Verklaring Omtrent het Gedrag
Bij het in dienst willen nemen van een nieuwe medewerker, wordt regelmatig naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Vroeger heette dit een Verklaring van Goed Gedrag. Uit
een recent onderzoek is gebleken dat de VOG bijna altijd wordt toegekend, ook als sprake is van
een strafblad. Bij een aanvraag wordt getoetst of het belang van de aanvrager (nieuwe medewerker) niet zwaarder weegt dan de risico’s voor de werkgever.
Vorig jaar vroegen bijv. 16.000 jongeren met een strafblad de verklaring aan. In maar 2,4% van de aanvragen (384 stuks) werd de VOG geweigerd. Hoezo geen risico’s voor de werkgevers?
Gelukkig zijn er ook werkgevers die zich niet laten leiden door een VOG. Eén van onze relaties was voornemens een nieuwe medewerker in dienst te nemen. De VOG was verstrekt, dus niets aan de hand zou
men zeggen. Ondanks de VOG werd, zoals al was aangekondigd, een referentie- en integriteitsonderzoek door AMF Recherchediensten ingesteld.
Hierbij bleek dat bij voorgaande werkgevers afscheid was genomen van deze kandidaat vanwege
gepleegde diefstallen. Bij een ander integriteitsonderzoek bleek de kandidaat (toekomstige functie
chauffeur) in het recente verleden te zijn aangehouden voor het rijden onder invloed. In een ander
onderzoek bleek een ‘ontbrekende’ werkperiode in het curriculum vitae een verblijf in een penitentiaire
inrichting te zijn.
Kortom, een verstrekt VOG biedt dus geen garantie omtrent de integriteit en strafblad van de nieuwe
medewerker. De kosten van een degelijk referentie- en integriteitsonderzoek wegen niet op tegen de
investering van een werkgever in de kandidaat, wanneer later blijkt dat de integriteit toch te wensen
over laat.

TIPS

Kondig het referentie- en integriteitsonderzoek vooraf aan;
Laat dit onderzoek ook daadwerkelijk uitvoeren;
Laat de grote noodzaak voor nieuwe medewerkers niet de leidraad
zijn om af te wijken van een integer en degelijk aannamebeleid.
AMF Recherchediensten is een recherchebureau voor ondernemers en particulieren.
Heeft u een lastige situatie in uw onderneming en geen idee hoe u dit moet aanpakken?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek.
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