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Volg online de livestream vanuit Kunstmin. 
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Informatie: www.hbodrechtsteden.nl/inspiratie

Praktische informatie
Datum:  dinsdag 26 januari
Tijd:  20:00 uur.  

Tune thuis in  
vanaf 19:55 uur.

Locatie:  online te volgen via 
livestream vanuit 
Kunstmin

Kosten:  vrij toegang

DINSDAG 26 JANUARI

ONLINE IS NIET ZO  
ONSCHULDIG ALS HET LIJKT!
Ons leven speelt zich tegenwoordig
steeds meer online af. We zijn 
helemaal gewend geraakt aan de 
digitale mogelijkheden en kunnen 
niet meer zonder. Dit geldt helaas ook 
voor criminelen. Want net als in de 
‘normale’ fysieke wereld, zijn er ook 
criminelen actief op het internet.

Iedereen kan slachtoffer worden van 
cybercriminelen. De digitale wereld 
is voor velen van ons een onbekend 
terrein waarin de kans om opgelicht 
te worden steeds groter wordt, zeker 
als je de gevaren niet herkent. Mensen 
krijgen online eenvoudig te maken met 
criminaliteit, terwijl het in sommige 
gevallen eenvoudig te voorkomen is als 
er meer kennis is over cybercrime.

Spreker Peter Lahousse is dé cyber 
specialist van Nederland en werkzaam
bij de Nederlandse politie. Hij neemt 
u deze avond mee in de wereld van 

Over Peter Lahousse 
Peter Lahousse is Cybercrime & Darkweb trendwatcher en oprichter van de 
website www.cybercrimeinfo.nl, de digitale bibliotheek voor de bestrijding 
van digitale criminaliteit. Daarnaast is hij  werkzaam bij de Nederlandse 
politie, afdeling Politieprofessie (staf) eenheid Zeeland West-Brabant.
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cybercrime. Aan de hand van praktische 
en aansprekende praktijkvoorbeelden 
wordt getoond hoe professionele 
cybercriminelen te werk gaan en hoe 
dit door de politie bestreden wordt. En 
ook hoe je zelf bewuster kunt worden 
van de verschillende vormen en gevaren 
van cybercriminaliteit. Zo hopen we 
cybercrime in te perken, want voorkomen 
is beter dan genezen.
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