
Curriculum Vitae goed genoeg?
De vacature die binnen uw onderneming bestaat, staat online. De reacties stromen binnen en 
aan u de taak om de juiste kandidaat uit deze stapel te halen. Na de sollicitatiebrief wordt van-
zelfsprekend direct het CV van de kandidaat bekeken. Uiteindelijk wordt een selectie gemaakt 
en kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Tot zover gaat alles volgens plan. Maar dan? Gaat u, ondanks dat u een goed gevoel bij een kandidaat 
heeft, nog een achtergrondonderzoek doen? Doet u dit dan in eigen beheer of laat u dit door een onaf-
hankelijk en gespecialiseerd bureau doen?

AMF Recherchediensten nodigt, voor haar opdrachtgevers, de kandidaten op kantoor uit. Inderdaad, 
het kantoor van een recherchebureau. Voor de integere kandidaat geen probleem, maar voor andere 
kandidaten is dit zeer beladen. Nadat door ons de formele zaken zijn afgerond, wordt de kandidaat 
getest op integriteit. Ook worden uiteraard de nodige vragen gesteld, andere vragen dan de onder-
nemer vaak stelt.

Wij kijken niet vreemd meer op als wij van de kandidaat ineens een andere reden te horen krijgen voor 
het vertrek bij een vorige werkgever of andere aspecten die niet in het CV opgegeven zijn. Zomaar een 
aantal leugentjes die wij regelmatig op CV’s tegen komen: opgeven van valse referenties; begin- en eind-
datum van werkperiodes zijn gelogen; verzinnen van gevolgde studies et cetera.

In de afgelopen maand bleken drie kandidaten gelogen te hebben in hun CV. Maar ook bleek van zeven 
werknemers de achtergronden in het geheel niet gecontroleerd te zijn. Deze werknemers zijn inmiddels 
ontslagen in verband met gepleegde diefstallen binnen het bedrijf.

TIPS
Denk niet klakkeloos  dat hetgeen in het CV van een kandidaat staat, juist en volledig is;

Laat het CV en de achtergronden van een kandidaat controleren door 
een onafhankelijk en gespecialiseerd bureau;

Breng de kandidaat vooraf al op de hoogte dat u op zoek bent naar integere 
medewerkers en dat daarom een achtergrondonderzoek zal worden uitgevoerd.

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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