Persbericht

Cv-fraude kost Europa jaarlijks 8 miljard euro,
waarvan 200 miljoen aan Belgische bedrijven!
Het Belgische CVTrust overtuigt MIT Sloan, INSEAD, HEC Paris, de
Mannheim Business School, de Nyenrode Business Universiteit, IMD
Lausanne, de Solvay Brussels School of Economics and Management, enz.
om de reputatie van hun opleidingsniveau veilig te stellen, de verworven
competenties van hun alumni te verzekeren en het rekruteringsproces te
optimaliseren.
Dankzij het groeiende succes van Smart Diploma™, een unieke oplossing voor de uitreiking en het beheer
van diploma’s, certificaten en vormingsattesten met een gecertificeerde ‘afkomst’, versterkt CVTrust
(www.cvtrust.com), een start-up gespecialiseerd in de integriteit van gegevens, zowel in België als
internationaal zijn positie.
Dit web 2.0-platform werd reeds door talrijke internationale leiders in de academische wereld met open
armen ontvangen en geïmplementeerd. Het revolutioneert namelijk de communicatie, efficiëntie en
transparantie binnen de sectoren van onderwijs en rekrutering.
Brussel, 10 september 2014 – In deze jaarlijkse overgangsfase lanceren honderdduizenden pas
afgestudeerde jongeren zich op de arbeidsmarkt en stijgt het aantal werkzoekenden. Door de
toegenomen concurrentie en de mondialisering van de aanwerving worden houders van nieuwe
competenties meer dan ooit tevoren gedwongen om de authenticiteit te bewijzen van hun belangrijkste
communicatie- en overtuigingsinstrumenten: het cv en de studieattesten.
Tegelijkertijd nemen het hoger onderwijs en andere vormingsinstituten het heft in eigen handen door
fraude te bestrijden om zo hun meest waardevolle troeven te beschermen, namelijk de reputatie van hun
opleidingsniveau en de garantie van de bekwaamheid van hun afgestudeerden.
Om een concreet antwoord te bieden op deze enorme uitdaging heeft CVTrust Smart Diploma™
ontwikkeld. Dit unieke platform voor professionelen in de opleidingssector laat toe om digitale
certificaten in alle mogelijke genres te ontwerpen, te lay-outen, te beheren en af te leveren aan hun
gediplomeerden. Hieronder vallen diploma’s, schoolrapporten, badges of attestbrieven. Deze innovatie
brengt ook de opleidingssector in lijn met de onvermijdelijke dematerialisatietrend, een omschakeling die
telecombedrijven, banken en publieke instanties al langer hebben ingezet.
De oplossing biedt gediplomeerden een grote toegevoegde waarde, aangezien het toelaat een of
meerdere studieattesten te archiveren in een beveiligde, persoonlijke elektronische kluis die te allen tijde
eigenhandig te controleren zijn. Zo kunnen ze belangrijke documenten op een eenvoudige manier
presenteren aan potentiële werkgevers, gelijk waar ter wereld, door ze in pdf-formaat te downloaden,
een hyperlink in hun cv toe te voegen of ze rechtstreeks te integreren in hun profiel op sociale netwerken.
Smart Diploma™ wist reeds prestigieuze namen in de academische wereld te overtuigen (in Europa en
trans-Atlantische landen) zoals de INSEAD, de IMD in Lausanne of de MIT SLOAN School of Management,
en het blijft dit pad vervolgen met nieuwe befaamde internationale actoren zoals HULT (internationaal),
de Mannheim Business School (Duitsland), Nyenrode (Nederland), GMAC (internationaal) en de Solvay
Brussels School (België).

Recentelijk rijfde CVTrust een aanbesteding binnen van de Kamer van Koophandel en Industrie van Ilede-France (Parijs) die toegang verschaft tot een twintigtal scholen met soortgelijke uitdagingen inzake
administratie, prestige en duurzame relaties met hun alumni. Dit zet CVTrust op kop voor wat betreft de
levering van een dynamische, intelligente en gebruiksvriendelijke beheertool. Het bedrijf heeft namelijk
reeds eminente referenties op de Franse markt weten te overtuigen, waaronder HEC Paris, Science Po
Paris, het Institut Mines-Télécom, de Novancia Business School, INSEEC, Studialis, enz.
"Op het moment dat we getuige zijn van de democratisering van de toegang tot het onderwijs en waar
continue vorming de nieuwe norm neigt te worden, betekent Smart Diploma™ veel meer dan louter een
beveiligde opslagplaats voor attesten. Dit platform is een digitaal paspoort, een echt integriteitslabel, dat
gediplomeerden de mogelijkheid geeft hun meest waardevolle referenties naar waarde voor te stellen en
zo deuren te openen naar veelbelovende carrièreopportuniteiten”, benadrukt David Goldenberg,
medeoprichter en CEO van CVTrust. “Smart Diploma™ vormt met andere woorden de ontbrekende schakel
in het systeem van opleiders-opgeleiden-rekruteerders.”
Tegelijkertijd lanceert CVTrust een pilootproject met enkele middelbare scholen in Ile-de-France met het
oog op de ondersteuning van hun ambities naar de dematerialisatie van de afstudeerattesten. Dit
betekent dat CVTrust de diversiteit van zijn positionering op de verschillende marktsegmenten binnen het
onderwijs vergroot en eens te meer de universaliteit van zijn oplossing bevestigt, zowel op vlak van
implementatie (in SaaS of geïntegreerde modus), afzetmarkten, certificaatverleners (initiële en
doorlopende vormingsorganismen) of conformiteit ten opzichte van de wet van de privacy (Europese en
Amerikaanse markt).
Bovenop een ingenieuze service voor de start van het actieve leven en de optimale uitbouw van een
carrière, is Smart Diploma™ tevens een waardevol promotioneel instrument voor zowel de
gediplomeerden als de instellingen. Het is namelijk mogelijk om het diploma1 te voorzien van een banner
(Smart Ads™), die bezoekers omleidt naar de website van de uitgevende instantie in kwestie, indien deze
laatste dat wenst. Zo wordt de instelling op de meest integere manier naar voren gebracht via de
competenties van zijn beste en meest trouwe ambassadeurs. Dit werkt verder een duurzame
vertrouwensrelatie tussen de instituties en hun alumni in de hand.
CVTrust positioneert zich tevens als ideale partner voor de referentie van MOOCs (Massive Open Online
Courses) en LMS (Learning Management Systems), door Smart Diploma™ te integreren in het elearningplatform om zo aan de duizenden abonnees certificaten te overhandigen op de meest
eenvoudige, transparante en veilige manier. Bovendien kunnen alumni (bezitters van een Smart
Diploma™) – dankzij de recente samenwerking met een bekend professioneel sociaal netwerk – hun
officiële digitale attesten zonder vervelende aanpassingen en in alle veiligheid op hun persoonlijk profiel
plaatsen. Van daaruit kunnen rekruteerders de integriteit van de voorgelegde documenten op voorhand
verifiëren met een enkele muisklik.
"Volgens onze berekeningen kost fraude op vlak van competenties jaarlijks ongeveer 8 miljard euro aan
de Europese bedrijven (meer dan 200 miljoen euro aan Belgische bedrijven) met mogelijk dramatische
consequenties, zowel op operationeel vlak voor de werkgever, als in termen van reputatie en dus
professionele toekomst voor de fraudeur”, besluit Pierre-David Dewaele, medeoprichter en CTO van
CVTrust. “Smart Diploma™ vormt een adequate bescherming tegen falsificatie, herstelt het vertrouwen in
de arbeidssector en vertegenwoordigt een niet te verwaarlozen return on investment voor onze klanten
dankzij eenvoudige en snelle besparingen in administratie, logistiek, print- en communicatiekosten.”
Voor meer informatie:
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Voor een voorbeeld van een Smart Diploma™ uitgegeven door de IMD van Lausanne: klik hier.

