
From: info@escaperoomdesigner.nl <info@escaperoomdesigner.nl>
Sent: dinsdag 14 juli 2020 10:33:30
To: info (gemeente Steenbergen)
Cc: info@escaperoomdesigner.nl
Subject: T.A.V.: Burgemeester, Wethouders en Gemeenteraad

Beste Burgemeester, Wethouders en gemeenteraad,

Graag willen wij twee unieke awareness trainingen bij jullie onder de aandacht brengen, fun and learning in één voor bewustwording.

Mobiele Awareness Training Drugs-lab

        

Is er bij jullie in de buurt een probleemwijk of wijken? En wil je op een leuke en unieke manier georganiseerde criminaliteit bestrijden? 
Niet alleen fun, maar ook leren wat te doen als jouw onderbuik gevoel aangee� dat er iets speelt, waar moet je zijn en vooral wat moet je
doen?

Door gebruik te maken van onze real life game zoals onze Mobiele Drugs-lab Escape Room creëren wij samenhorigheid en awareness op het
gebied 
van drugs of een onderwerp naar wens. Gemeenten kunnen de Escape Room inze�en binnen bepaalde woonwijken. 
Om omwonende bewust te maken van de gevaren van bijvoorbeeld een Crystal Meth-lab binnen hun omgeving. 
Daarnaast worden de omwonende gea�endeerd waar ze terecht moeten als zij iemand verdenken van drugshandel of produc�e. 
Zij moeten durven te getuigen en zorgen voor an� ondermijning.

De Escape Room is daarnaast ook voor de gemeenten zelf, ook zij komen vaak met druggerelateerde zaken in aanraking. 
Maar wat moet je nu precies doen als je een drugszaak voor je neus geschoven krijgt?

Video: h�ps://www.youtube.com/watch?v=6rwzVathBYg
Meer informa�e website: h�ps://escaperoommobiel.nl/professional/drugs-lab/

Social Distancing - 1.5M Office Awareness Training bij jullie op kantoor
Er zal bij jullie in de �jd van COVID-19 veel veranderd zijn, zo ook op kantoor.
Wij, Escape Room Designer hebben een speciale game ontwikkeld om het personeel duidelijk te maken wat de nieuwe regels zijn op 
kantoor en hoe zij zich hier aan kunnen en moeten houden. Is onze nieuwe training iets voor jullie?

 
Corona uitbraak binnen uw bedrijf?
Als er binnen uw bedrijf een uitbraak ontstaat, worden de werkzaamheden volledig plat gelegd voor minimaal twee weken.
Dit betekent, geen inkomsten en veel kosten. Om dit te voorkomen hebben wij een training ontwikkeld op het gebied van social distancing.
Veilig werken op kantoor met inachtneming van de 1,5 meter afstand houden tot elkaar, is in een kantoorruimte te doen als je
de juiste afspraken maakt en de juiste inrich�ng kiest.  Het vereist enige gewenning en daarom hebben we bij Escape Room Designer B.V. 
een awareness game ontwikkeld. Deze game/training is voor overheden en bedrijven groot of klein, die binnenkort weer medewerkers gaat 

https://www.youtube.com/watch?v=6rwzVathBYg
https://escaperoommobiel.nl/professional/drugs-lab/


uitnodigen op kantoor en voor de uitdaging staan om al hun medewerkers en bezoekers bewust te maken van de nieuwe
veiligheidsmaatregelen.
De training kan binnen het bedrijf of extern bij een hotel, sportcomplex of in ons Experience & Crea�on Center worden gespeeld.
 
Het verhaal
In de ruimte bevindt zich het vaccin tegen het coronavirus, de concurren�e is hierachter gekomen en hee� een bom geplaatst om het vaccin te
vernie�gen.
Als deze bom afgaat zal het vaccin verloren gaan en blijven we nog jaren in Lockdown.
Lukt het jou om je volledig aan de nieuwe regels van het RIVM te houden en de bom onschadelijk te maken?
De game kan worden gespeeld door 5 tot 8 deelnemers per sessie van 30 minuten.  (maximaal 10 sessies per dag)
Als de game ten einde is zal er 15 minuten nabesproken worden met een coach en/of expert. (Dit kan ook iemand van uw eigen bedrijf zijn).
 
Waarom deze game? 
De vraag kwam uit de markt. Bij Cushman & Wakefield hebben ze een 6 feet office gemaakt en dat ziet er heel goed uit. 
Maar het bewust maken van al deze nieuwe regels, bij medewerkers en bezoekers was een uitdaging. 
Met onze exper�se op het gebied van Cyber Security en Safety trainingen in onze mobiele Escape Rooms hebben we veel ervaring in het
aantrekkelijk 
maken van awareness trainingen. Als mensen een training als leuk ervaren, zijn ze enthousiaster en onthouden meer van de regels die
gehandhaafd moeten worden.
 
Impressie: h�ps://www.youtube.com/watch?v=9zSkxVez030
Website: h�ps://escaperoommobiel.nl/professional/social-distancing-safety/
 
Nieuwe loca�e
Escape Room Designer hee� niet s�l gezeten de afgelopen maanden, wij zijn namelijk verhuist naar ons nieuwe stekje in Fijnaart. 
Kom jij ons Experience Center bekijken?
Eerste indruk: h�ps://www.youtube.com/watch?v=IBZlwqwb2c0
 
Bezoekadres:
Experience & Crea�on Center
Molenstraat 133
4793 RB Fijnaart
 
Routebeschrijving: h�ps://www.youtube.com/watch?v=3YH7sBJgXrI&feature=youtu.be
 
Met vriendelijke  groet,
 
Mélanie van Barneveld
Frank Kastelein
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Wist u dat…..
Escape rooms ook leerzaam zijn!
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