
Safety & Security 
Lab Opdracht 

Een onderzoek naar de modus operandi van fraudeurs op sociale media 
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Opdracht 
o  Keuze uit 18 projecten ieder met een duur van 20 weken 
o  Inschrijven voor twee opdrachten (eerste en tweede keus) 
o  Definitieve indeling 
o  Ontmoeting met mijn groep en begeleider 
o  Eerste gesprek met opdrachtgever 



Opdracht 
•  Eerste doelstelling: Beschrijven van de MO’s van alle fraudevormen: zijn er 

varianten op, en welke en hoe vaak? Wanneer? Zijn er mutaties en zit daar een 
lijn in? 

•  ! Probleem: De doelstelling is  niet SMART.  

•  Tweede doelstelling: Wat zijn alle MO’s van fraudevormen op sociale media? 

•  ! Probleem: De doelstelling bleek te klein en miste een verdiepingsslag 

•  Uiteindelijke doelstelling:  Wat zijn alle MO’s van fraudevormen op sociale 
media en kunnen deepfakes dit in de komende 5 jaar beïnvloeden? 



Opdrachtgever 
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Opdrachtgever 
•  Opdrachtgever: De Fraudehelpdesk 
•  Organisatie: Opgericht in 2011. De Fraudehelpdesk wil zoveel mogelijk 

voorkomen dat de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van fraude. 
Registreren van fraudemeldingen. Gemaakte rapportages voor het ministerie 
van Justitie en Veiligheid dragen verder bij aan meer inzicht in wat er speelt op 
het gebied van fraude.  

•  Aanleiding: Aanleiding voor deze opdracht is dat fraudevormen en ook de 
manier van werken van fraudeurs continu veranderen. 

•  Beoogd resultaat: Een actualisatie van fraudevormen inclusief de werkwijze 
met een analyse erbij of er een rode draad in te ontdekken is. 
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Uitvoering 
1.  Doelstelling bepalen 
2.  Brainstormen 

o  Wet- en regelgeving 
o  Scope sociale media 
o  Welke fraudevormen zijn er? 

3.  Vooronderzoek 
4.  Werken aan de opdracht 

o  Uitwerken MO 
o  Kenmerken ter herkenning 
o  Hoe te voorkomen? 
o  Wat te doen indien gedupeerd? 
o  Relevante strafrechtsartikelen 

5.  Afronden 
6.  Presenteren 



Uitvoering 
1.  Doelstelling bepalen 
2.  Brainstormen 

o  Wat zijn deepfakes? 
o  Welke vormen zijn er? 
o  Hoe werkt het? 

3.  Vooronderzoek 
4.  Werken aan de opdracht 

o  Hoe werken deepfakes op verschillende fraudevormen? 
5.  Afronden 
6.  Presenteren 
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Resultaat 
●  15 verschillende fraudevormen op sociale 

media 
○  Doxing 
○  WhatsApp-fraude 
○  Phishing 
○  SIM swap fraude 
○  Cryptofraude 
○  Etc. 

●  Onderverdeeld in 8 categorieën 
○  Cybercrime 
○  Identiteitsfraude 
○  Etc. 

●  Deepfake verdiepingsslag 



Resultaat 
●  Algoritmes en Machine Learning 
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Resultaat 
●  Algoritmes en Machine Learning 
●  Begin in 2017 
●  Verschillende vormen deepfakes: 

o  Tekst 
o  Audio 
o  Beeld 
o  Combi 

●  Dreiging voor identiteitsfraude 
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Problemen 
●  Onduidelijke doelstelling in het begin 

a.  ! Oplossing: Doelstelling SMART maken  
●  Corona 

a.  ! Oplossing: Wekelijkse meeting plannen voor structuur 
●  Geen feedback gehad op lange termijn 
●  Ga met elkaar het gesprek aan! 
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Punten 

●  Interessant 
●  Leerzaam 
●  Nuttig bezig zijn 
●  Werken in een team 
●  Netwerk mogelijkheid 



Vragen? 


