
De winst in waarheidsvinding
Misleiding, liegen en halve waarheden vertellen maken wezenlijk onderdeel uit van onze 
maatschappij. Zonder leugens zou het leven soms een stuk ingewikkelder en moeilijker zijn. 
Maar voor sommige mensen zou het leven zonder leugens juist een stuk aangenamer zijn.

Ook als bedrijf wordt je soms geconfronteerd met onwaarheden. Van een sollicitant met een CV met 
onwaarheden, een medewerker die dubieus verzuimt, keiharde leugens over gewerkte uren tot zelfs 
diefstal. En deze misleidingen kosten het bedrijf handen vol geld. Maar ook medewerkers die vertrekken 
kunnen het bedrijf nog veel schade toebrengen.

Zo vermoedde onze opdrachtgever dat een voormalige medewerker, in strijd met zijn concurrentiebe-
ding, bij een concurrerende onderneming werkzaam was. Nadat zowel deze persoon als de concurre-
rende onderneming waren aangeschreven, werd (uiteraard) ontkent dat dit vermoeden op waarheid 
berustte. Er werd zelfs aangegeven waar deze persoon wel werkzaam zou zijn.

Reden om AMF Recherchediensten in te schakelen. Allereerst hebben wij door informatief onderzoek 
kunnen vaststellen, dat tussen het concurrerende bedrijf en de opgegeven nieuwe werkgever allerlei 
verbanden bestonden. Vervolgens hebben wij door enkele gerichte observaties kunnen vaststellen dat 
de persoon in kwestie wel degelijk bij het concurrerende bedrijf werkzaam was. 

De wettelijke verplichting, om de onderzochte persoon te informeren over het ingestelde onderzoek, 
zijn wij uiteraard nagekomen. Wij hebben de persoon zowel mondeling als schriftelijk hiervan in kennis 
gesteld bij het concurrerende bedrijf. Van de gelegenheid tot hoor en wederhoor maakte hij geen geb-
ruik. Hij stond werkelijk met open mond alleen maar naar onze medewerkers te kijken, draaide zich om 
en ging weer aan het werk.

TIPS
Wanneer u een vorm van misleiding vermoedt, stel dan direct een onderzoek in

Controleer gedane uitspraken, neem ze niet klakkeloos voor waar aan
Zorg dat een concurrentiebeding een goede kans van slagen heeft, laat u adviseren door uw 

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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