Training Lookalike
Het wordt steeds moeilijker om ID-documenten te vervalsen. Daardoor komt het steeds vaker voor dat
fraudeurs echte onveranderde documenten gebruiken. Je controleert het ID-document op echtheid,

maar kijk jij ook wie er voor je staat? Op welke kenmerken moet je letten en welke vragen kun je stellen?		
			

Deze training is ontwikkeld om op een snelle, goede en klantvriendelijke wijze onderzoek te doen naar
de juiste identiteit van een persoon.
Je leert gedurende deze training op interactieve wijze de persoon die voor je staat te identificeren aan de hand
van zijn persoonskenmerken en het stellen van de juiste vragen. Is degene op de foto dezelfde persoon als degene
die voor je staat? Hoe kun je de gezichts- en persoonskenmerken herkennen en op een klantvriendelijke manier
controleren?

Doelgroep

Deze praktijkgerichte training is geschikt voor medewerkers met een functie die vraagt om het vaststellen van de
identiteit van een persoon.

Welke onderwerpen komen aan bod?
√√

Technische profiling; identificeren van persoonskenmerken:
• Gezicht
		
• Ogen
		
• Oren
		
• Neus
		
• Mond
• Gezichtsvormen
• Huid
√√

Tactische profiling; het stellen van specifieke vragen aan de documenthouder.

√√

Morphing

√√

Praktijkoefeningen.

Duur

Deze training duurt 1 dagdeel.
Certificaat

Bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat van deelname.
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Opleider
Securitech Expertise is hét trainings- en kenniscentrum voor identiteitscontrole en forensisch onderzoek.
Wij bieden een breed scala aan trainingen op het gebied van documentherkenning, document security,
profiling en fraudepreventie, die aansluiten op de wettelijke veplichtingen en behoeften binnen de organisatie.
Iedereen kan bij ons terecht, van beginner tot expert. Bezoek onze website voor het trainingsaanbod.
Trainingen op maat
Naast onze standaard trainingen biedt Securitech Expertise ook trainingen die volledig zijn afgestemd op
specifieke vraagstukken.
Alle trainingen kunnen in ons Experience Center in Oisterwijk gegeven worden óf op een locatie naar keuze.
Hulpmiddelen
Tijdens de training is er ruimte om kennis te maken met hulpmiddelen die de controle van ID-documenten eenvoudiger
maken. Op onze website vind je een ruim assortiment aan hulpmiddelen.
Contact
Voor vragen of een advies op maat kun je contact opnemen met Securitech Detection & Verification
via telefoonnummer 013 511 46 36 of per e-mail info@securitech.nl.

