
 

 

Over ons 

Twynstra Gudde Veiligheid is onderdeel van Twynstra Gudde, een toonaangevend 

organisatieadviesbureau voor de publieke en private sector. Onze expertise richt zich onder andere op 

project- en programmamanagement, onderzoek, advies en realisatie, leiderschapstrajecten, 

samenwerkingskunde, omgevingsmanagement en verandermanagement. We zijn actief binnen 

diverse organisaties in het veiligheidsdomein, zoals het OM, de politie, veiligheidsregio’s, Ministerie 

van Justitie en Veiligheid, Defensie, etc. Daarin voeren we diverse opdrachten uit die te maken hebben 

met fysieke, sociale, nationale of digitale veiligheid. 

Voor meer informatie zie:  

- https://www.twynstragudde.nl/markten-sectoren/overheid/veiligheid  

- https://www.linkedin.com/showcase/veiligheidtussen/ 

Wij zoeken 

Een gemotiveerde student (WO, master gericht op veiligheid), die bij ons zijn/haar 

afstudeeronderzoek wil uitvoeren gericht op cybersecurity in combinatie met het ondersteunen van 

adviseurs in diverse projecten. 

Je bent zelfstandig en functioneert goed in een team. Je bent assertief en hebt een professionele 

houding. Ook is het belangrijk dat je discreet met gevoelige informatie om kunt gaan. 

Wat ga je doen 

Naast het werken aan je scriptie bieden wij de mogelijkheid om in verschillende projecten samen te 

werken met onze adviseurs. Je werkt zowel op ons hoofdkantoor in Amersfoort, op ons kantoor in 

Den Haag als op locatie bij diverse opdrachtgevers. Hierdoor krijg je een goed beeld van het werk van 

een adviseur bij Twynstra Gudde en de diverse opdrachten die wij uitvoeren. Je draait tijdens je 

afstudeerperiode mee in ons team en je neemt deel aan onze veiligheidsoverleggen, themalunches, 

vakdagen en onvergetelijke borrels. 

Wij bieden 

- Stage in combinatie met afstuderen van ±6 maanden, startdatum september 2019 

(startdatum en einddatum in overleg) 

- Voor minimaal 4 dagen per week 

- Persoonlijke begeleiding 

- De kans om mee te draaien in verschillende opdrachten 

- Reiskosten- en stagevergoeding 

De procedure 

Ben jij de stagiair(e) die we zoeken? Stuur dan vóór 17 mei 17:00 uur een brief naar yvr@tg.nl met 

daarin je CV en één A4 waarin je beschrijft waarom jij de juiste kandidaat bent (max. half A4) en op 

welke van de volgende onderwerpen je wilt afstuderen en wat je eerste gedachten zijn over wat je wilt 

gaan onderzoeken (max. half A4): 

- Governance en cybersecurity 

- Cybercrime en aangiftes van cybercrime 

Of:  

- Een zelfbedacht onderwerp m.b.t. cybersecurity 

Je hoort uiterlijk vrijdag 25 mei of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden 

plaats op woensdag 5 juni. 
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Voor procedurele vragen kan je mailen naar yvr@tg.nl. 
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