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ID Workshop
Profiling en verificatie van ID documenten
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ID documenten controleren, vervalsingen 

herkennen en profilingtechnieken toepassen
Indien een groep mensen (tegelijkertijd) een ID verificatie training dient te volgen, kunt u er voor kiezen een workshop te reserveren. Keesing 

heeft een praktijkgerichte workshop ontwikkeld waarmee uw medewerkers kennis en vaardigheden aanleren die hen in staat stellen ID 

documenten effectief te controleren. De cursisten maken zich de basistheorie eigen, leren op praktische wijze vervalsingen herkennen en 

profilingtechnieken toepassen.  Na het volgen van de workshop heeft de cursist de “basics van het controleren van een ID document” onder de knie. 

De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

- Basistheorie ID documenten en veiligheidskenmerken

- Valse en vervalste ID documenten

- Praktijkvoorbeelden

- Profiling

- Eindexamen

Keesing ID Workshop kenmerken & voordelen

• Workshop (min. 10 pers) voor profiling en de verificatie en inspectie van ID documenten 

• Basistheorie over de controle van ID documenten en echtheidskenmerken

• Herkennen van valse en vervalste ID documenten (inclusief voorbeelden van vervalsingen)

• Training profiling 

• Praktijkgericht; focus op alledaagse situaties en veel handige tips

• Leren werken met tools (o.a. UV lamp)

• Uitstekende basis (kennis en vaardigheden) voor het werken met ID verificatie oplossingen, zoals AuthentiScan en Documentchecker

• Deskundige docent 

• Duur van de workshop: 1 dag(deel) op locatie

• Uit te breiden met pakket ‘Inspectietools’ en/of online “ID Training”

• Eindexamen met certificaat bij succesvolle afronding van de training
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Workshop gegeven door ervaren document-
experts en trainers
Theorie en vaardigheden

Tijdens de workshop leert de cursist onder andere waar hij op moet letten bij het controleren van een ID document en hoe hij veiligheidsken-

merken controleert. Het lesmateriaal is gebaseerd op alledaagse situaties en bevat praktische tips. 

Profiling & look-a-like fraude 

De workshop besteedt ook aandacht aan profiling; een techniek om te beoordelen of iemand werkelijk de legale houder is van het ID document 

dat hij aanbiedt. Tijdens dit onderdeel van de workshop is er onder meer aandacht voor het werken met foto’s en het stellen van specifieke 

vragen aan de documenthouder. 

Eindexamen

De workshop wordt afgesloten met een schriftelijk eindexamen dat direct wordt nagekeken en besproken. Na afloop ontvangen de deelnemers 

een beknopt naslagwerk en een certificaat. 

Resultaat 

Na de workshop kan de cursist een ID controle uitvoeren en is hij in staat echte, valse en vervalste ID documenten te herkennen. Daarnaast 

kan hij de geleerde profilingtechnieken toepassen om op klantvriendelijke wijze te bepalen of de persoon die het ID document aanbiedt ook 

degene is aan wie het toebehoort. Uw organisatie kan met goed getrainde medewerkers het risico op identiteitsfraude aanzienlijk terugdringen.

Customized workshop

De Keesing ID Workshop vindt plaats op een met u afgesproken datum en locatie.  De workshop duurt, afhankelijk van het kennisniveau en de 

grootte van de groep, een halve of hele dag. De docenten beschikken over jarenlange ervaring als documentexpert en trainer in het bedrijfs-

leven. Indien gewenst, kan in overleg met de docent een op maat gesneden workshop voor u worden gemaakt. 

Individueel deelnemen aan de Keesing ID Workshop?

Het is ook mogelijk als individu deel te nemen aan de ID Workshop. Keesing organiseert jaarlijks een aantal ID Workshops op locatie, waarvoor 

deelnemers zich kunnen inschrijven. U volgt de ID Workshop dan samen met deelnemers van andere organisaties. 

Tijdens een klassikale training leert u profiling technieken toepassen, ID documenten controleren en vervalsingen herkennen. 

Voor meer informatie over het volgen van de Keesing ID Workshop als individu kunt u contact met ons opnemen via 

sales@keesingtechnologies.com of telefoon: 020 7157 800.



     Keesing Technologies

Keesing Technologies werd opgericht in 1923 en is marktleider in digitale oplossingen voor de controle van ID documenten. Onze oplossingen 

zijn doelgericht. Het is onze missie organisaties over de hele wereld te helpen bij het opsporen van vervalsingen en het voorkomen van fraude 

met ID documenten. Hiertoe hebben wij een gevarieerde reeks van hulpmiddelen en digitale oplossingen ontwikkeld. Oplossingen die u (zowel 

experts als gebruikers met weinig tot geen specialistische kennis) helpen de echtheid van vrijwel alle in omloop zijnde ID documenten te con-

troleren. Oplossingen die u zekerheid bieden.

De technologie die wij gebruiken wordt gevoed door bijna 100 jaar ervaring en opgebouwde kennis. Wereldwijd rekenen duizenden banken, 

werkgevers en overheden dagelijks op onze oplossingen.

Keesing is de eigenaar van de meest betrouwbare en complete database van ID documenten ter wereld. Deze database biedt exclusieve toe-

gang tot referentiemateriaal van ID documenten van ruim 200 landen en organisaties. Het bevat gedetailleerde beschrijvingen en haarscherpe 

afbeeldingen van duizenden paspoorten, ID kaarten, rijbewijzen en visa. Deze unieke referentiedatabase ligt ten grondslag aan al onze oploss-

ingen.

Keesing streeft ernaar oplossingen te bieden van de beste kwaliteit. Om kwaliteit te kunnen garanderen werken we nauw samen met interna-

tionale overheidsinstellingen, waaronder ambassades, consulaten en centrale banken. 

Via ons internationale netwerk kunnen wij onze oplossingen wereldwijd aanbieden. Keesing’s producten worden reeds gebruikt bij meer dan 

6.000 organisaties, zoals overheidsinstellingen, veiligheidsdrukkers, uitzendbureaus, verzekeringsmaatschappijen, banken, telecomaanbie-

ders, notarissen en luchtvaartmaatschappijen. Keesing heeft kantoren in Amsterdam, Parijs en Washington en werkt samen met distributeurs, 

strategische partners en agenten over de hele wereld.

Keesing Technologies 

Hogehilweg 17, 1101 CB Amsterdam, Nederland 

Tel: +31 (0)20 7157 800 

Fax: +31 (0)20 7157 888 

E-mail: sales@keesing-technologies.com 

www.keesingtechnologies.com


