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Functie
KPMG Forensic Technology is een jong team van forensische IT specialisten en richt zich op de 
technische aspecten van forensisch onderzoek. Dit team adviseert en ondersteunt cliënten op het 
gebied van forensische data-analyse, computer forensics en cyber incident response. Onze 
werkzaamheden variëren van het doorlichten van administraties op indicatoren van fraude tot het 
doorzoeken van e-mail bij aanwijzingen van onregelmatigheden en het onderzoeken van cyber 
incidenten zoals computerinbraak.
Om onderzoek te doen naar nieuwe ontwikkelingen en om innovatie te stimuleren bieden wij 
geregeld plaats voor een scriptant. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van computer forensics, cyber 
incident response of op het gebied van fraudedetectie en datamining. 
 
Hier volgen enkele voorbeelden van mogelijke opdrachten:

- Nieuwe soorten malware: Ontwikkelaars van malware komen steeds met nieuwe methodes om 
detectie en analyse van hun malware zo moeilijk mogelijk te maken. Hierbij kun je bijvoorbeeld 
denken aan malware die alleen in het geheugen aanwezig is en geen sporen op de harde schijf 
achterlaat. Begrip van de werking van nieuwe soorten malware is van belang voor de detectie en 
opschoning ervan. Bij deze opdracht onderzoek je de laatste trends op het gebied van geavanceerde 
malware en bepaal je hoe deze malware gedetecteerd kan worden.

- Nieuwe toepassingen van predictive coding: Bij veel forensische onderzoeken worden e-mails en 
documenten doorzocht om bewijzen van bijvoorbeeld fraude te vinden. De laatste jaren zijn er 
nieuwe ontwikkelingen waarbij Artificial Intelligence (AI) technieken gebruikt worden om te helpen bij 
het selecteren van relevante documenten. Veel van deze ‘Predictive Coding’ technieken zijn vooral 
gericht op grote onderzoeken en minder geschikt voor kleinere datasets. Maar welke AI- technieken 
kunnen we bij kleinere onderzoeken inzetten?

- Insider threats: Bij computercriminaliteit wordt meestal gedacht aan hackers die er met 
bedrijfsgeheimen vandoor gaan. Het komt echter ook voor dat vertrouwelijke data door eigen 
werknemers van een bedrijf gestolen of gelekt wordt. Hoe kun je diefstal van data door werknemers 
automatisch detecteren en voorkomen zonder dat dit te veel ten koste gaat van privacy en 
gebruiksgemak?

- Mobile malware: Bedrijven hebben tegenwoordig een Bring Your Own Device (BYOD) regeling 
waarbij werknemers eigen smartphones en tablets ook zakelijk mogen gebruiken. In hoeverre kun je 
deze apparaten vertrouwen? Hoe kunnen het bedrijfsnetwerk en vertrouwelijke data beschermd 
worden tegen mobile malware die vroeg of laat ongetwijfeld opduikt?

- Fraudedetectie door middel van datamining: Mede door de financiële crisis en recente fraudezaken 
is de belangstelling voor  jaarverslagen toegenomen. Jaarverslagen worden onder de loep genomen, 
zowel inhoud als regelgeving zijn aan veranderingen onderhevig. Per organisatie verschilt de structuur 
en het type informatie in jaarverslagen. Wij zijn op zoek naar een methode om informatie uit 
jaarverslagen gestructureerd toegankelijk te maken ten behoeve van text- en data-mining.



Je kan uiteraard ook zelf een onderwerp aandragen.
Profiel
Je zit in de scriptiefase van je universitaire studie (Technische) Informatica, Artificial Intelligence of een
andere technische opleiding. Daarnaast heb je affiniteit met data-analyse en forensisch onderzoek. 
Verder ben je een absolute teamplayer met een kritische, leergierige en professionele houding die 
goed in staat is zelfstandig te werken. Analytisch en conceptueel ben je sterk ontwikkeld. Daarnaast 
ben je assertief, flexibel en initiatiefrijk. Tot slot staat kwalitatief goed werk hoog bij je in het vaandel 
en ben je maatschappelijk betrokken.
Ons aanbod
Een werkgever met een unieke identiteit en oog voor mensen
Het succes van het team Forensic, als onderdeel van Risk Consulting, steunt op een aantal pijlers: 
gemotiveerde mensen, teamgeest, collegialiteit en een open cultuur waarin mensen optimaal 
presteren. Niet voor niets zijn wij al ruim twintig jaar de marktleider op dit gebied. Je kunt rekenen op 
zelfstandigheid, vrijheid, flexibiliteit, uitdagingen en waardering voor je werk als professional in een 
mensgerichte omgeving: Je wordt gecoacht en gestimuleerd om je te ontwikkelen.

Waarom KPMG?
KPMG is een advies- en accountantskantoor en levert adviesdiensten aan alle soorten organisaties op 
diverse terreinen, zoals business performance, restructuring, IT, valuations en advies bij fusies of 
overnames. We werken voor grote (inter)nationale ondernemingen en voor not-for-profitorganisaties, 
maar net zo goed voor (semi)overheidsinstellingen. We werken samen in kleine teams waarin 
iedereen, van trainee tot partner, een onmisbare bijdrage levert aan het eindresultaat. Centraal staat 
hierbij onze missie “Wij ondersteunen organisaties om het juiste te doen”. Belangrijke vragen moeten 
vaak in korte tijd worden beantwoord. Wat is onze toegevoegde waarde aan de klant? Hoe 
onderscheiden we ons van de concurrentie? Welk team stellen we voor om de klus te klaren? Het 
betekent samen snel schakelen. Successen moet je vieren, vinden we bij KPMG. Maar succes smaakt 
ook naar meer. Binnen Risk Consulting, krijg je de kans om snel door te groeien en bepaal jij mede in 
welke richting je je verder wilt ontwikkelen. De afdeling biedt veel mogelijkheden, zowel nationaal als 
internationaal. 
 
Meer informatie en solliciteren
Voor informatie over de procedure  kun je contact opnemen met een van onze recruiters van het 
KPMG Recruitment Centre, (020) 656 7162 of per e-mail.
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Patrick Özer, Senior Manager 
Forensic Technology (020) 656 8207. Direct solliciteren? Klik dan op onderstaande 'solliciteer' button.


