
HOE GEZICHTSHERKENNING 
DE DOELTREFFENDHEID VAN 
ONS VEILIGHEIDSAPPARAAT 

KAN VERSTERKEN! 

Gezichtsherkenning in de praktijk



Innovatie tot bescherming rechtstaat anno nu 
(Bron website: Min JenV)

Van opsporing tot rechtspraak en van preventie tot 
hulpverlening, innovatie is belangrijk bij JenV. Laat u 
inspireren door innovatieve projecten of ontdek wat u 

kunt bijdragen aan innovatie bij het ministerie.



Drie soorten innovatie
Voor een beter begrip onderscheidt JenV drie soorten 
innovatie:

Technologische innovatie - de meest gangbare innovatie waarbij technische 
toepassingen ervoor zorgen dat Nederland veiliger en/of rechtvaardiger wordt. 
Denk aan het dateren van vingersporen of eWitness, een innovatie manier om 
ongewenste beïnvloeding bij getuigenverhoor te voorkomen.

Procesinnovatie – processen verbeteren, bijvoorbeeld bij het veiligstellen van 
sporen na een ramp (SCAR) of de toegankelijkheid van rechtshulp optimaliseren
met PiketApp.

Sociale innovatie – manieren om vanuit sociaal oogpunt zo goed mogelijk te 
werken, bijvoorbeeld met Animal Assisted Intervention, AAI-honden die ingezet 
worden bij slachtoffers van een misdrijf en de belasting tijdens een 
intakegesprek verminderen.

https://www.innoveermeemetjenv.nl/onderwerpen/innovatie-in-de-praktijk/dateren-vingersporen-volg-alleen-relevante-sporen
https://www.innoveermeemetjenv.nl/onderwerpen/innovatie-in-de-praktijk/ewitness-automatiseer-en-voorkom-beinvloeding-van-getuigen
https://www.innoveermeemetjenv.nl/onderwerpen/innovatie-in-de-praktijk/scar-snel-en-overzichtelijk-veel-bewijsstukken-veiligstellen
https://www.innoveermeemetjenv.nl/onderwerpen/innovatie-in-de-praktijk/piketapp-eenvoudiger-en-efficienter-verrichtingen-declareren
https://www.innoveermeemetjenv.nl/onderwerpen/innovatie-in-de-praktijk/aai-honden-verlichten-stress-bij-jeugdige-slachtoffers


Waar ligt hier de focus?
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Hoe presteren wij als het gaat om 
gezichtsherkenning gekoppeld aan 
een van onze taken t.o.v. techniek?



Goed als het gaat om een “bekend” gezicht. 

Wij kunnen razendsnel een combinatie maken 
van het geslacht, ras, etniciteit, bijzonderheden, 
emoties, beweging etc. 

Maar ook slecht want al de voornoemde 

details blijken tijdens b.v. een juist
uitgevoerde Oslo Confrontatie tot verwarring te 
leiden waardoor men vaak niet meer overtuigd 
is van de eigen waarneming…



We herkennen typisch slechter dan uitzonderlijk denk hierbij aan karikaturen (Mick 
Jagger) 

Het gaat ons beter af als iemand op een bekende lijkt….

We maken meer fouten bij herkennen van “doorsnee” gezichten!

Herkenning door verschil in geslacht/ras/etniciteit/leeftijd (perceptief/waarneming) 
Zodra we een bepaalde etniciteit als een dreiging “gezien” wordt, zijn details 
om te herkennen ver te zoeken!!!

Bij veelvuldig contact/vanaf jonge leeftijd, gaat dit een stuk beter. Jonge kinderen 
zien heel duidelijk de verschillen tussen de verschillende gezichten. Hoe ouder we 
worden, hoe complexer dit wordt (ontwikkeling 3 hersen gebieden). 

Prototype (Ze lijken allemaal op elkaar) 

Vrouwen zijn beter in het herkennen van vrouwengezichten
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