Preventie werkt
Iedere ondernemer heeft hier mee te maken: derving. De één meer dan de ander, maar toch.
Belangrijk is om bij geconstateerde derving de vraag te stellen hoe dit ontstaan is.
Wanneer wij tijdens een lezing voor ondernemers de vraag stellen wie binnen zijn of haar onderneming
te maken heeft met diefstal of een andere vorm van fraude door eigen medewerkers, dan beantwoordt
bijna niemand van de toehoorders deze vraag bevestigend. Dat gebeurt immers niet bij hen. Wordt hen
daarentegen de vraag gesteld wie de afgelopen periode te maken had met derving, dan wordt het een
ander verhaal. Iedereen heeft hier wel mee te maken (gehad).
En de bedragen die ondernemers door derving kwijtraken, zijn niet mis. Dit varieert van enkele duizenden euro’s tot ver boven de honderdduizend euro. Serieus geld dus. Geld dat de ondernemer goed
kan gebruiken. Tijdens een onderzoek naar derving (vermissingen) binnen een bedrijf, hebben wij de
ondernemer advies kunnen geven over hoe de derving te beperken. Veel van de adviezen waren van
organisatorische aard, die vrij snel ingevoerd konden worden. Uiteindelijk is de derving met 83% teruggebracht.
Uiteraard hebben wij de ondernemer gewezen op het feit dat de derving niet uitsluitend te wijten was
aan winkeldiefstal; breuk; verkeerde leveringen etc., maar ook aan fouten en opzettelijk handelen van
medewerkers.
Ook deze ondernemer is nu overtuigd van de kracht van preventieve maatregelen. Uit preventief oogpunt laat hij AMF Recherchediensten periodiek een controle uitvoeren op de naleving van de ingevoerde maatregelen.

TIPS

Accepteer derving niet als een ‘normaal’ aspect binnen een onderneming;
Realiseer dat medewerkers een dubbele agenda kunnen hebben en
daarom niet de waarheid spreken;
Laat een buitenstaander eens met een frisse blik kijken naar de mogelijke oorzaken
van derving.Een eerste intake-gesprek is altijd kosteloos.
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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