
Wil jij bijdragen aan een integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit? Wil jij andere 
organisaties leren kennen en weten hoe zij werken aan een veiliger Nederland? iCOV is op 
zoek naar een enthousiaste Wetenschappelijk medewerker productontwikkeling en innovatie 
die ons gaat ondersteunen in het verbeteren van onze bestaande producten en het ontwikkelen 
van nieuwe producten of productvormen. Je wordt als het ware de vertaler van casuïstiek in de 
praktijk of opkomende fenomenen naar strategische toepassingen in onze producten. Of zelfs 
bij het opzetten van een compleet nieuw product. Dit betekent dat je nauw gaat samenwerken 
met zowel de collega’s van team Productie als die van team Innovatie & Wetenschap.

iCOV stelt data gedreven rapportages samen die overheidspartners kunnen gebruiken om crimineel 
en onverklaarbaar vermogen te traceren, belastingontduiking tegen te gaan, overheidsvorderingen te 
innen, markttoezicht uit te oefenen en de overheid in staat te stellen betekenisvol te interveniëren. 
iCOV is een samenwerkingsverband van 14 verschillende overheidsinstanties. Meer weten over 
iCOV? Bekijk hier de website inclusief een korte animatiefilm over het werk van iCOV: www.icov.nl.

Bij iCOV kom je met verschillende organisaties en type onderzoeken in aanraking en leer je kijken 
naar een zaak vanuit breed perspectief. Jij gaat data-analyses uitvoeren op het gebied van crimineel 
en/of onverklaarbaar vermogen, daarin risico’s en trends signaleren en op basis van jouw bevinding-
en helder adviseren en rapporteren. In je analyses ben je op zoek naar (nieuwe) financiële modus 
operandi en mogelijke verhullingsconstructies ten aanzien van witwassen en/of belastingontduiking 
en inzichten in de daarmee gepaard gaande posities van (financiële) sleutelpersonen in het crimineel 
proces. Je werkt daarbij op systematische en juridisch correcte wijze de gegevens van bij iCOV 
beschikbare data op tot strategische en/of operationele beelden. Ook worden met jouw bevindingen 
iCOV-producten verbeterd en worden nieuwe intelligence-producten ontwikkeld.

Je analyseert en ondersteunt opkomende thematische klantvragen. Door jouw wetenschappelijke 
benadering en analytisch vermogen, ben je in staat signalen uit data-analyses te valideren obv 
wetenschappelijk onderzoek. Je werkt deze signalen uit in een onderzoeksrapport voorzien van een 
doordacht implementatievoorstel of advies. Je zorgt ervoor dat er binnen en tussen de teams 
samengewerkt wordt om tot een optimaal resultaat te komen voor de producten van iCOV en onze 
klanten.
Daarnaast denk je mee in het doorontwikkelen van de iCOV-producten op basis van je analyse- 
ervaringen. Bijvoorbeeld door het formuleren van nieuwe indicatoren voor data-analyses op basis van 
wetenschappelijk onderzoek, dossieronderzoek en/of expertsessies. Je vormt zo als het ware de 
verbinding tussen het operationele en strategische werkveld. Dit houdt in dat je de vertaalslag gaat 
maken tussen wat de klant wenst, wat iCOV nodig heeft en wat de wetenschap en innovatie daarin 
kunnen betekenen. Kortweg zul je:

• gegevens ten aanzien van inkomens- en vermogensbestanddelen alsmede financiële en   
 sociale relaties interpreteren en valideren;
• de communicatie en kennisdeling tussen beide disciplines verzorgen;
• indicatoren ophalen, zowel intern als extern, zowel uit de praktijk als uit de literatuur, en deze
 omzetten naar mogelijkheden;
• Voorstellen doen voor optimalisering van onze huidige producten.

Wetenschappelijk medewerker 
productontwikkeling en innovatie

Over iCOV

Werkzaamheden



Je bent een abstracte denker met een pragmatische aanpak. Je kunt meedenken op zowel operation-
eel als abstract niveau en weet ook de vertaalslag te maken naar voor Productie bruikbare weten-
schappelijke indicatoren. Je bent goed in staat de medewerkers van iCOV mee te nemen in jouw 
gedachten en motiveringen. Door jouw creativiteit en vasthoudendheid, gecombineerd met jouw 
schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, weet jij mensen te enthousiasmeren en te 
overtuigen van de toegevoegde waarde van jouw (opgedane) vondsten. Ook de wensen van klanten 
en collega’s kun je helder en gestructureerd uitleggen, vastleggen en presenteren. Je signaleert 
kansen en bent alert op trends en ontwikkelingen die onze producten zouden kunnen versterken. Je 
handelt proactief en neemt initiatief. Tevens ben je in staat om een project te leiden om bijvoorbeeld 
productaanpassingen of –ontwikkelingen vorm te geven. Daarnaast:

• Heb je een sterk analytisch vermogen;
• Het je een op WO-niveau afgeronde sociaalwetenschappelijke opleiding dan wel economie of
 bedrijfskunde;
• Heb je aantoonbare kennis van of affiniteit met financieel-economische criminaliteit met name
 financiële constructies om crimineel geld te verhullen met het doel wit te wassen, te frauderen
 en belasting te ontduiken;
• Ben je goed op de hoogte van actuele (financieel-maatschappelijke) ontwikkelingen die relevant
 zijn voor je vakgebied;
• Heb je aantoonbare empirische en statistische onderzoeksvaardigheden;
• Affiniteit met data science-technieken en AI;
• Werk je graag in een multidisciplinair team.

Wie ben jij

Een betrouwbaarheidsonderzoek of screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

• De standplaats is Utrecht, afspraken over thuiswerken zijn mogelijk
• Inzet geschiedt in de vorm van detachering voor 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging
• Je bent voor minimaal 32 uur per week inzetbaar
• Je behoudt je huidige rechtspositie
• Je behoudt je eigen salarisschaal en arbeidsvoorwaarden

Praktisch

Bijzonderheden

Informatie
Voor verdere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Natascha Waleson, MT-lid 
Productie via n.waleson@om.nl / +31(6) 11583755. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je 
terecht bij Harriët van Rijs, HR medewerker via h.van.rijs@om.nl / +31(6) 21387396.


