Er is maar één waarheid
Voor iedereen geldt: er is maar één waarheid. En dat is de waarheid. Dat de waarheid soms
geweld aan wordt gedaan, zal bij velen bekend zijn. Maar wat als iets klakkeloos voor waarheid
wordt aangenomen? Welke consequenties kan dit hebben? Deze situatie deed zich recent voor
bij onze opdrachtgever. Er verdwenen kostbare producten, maar soms ook persoonlijke eigendommen van medewerkers.
De ondernemer besloot zelf op onderzoek uit te gaan en ging in gesprek met verschillende medewerkers. Eén van deze medewerkers wist te vertellen dat hij had gezien dat een collega kostbare producten
in zijn auto had geladen en deze collega op een afdeling had gezien, waar later een persoonlijk item van
iemand was gestolen. Kortom, kat in het bakkie, toch….?
De bewuste medewerker werd uiteraard geconfronteerd met deze informatie, maar ontkende alle
aantijgingen stellig. Hoewel de ondernemer eerst ontslag op staande voet had willen aanzeggen, twijfelde hij en besloot om de medewerker op non-actief te stellen. Vervolgens deed hij een beroep op ons
specialisme.
Besloten werd uitgebreid met de medewerker te gaan spreken die de informatie had verstrekt. Ook
werd een gedetailleerde verklaring opgenomen en door hem ondertekend. Hierna werden alle bijzonderheden, die hij ons verstrekte, gecontroleerd. Hierbij bleek dat hij een aantal zaken niet gezien kon
hebben, enerzijds omdat de beschuldigde collega ten tijde van sommige diefstallen niet op kantoor
was geweest, anderzijds omdat hij dingen niet gezien kon hebben vanaf de plek die hij ons had verteld.
Hiermee geconfronteerd gaf de man toe dat hij zijn collega vals beschuldigd had. Hij wilde hiermee zijn
eigen daden (de diefstallen) verhullen. De ondernemer heeft uiteindelijk toch het ontslag op staande
voet aangezegd. Gelukkig wel aan de juiste medewerker.

TIPS

Leg bij een vermoeden van diefstal of fraude direct bijzonderheden vast;
Realiseer dat medewerkers een dubbele agenda kunnen hebben
en daarom niet de waarheid spreken;
Laat een specialist onderzoek doen naar de waarheid.
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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