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Missie
Kecida levert, in opdracht van de openbare orde- en veiligheidssector (OOV), kwalitatief hoogwaardige diensten en 

producten op het gebied van intelligente data-analyse met behulp van state-of-the-art wetenschap en technologie.

Kecida…
•	 heeft jarenlange ervaring op het snijvlak van intelligence en forensics

•	 levert een uitgebreid pakket aan bewezen state-of-the-art technieken binnen de OOV-sector

•	 biedt een aanpak op maat voor ieder probleem

•	 is als onderdeel van het NFI een zeer betrouwbare, objectieve en onafhankelijke overheidspartij en maakt tevens deel uit 

van de OOV-sector

•	 deelt zijn opgebouwde kennis en expertise en werkt intensief samen met andere kennisinstellingen zoals universiteiten, 

maar ook met bedrijven
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Advies over de inrichting van data-analyse in een bestaande of nieuwe organisatie

Klantvraag:
Hoe kunnen wij het beste onze organisatie / ons proces / onze systemen 
inrichten op het gebied van data-analyse, om onze taken zo goed mogelijk 
uit te voeren?

Bijvoorbeeld:
•  Welke systemen hebben wij nodig om vastgoedfraude beter te 

bestrijden?
•  Hoe kunnen wij onze data-analyseprocessen beter inrichten en wat is 

hiervoor nodig?

Aanbod:
Kecida geeft advies over en ondersteuning bij vraagstukken op het gebied 
van data-analyse-inrichting.

Bijvoorbeeld:
•  Inrichten van data-analyseomgeving (vereiste systemen, type 

medewerkers)
•  Inrichten van data-analyseprocessen
•  Selecteren van geschikte databronnen

De resultaten worden opgeleverd in de vorm van een rapport, een  
managementpresentatie en/of kennisoverdrachtsessies.

Vanuit de politiek is de opdracht gekomen dat allerlei organisaties die iets 
met grens management te maken hebben, zoals de grenspolitie, de 

immigratiedienst en de douane, één virtuele organisatie moeten gaan vormen. Zodat 
op een slimme manier data vanuit de verschillende organisaties gekoppeld kunnen 
worden en op basis daarvan intelligente data-analyse toegepast kan worden. Kecida 
geeft strategisch advies over de te vormen virtuele organisatie: welke koppelingen 
tussen welke systemen zijn nodig en welke organisaties moeten erbij betrokken 
worden? Voordat een en ander daadwerkelijk wordt geïmplementeerd, test Kecida 
eerst of het plan niet alleen op papier goed lijkt, maar ook in de praktijk werkt. 
Hiervoor worden alle data naar het Kecidalab gestuurd, waarna deze gekoppeld 
worden en de gewenste analyses gedaan worden. Op basis van de uitkomsten hiervan 
wordt het plan bijgesteld en daarna geïmplementeerd.
 

Een organisatie wil haar informatiehuishouding veranderen en wil daar 
analyse mee gaan doen. Men wil van vier informatiesystemen naar één 

centraal informatiesysteem en wil dat de data-analisten voortaan bepaalde 
rapporten en overzichten gaan leveren. Kecida adviseert over de systeemeisen, zodat 
het systeem díe eigenschappen en structuur krijgt waardoor de wensen die de 
organisatie heeft op analysegebied straks uitvoerbaar zijn.

Een financiële opsporingsinstantie wil netwerken in kaart brengen van 
omvangrijke financiële fraude bij een grote, internationaal opererende 

organisatie, maar heeft daarvoor geen geschikte software. Kecida ontwikkelt daarom 
voor de data-analisten een methode om afwijkende en/of specifieke patronen in grote 
hoeveelheden transacties te vinden. Hiermee kan de instantie zoeken naar specifieke 
fraude, bijvoorbeeld vastgoedfraude; snelle doorverkoop van panden met een grote 
prijsstijging. Maar de opsporingsdienst kan ook zoeken naar afwijkende zaken, 
waarbij vreemde constructies/transactiepatronen ontsluierd worden en de 
rechercheurs daarna kunnen onderzoeken waar die op duiden.

Voorbeelden*

* De voorbeelden in deze brochure zijn fictief en louter bedoeld ter illustratie van de verschillende toepassings-
mogelijkheden van de producten.
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Testen van bestaande en ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken  
voor data-analyse

Opstellen van profielen/indicatoren op basis van intelligente data-analyse  
zodat de klant zelf (afwijkende) zaken kan vinden

Klantvraag:
Hoe kunnen wij verdachte personen, goederen, documenten of transacties 
beter herkennen in de massa?

Bijvoorbeeld:
• Hoe herkennen wij illegale goederen in vrachtbrieven?
• Hoe herkennen wij frauduleuze facturen in een financiële administratie?
• Hoe herkennen wij verdachte transactiepatronen in grote financiële 

bestanden?
• Hoe herkennen wij radicaliserende jeugd in een bepaalde 

bevolkingsgroep?
• Hoe herkennen wij sekstoeristen in de aankomsthal van een vliegveld?

Aanbod:
Kecida geeft inzicht in specifieke kenmerken op basis waarvan de klant zelf 
(afwijkende) zaken kan vinden in de massa.

Bijvoorbeeld:
•  Een overzicht van typische kenmerken van verdachte personen, groepen 

of organisaties
• Een overzicht van typische kenmerken van verdachte objecten of goederen
•   Een overzicht van typische kenmerken van verdachte documenten, 

transacties of informatiestromen

De resultaten worden opgeleverd in de vorm van een rapport (tekstueel en/
of visueel).

Klantvraag:
Hoe kunnen wij op een efficiënte en effectieve manier meer informatie 
halen uit onze (bestaande) data?

Bijvoorbeeld:
•  Hoe kunnen wij onze steekproeven van te auditten bedrijven verbeteren?
•  Hoe kunnen wij onze profielen up-to-date houden?
•  Hoe kunnen wij internetinformatie betrekken in onze onderzoeken?

Aanbod:
Kecida test bestaande methoden en technieken of biedt op maat gemaakte  
methoden en technieken om meer en betere resultaten te halen uit de 
eigen data-analyseomgeving.

Bijvoorbeeld:
•  Methode en techniek voor steekproefverbetering
•  Methode en techniek voor auteurherkenning
•  Methode en techniek voor het herkennen van codetaal

De resultaten worden opgeleverd in de vorm van een methode, techniek  
of rapport.

De grenspolitie op Schiphol wil weten welke van de dagelijks tienduizenden 
passagiers die op het vliegveld arriveren mogelijk drugs of andere illegale 

zaken smokkelen of potentiële terroristen zijn. Kecida ontwikkelt op verzoek van de 
grenspolitie risicoprofielen met indicatoren waarmee de marechaussees verdachte 
personen voortaan snel en efficiënt kunnen signaleren.

De politie neemt de pc in beslag van een man waarop 
kinderporno staat. Men wil weten welke rol de man 

speelt in een ongetwijfeld groter kinder porno netwerk. En: wie zijn mogelijke 
downloaders en/of verspeiders of zelfs producenten van kinderporno in dit netwerk? 
Kecida analyseert in zijn eigen lab alle data, zoals e-mails, chatverkeer en foto’s en 
concludeert op basis hiervan dat de man producent is van kinderporno. Daarnaast 
wordt het netwerk in kaart gebracht van de man, en vervolgens worden er onder 
andere op basis van auto matische taalanalyse van de chats en de e-mails aparte 
ranglijsten gemaakt met mogelijke downloaders, mogelijke misbruikers, et cetera in 
dat netwerk. Dat levert een aantal nieuwe verdachten op naar wie de politie nader 
onderzoek gaat doen.

Iedere vrijdag arriveert op Schiphol een man met twee jonge meisjes uit 
Bulgarije. De grenspolitie vermoedt mensenhandel, waarbij de meisjes in 

de prostitutie verdwijnen. Dit zou kunnen leiden tot een strafrechtelijk onderzoek naar 
deze man, al dan niet gevolgd door een veroordeling. In plaats van deze directe en 
persoonsgerichte aanpak gaat Kecida op zoek naar het grotere geheel en brengt het 
netwerk van mensenhandel in kaart door de gegevensbestanden van de 
immigratiedienst, de grenspolitie, de politie en de Kamer van Koophandel in 
samenhang te analyseren. Hierdoor ontstaat inzicht in de modus operandi en de 
rollen. Vervolgens kunnen de betrokkenen vanuit de openbare orde en veiligheid 
(OOV) de bordeeleigenaar (de sleutelfiguur) op verschillende manieren aanpakken, 
van bestuurs rechtelijk, door het afpakken van vergunningen, tot financieel-
economisch en strafrechtelijk. Bovendien zijn door het verkregen inzicht ook 
preventieve maat regelen mogelijk.
 

De data-analisten van een grote organisatie hebben moeite met het 
analyseren van gegevens uit de diverse databestanden omdat de data 

vervuild zijn. De directie wil hiervoor datacleaningsoftware aanschaffen maar heeft 
geen idee welke en roept de hulp in van Kecida. Kecida test verschillende bestaande 
softwarepakketten op de toepasbaarheid voor de klant en adviseert over de aankoop 
van een geschikt pakket.    

Een financiële opsporingsinstantie verdenkt een groot internationaal 
postorderbedrijf van het plegen van financiële fraude. Men neemt 60 pc’s 

en een aantal mailservers in beslag en maakt kopieën van de harddisks. De grote 
hoeveelheid informatie die hier op staat wil men op een slimme manier doorzoeken. 
Kecida levert in samenwerking met de organisatie ‘zoekwoorden op maat’ aan. 
Hiermee gaan de rechercheurs op zoek en zij vinden inderdaad aanwijzingen voor 
financiële fraude. Kecida updatet de zoekwoorden vervolgens periodiek, zodat deze 
ook bij andere onderzoeken gebruikt kunnen blijven worden. 

Een organisatie heeft een groot aantal dossiers van zaken met betrekking 
tot zware criminelen over een lange periode. Omdat het om honderd-

duizenden pagina’s gaat, is het onmogelijk voor de analisten om hierin onderzoek te 
doen naar mogelijke verbanden tussen de verschillende zaken en personen, naar 
eventuele netwerken, en naar nog onbekende facilitatoren binnen de zaken. Kecida 
gaat samen met de analisten en rechercheurs zoeken naar de beste manier om de 
juiste informatie eruit te halen en de genoemde onderzoeken uit te voeren. Op basis 
hiervan ontwikkelt Kecida een tool, waarmee de analisten en rechercheurs makkelijk 
de gewenste vragen kunnen beantwoorden.

Een inlichtingendienst wil radicaliserende religieuzen tijdig in  
het vizier krijgen en houdt daarom bepaalde internetfora 

nauwlettend in de gaten. Kecida ontwikkelt op verzoek van de dienst een risicoprofiel 
met indicatoren waarmee de dienst verdachte posts voortaan snel kan signaleren en 
verwerkt dit op verzoek van de dienst in een softwaretool die het werk van de 
rechercheurs vergemakkelijkt.

Voorbeelden Voorbeelden
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Ranglijsten maken van concrete (afwijkende) zaken op basis van  
intelligente data-analyse

Klantvraag:
Kunnen jullie voor ons een ranglijst maken van verdachte personen/  
objecten/documenten et cetera?

Bijvoorbeeld:
• Wat zijn verdachte facturen binnen deze administratie?
• Wat zijn verdachte transacties binnen deze organisatie?
• Wat zijn verdachte documenten op deze server?
• Wat zijn risicovolle landbouwbedrijven in deze regio?
• Wie zijn potentieel gevaarlijke hackers in deze nieuwsgroep?

Aanbod:
Kecida levert een ranglijst van afwijkende zaken binnen een dataset.

Bijvoorbeeld:
• Een overzicht van verdachte personen, groepen of organisaties
• Een overzicht van verdachte objecten of goederen
•  Een overzicht van verdachte documenten, transacties of 

informatiestromen

De resultaten worden opgeleverd in de vorm van een rapport (tekstueel en/
of visueel), mogelijk aangevuld met een handleiding voor effectieve 
toepassing.

De nationale recherche heeft een harddiskkopie gemaakt van de computer 
van een man die wordt verdacht van het hebben van banden met een 

terroristische organisatie. Men wil weten met wie hij allemaal contact heeft gehad en 
wanneer, wat de verschillende onderwerpen van de communicatie zijn, wat de meest 
relevante berichten zijn en wat zijn rol binnen de organisatie precies is. De data 
worden naar het Kecidalab gestuurd en Kecida brengt het complete netwerk rond de 
verdachte in kaart, op basis van onder andere e-mails en chatgesprekken. Hiermee 
wordt duidelijk dat de verdachte een sleutelrol vervult binnen de terroristische 
organisatie en komt de nationale recherche op het spoor van nog zeven andere 
prominente figuren binnen de organisatie.

Een financiële opsporingsorganisatie neemt de complete 
boekhouding van een filiaal van een grote bank in beslag omdat 

er aanwijzingen zijn voor malversaties door het management. Deze enorme 
hoeveelheid data wordt rechtstreeks naar het Kecidalab gestuurd. Kecida sorteert de 
data op basis van relevantie en levert vervolgens een ranglijst aan met bovenaan de 
e-mails met de meeste aanwijzingen voor financiële fraude. Ook levert Kecida een 
ranglijst met namen van mensen, met bovenaan degenen die het meest opvallend 
zijn. Daarnaast brengt Kecida concreet een transactienetwerk in kaart met eigenaren 
van rekeningen, rekening nummers, geldbedragen, et cetera. Hierin kunnen de 
rechercheurs vervolgens gaan zoeken naar afwijkende zaken, zoals hoge 
geldbedragen en opvallende transactie patronen. Indien gewenst kan Kecida dit 
zoekwerk ook verrichten.

Voorbeelden
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In kaart brengen van netwerken op basis van intelligente data-analyse

Samenvatting  -  Kecida…

Klantvraag:
Is hier sprake van een netwerk en zo ja hoe ziet dat eruit?

Bijvoorbeeld:
•  Wat is de omvang van dit kinderpornonetwerk en welke verdachten zijn 

erbij betrokken?
• Wat is de rol van deze persoon in dit mensensmokkelnetwerk?
• Opereert de verdachte fraudeur zelfstandig?
• Zijn dit pseudoniemen van dezelfde persoon?

Aanbod:
Kecida geeft aan of er sprake is van een netwerk en hoe dit netwerk 
eruitziet.

Bijvoorbeeld:
•  Inzicht in de omvang, spelers en verbanden
•  Inzicht in de rol of identiteit van spelers
•  Inzicht in locaties, adressen, rekeningnummers, bedragen, et cetera

De resultaten worden opgeleverd in de vorm van een rapport (tekstueel en/
of visueel).

Voor alle producten geldt:

• De gegevens kunnen zowel afkomstig zijn van 
een enkele bron als van meerdere bronnen

 > Kecida kan databronnen koppelen

• De gegevens kunnen zowel gestructureerd als 
ongestructureerd zijn

 > Kecida kan extraheren en filteren

•    is de verbindende factor voor alle OOV-organisaties die activiteiten  
ontplooien op het gebied van intelligente data-analyse

•  heeft jarenlange ervaring op het snijvlak van intelligence en forensics

•  levert een breed spectrum aan state-of-the-art producten en diensten,  
van strategisch tot operationeel niveau, te weten:
-   advies over de inrichting van data-analyse in een bestaande of  

nieuwe organisatie
-   testen van bestaande en ontwikkelen van nieuwe methoden en 

technieken voor data-analyse
-   opstellen van profielen/indicatoren zodat de klant zelf (afwijkende) 

zaken kan vinden op basis van intelligente data-analyse
-   ranglijsten maken van concrete (afwijkende) zaken op basis van 

intelligente data-analyse
-  in kaart brengen van netwerken op basis van intelligente data-analyse 

•  kan werken met zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens, 
afkomstig van één of meerdere bronnen

• biedt een aanpak op maat voor ieder probleem

•  is als onderdeel van het NFI een zeer betrouwbare, objectieve en  
onafhankelijke overheidspartij en maakt tevens deel uit van de OOV-
sector 

•  deelt zijn opgebouwde kennis en expertise en werkt intensief samen met  
andere kennisinstellingen zoals universiteiten, maar ook met bedrijven
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Informatie
Voor meer informatie over het productaanbod van Kecida of  
over andere producten van het Nederlands Forensisch Instituut,  
kunt u contact opnemen met:

NFI Front Office
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E-mail accountmanagement@nfi.minjus.nl
Telefoon (070) 888 66 40
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