, 
dan moet de speler wiens consultant het meest links ligt 
punten inleveren (onafhankelijk van hoeveel consultants 
deze speler bij het project heeft liggen).

Hoeveel punten een speler moet inleveren staat boven 
het vak vak waarop de Deadlinemarker ligt en bedraagt 6 

c.q. 10 punten. Opmerking: Bij afronding van een project 
wordt bovenstaande niet doorgevoerd en hoeven nooit 
punten ingeleverd te worden.

Na Fase 4 is er een extra Fase 5. In deze fase wordt voor elk 
project de Deadlinemarker 1 vak naar rechts geschoven.

Indien dit niet mogelijk is, blijft de Deadlinemarker liggen 
waar hij ligt.

Deadlines Fase 5: De deadline nadert!

Ciber: IT’s all in the game!
In ‘Ciber: IT’s all in the game!’ ben je topmanager bij Ciber. 
Je krijgt verschillende consultants onder je hoede, die je 
omschoolt, de bedrijfscultuur bijbrengt, opleidt tot adequate 
consultants en detacheert.

Wat is het doel van het spel?
Het doel van ‘Ciber: IT’s all in the game!’ is om jouw 
consultants te detacheren bij projecten van de klant en die 
projecten naar tevredenheid van de klant af te ronden. 
Door jouw consultants slim in te zetten en je medespelers 
af te troeven, probeer je de meeste punten te verdienen en 
het spel te winnen.

Wat is het Basisspel?
Het Basisspel bevat een beperkt aantal spelregels en is daar-
om gemakkelijk om mee te beginnen. Bovendien is deze vari-
ant een leuk en pittig spel met genoeg keuzemomenten.
De spelregels voor gevorderden kun je bij een tweede of der-
de keer spelen uitproberen. Daardoor krijgt het spel meer 
diepgang en heb je als speler nog meer keuzes. 

Basisspel 
Hoe werkt het Basisspel?
Elke actieronde krijg je twee nieuwe Senior Consultants. 
Deze Senior Consultants kun je opleiden tot Principals. 
Jouw consultants kun je detacheren bij projecten. Aan het 
eind van de actieronde krijg je punten uitgekeerd voor jouw 
consultants bij projecten. Het Deadlinespoor speelt geen 
rol in deze versie van het spel.

Hoe ziet een speelronde eruit?
Een speelronde bestaat uit een aantal fasen.
Fase 1: Start nieuwe speelronde.
Fase 2: Gebeurtenis.
Fase 3: Aan de slag.
Fase 4: Beloning.

Senior Consultants en Principals
Senior Consultants en Principals zijn termen 
die voor consultants gebruikt worden. 
Als je in deze spelregels dus consultant 
leest, dan wordt zowel de Senior 
Consultant als de Principal bedoeld. Innovatieproject

Het Innovatieproject is een apart project, waar je op andere 
manieren punten kunnen verdienen. Bovendien kan je hier-
door een consultant terug op de hand krijgen.

Voorbereiding
Speel je met 2 of 3 spelers, draai dan 1 van de overgebleven 
Strategische Projecten om en leg deze als Innovatieproject op 

tafel. Speel je met 4 spelers, leg dan 5 Strategische Projecten 
op tafel en gebruik de zesde als Innovatieproject.

Je eigen regels
Het is de bedoeling dat je plezier hebt, als je dit spel speelt. 
Als je regels wilt veranderen, doe dat dan. Zijn er regels die je 
niet leuk vindt? Speel dan zonder deze regels. Wil je regels 
toevoegen? Ga je gang. Heb je een leuke variant bedacht? 
Laat het Martyn F weten via www.martynf.com.

Martyn F en Ciber bedanken de volgende mensen:
Frank van Dooremolen voor zijn commitment. Sven van Leuken voor het nemen van 
het initiatief tot het uitgeven van een bordspel voor Ciber. Speciale dank aan: 
Niek Ederveen en Wilco Jacobs. Alle testspelers: Alice, Andy, Anne, Els, Evert, 
Floris, Fred, Indra, Jack, Jeroen, Maartje, Margreet, Mario, Martijn, Nico, Rinse, 
Roderik, Ronald, Steye, Twan, Wil en anderen. 

©2013 Martyn F / www.martynf.com / Illustrations: Hans Janssen / www.althwen.com

IT’s all in the game!

HOE DOEN WE DIT BIJ CIBER?
Ciber werkt vaak aan innovatieprojecten. We vinden het belangrijk om mede-
werkers de kans te geven zich te ontwikkelen en zich bezig te houden met 
de nieuwste ontwikkelingen. Als vooraanstaande ICT dienstverlener zijn we 
ook in staat de allernieuwste innovaties bij onze klanten te implementeren. 

Fase 2: Gebeurtenis
Draai de bovenste kaart van de stapel om en leg hem 
voor iedereen goed zichtbaar naast de projecten. Voer 
eventueel de daarop aangegeven gebeurtenis uit.

Extra uitleg over de Gebeurteniskaarten vind je op 
het Voorbereidingen/Gebeurteniskaartenvel. 
Zijn alle gebeurteniskaarten gebruikt, schud ze dan 
en vorm een nieuwe stapel.

Je kunt net zoals bij de normale projecten een consultant 
bij het Innovatieproject detacheren. Ook is het mogelijk 
om met de actie Opdracht Voltooid consultants van of 
naar het Innovatieproject te verplaatsen.

Je mag meerdere consultants bij dit project leggen, net als 
bij de andere projecten. Afhankelijk van het aantal spelers 
is er echter een maximum aan het totaal aantal consultants 

dat hier kan liggen. Dit wordt weergegeven door het aantal 
consultants dat op de bureaus staat getekend.

Tussentijdse beloning
Elke keer als je aan de beurt bent, controleer je eerst of 
je een of meer consultants bij het Innovatieproject hebt 
liggen. Is dit het geval dan pak je 1 punt. Daarna voer je 
je beurt uit volgens de spelregels van het Basisspel.

Naast de beloning uit het basisspel vindt er een extra 
beloning plaats voor het Innovatieproject.

Het Innovatieproject wordt alleen afgerond in Fase 4 
(nooit in Fase 3). Het maakt niet uit hoeveel consultants 
er op dat moment liggen.

Elke speler die één of meer consultants bij het Innovatie-
project heeft liggen krijgt 1 punt. Vervolgens nemen alle 
spelers hun consultants die bij het Innovatieproject lig-
gen terug op de hand. De volgende ronde is er weer een 
nieuw Innovatieproject beschikbaar. Het Innovatieproject 
blijft dus liggen.

DEADLINES BELONING - EXTRA REGELS
Paars, Wit en Groen spelen met zijn drieën. 
Paars heeft geen consultant bij dit project 
liggen. Paars draagt dus het minste bij aan het 
project en moet 6 punten inleveren (Deadline-
marker ligt op het 4e vak van het Deadlinespoor).

DEADLINES BELONING - EXTRA REGELS
Paars, Wit en Groen spelen met zijn drieën. 
Alledrie de spelers hebben een consultant 
bij dit project liggen. De consultant van 
Paars ligt het verst achteraan. Paars moet 
10 Punten inleveren (Deadlinemarker ligt 
op het 5e vak van het Deadlinespoor).

Fase 1: Start nieuwe speelronde

Innovatieproject Fase 3: Aan de slag

Innovatieproject Fase 4: Beloning

• Leg de openliggende gebeurteniskaart in de doos 
(geldt niet voor de 1e ronde).

• Schud de stapel Senior Consultants.
• Schud de stapel Principals.
• Geef elke speler 2 nieuwe Senior Consultants 

van de stapel.
• Alle spelers draaien hun gebruikte Opdrachtfi ches om, 

zodat iedere speler opnieuw de beschikking 
heeft over 2 acties Opdracht Voltooid.

• De speler met de minste punten kiest de nieuwe 
startspeler. Bij gelijkstand is de eerstvolgende 
van deze spelers (met de klok mee) degene die 
de nieuwe startspeler kiest. Deze speler krijgt 
de startspelerfi che.

Ciber werkt vaak aan innovatieprojecten. We vinden het belangrijk om mede-
werkers de kans te geven zich te ontwikkelen en zich bezig te houden met 
de nieuwste ontwikkelingen. Als vooraanstaande ICT dienstverlener zijn we 
ook in staat de allernieuwste innovaties bij onze klanten te implementeren. 
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Senior Consultants en Principals
Senior Consultants en Principals zijn termen 
die voor consultants gebruikt worden. 
Als je in deze spelregels dus consultant 
leest, dan wordt zowel de Senior 
Consultant als de Principal bedoeld. 

zodat iedere speler opnieuw de beschikking 
heeft over 2 acties Opdracht Voltooid.
De speler met de minste punten kiest de nieuwe 
startspeler. Bij gelijkstand is de eerstvolgende 
van deze spelers (met de klok mee) degene die 
de nieuwe startspeler kiest. Deze speler krijgt 

Een speelronde bestaat uit een aantal fasen.
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Senior Consultants en Principals zijn termen 

zodat iedere speler opnieuw de beschikking 

Extra uitleg over de Gebeurteniskaarten vind je op 

Zijn alle gebeurteniskaarten gebruikt, schud ze dan 

De speler met de minste punten kiest de nieuwe 

van deze spelers (met de klok mee) degene die 

In deze fase worden meerdere ronden gespeeld. In elke 
ronde is iedere speler 1 keer aan de beurt. De startspeler 
begint en voert een actie uit. Daarna is de volgende 
speler aan de beurt om een actie uit te voeren. Als ieder-
een geweest is begint de startspeler met de volgende 
ronde. Dit gaat door totdat alle spelers gepast hebben.

Hoe ziet een speelbeurt eruit?
Elke keer als je aan de beurt bent kun je 1 van de 
volgende acties uitvoeren:
• Detacheren.
• Opdracht Voltooid.
• Omscholen.

voor iedereen goed zichtbaar naast de projecten. Voer 
eventueel de daarop aangegeven gebeurtenis uit.


