
Tellen geblazen
De eerste week van januari is per definitie de week waarin ondernemers de producten in hun win-
kel en magazijn gaan tellen, om op die manier te bepalen wat de actuele voorraad is. Een intensieve 
klus waarbij de medewerkers vaak meewerken, zodat de winkel zo kort mogelijk gesloten is. 

Onze ervaring leert dat deze tellingen niet alleen zicht geven op de actuele voorraden, maar ook op de 
derving (lees: tekorten/vermissingen) die het afgelopen jaar is opgetreden. En dan komen verschillende 
vragen naar boven. Is er verkeerd geteld? Zijn er zoveel winkeldiefstallen geweest? Zijn de ingekochte 
producten wel goed ingeboekt? Kortom, meer vragen dan antwoorden.

Slechts weinig ondernemers stellen zich ook de (vervelende) vraag of de tekorten misschien 
veroorzaakt zijn door eigen medewerkers. Verschillende onderzoeken hebben al uitgewezen dat het 
merendeel van tekorten/vermissingen niet door winkelend publiek, maar door eigen personeel vero-
orzaakt wordt. Afgelopen jaar heeft AMF Recherchediensten diverse ondernemers bijgestaan na de 
schokkende resultaten van de periodieke voorraadtellingen. Tellingen werden bijgewoond en begeleid, 
maar ook werden gesprekken gevoerd met medewerkers. Deze medewerkers bleken een schat aan 
informatie te hebben, waarmee het bedrijf aan de slag kon.

Inmiddels doet AMF Recherchediensten, uiteraard op verzoek, buiten de normale werktijd en onaange-
kondigd (her/deel)tellingen in winkels en magazijnen. Hierdoor worden verschillen in voorraden sneller 
ontdekt, waardoor de oorzaak vaak nog op tijd gevonden kan worden. De preventieve werking van deze 
onaangekondigde tellingen, is van grote waarde voor het bedrijf en de integere medewerkers.

TIP  
Beperk tellingen niet tot slechts één keer per jaar

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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