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Cybercriminelen zijn vaak creatief en spelen 
handig in op de actualiteit. Daarom vindt de 
overheid, waaronder ook de Provincie Limburg, 
het nodig hier extra aandacht aan te besteden. 
Vanuit de Sociale Agenda van de provincie 
biedt Discovery Museum daarom de afdelingen 
van KBO Limburg graag de workshop ‘Digitale 
weerbaarheid’ aan.

In deze workshop informeren wij senioren, in het 
bijzonder leden van KBO Limburg, over digitale 
criminaliteit. Zo willen we ervoor zorgen dat ook 
senioren alert zijn, situaties leren herkennen en 
weten hoe daar adequaat op te reageren. We 
reiken handvaten aan om verdachte zaken bij 
het gebruik van een mobiele telefoon, een laptop 
of computer te herkennen.  

Welke aandachtsgebieden komen aan bod?
► Methodes: Aan de hand van voorbeelden

bieden we inzicht in de manier waarop
cybercriminelen op een slimme manier
misbruik maken van vertrouwen. De situaties
zijn gebaseerd op praktijkvoorbeelden.

► Bewustzijn: we leren de deelnemers  hoe je
alert kunt zijn in de digitale omgeving.

► Handelen: wat kun je doen als je, ondanks de
voorzorgsmaatregelen, toch slachtoffer wordt
van oplichtingspraktijken in het algemeen en
digitale criminaliteit in het bijzonder.

► Ambassadeurschap: we motiveren de
deelnemers om de opgedane kennis door
te geven aan anderen, zodat steeds meer

mensen alert zijn op digitale 
oplichtingspraktijken.

Tijdens de workshop behandelen we 
daarbij de volgende onderwerpen: 
► Bank(pas)fraude
► Phishing mails
► WhatsApp-fraude
► Verkoopfraude
► Dating fraude
► Postpakketjes
► Babbeltrucs

Praktisch
► De workshop wordt voor 25 groepen gratis

aangeboden
► Duur ongeveer 60 minuten
► Groepsgrootte van ±40 personen
► KBO zorgt voor locatie met beamer en geluid
► Na afloop geeft Discovery Museum ook

informatie over een bezoek aan het museum

Interesse?
Stuur een mail naar info@discoverymuseum.nl 
Met de volgende gegevens:
► Naam afdeling
► Contactpersoon (e-mail en telefoon)
► Gewenste datum
► Locatie
► Te verwachten aantal personen
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