Wat als ....?
Iedereen heeft vast wel eens zo’n gedachte. Wat als ik….of wat als dat was gebeurd….?
Tja, het antwoord op zo’n vraag is moeilijk te geven. Wat als ik het juiste staatslot had gekocht?
Dan had ik misschien wel een groot geldbedrag gewonnen. Wat als ik 1 minuut later van huis
was gegaan? Dan was ik misschien niet bij dat verkeersongeval betrokken geraakt.
Vanzelfsprekend hebben ondernemers soms dezelfde gedachte. Wat als ik deze nieuwe medewerker
had laten screenen? Of…. Wat als ik een gedegen huishoudelijk reglement had ingevoerd? Waren dan
ontstane situaties voorkomen? Hier is het antwoord evenmin makkelijk te geven. Maar feit is wel dat
dan mogelijk veel problemen voorkomen, althans de gevolgen beperkt hadden kunnen worden.
Gelukkig had een aantal relaties van AMF Recherchediensten zichzelf wel op tijd deze vraag gesteld. Een
kandidaat voor een functie binnen de onderneming had een prachtig curriculum vitae ingeleverd. Ook
het eerste gesprek was prima verlopen. Gelukkig was de kandidaat vooraf medegedeeld dat een achtergrond- en referentieonderzoek deel zou uitmaken van de sollicitatieprocedure. Soms denken kandidaten dat dit een papieren tijger is en een onderzoek in de praktijk niet wordt ingesteld, maar niet bij deze
relatie.
Het achtergrondonderzoek wees uit dat de voorgespiegelde (en cruciale) opleiding niet gevolgd was. Bij
een vorige werkgever had de kandidaat een volledig andere functie vervuld. Tijdens het gesprek met de
kandidaat gaf deze toe gelogen te hebben in zijn curriculum vitae en het eerste gesprek, want screenen
doen werkgevers toch niet? Wat als geen screening had plaatsgevonden?
Een andere relatie had in overleg en met toestemming van de O.R. een duidelijk huishoudelijk reglement opgesteld. Iedere werknemer had dit reglement persoonlijk uitgereikt gekregen en voor ontvangst
moeten tekenen. In dit reglement is o.a. het (heimelijk) cameratoezicht vastgelegd.
Recent vonden binnen deze onderneming verschillende incidenten plaats. Incidenten die de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar bracht. Ondanks een eerste onderzoek kon geen dader van
deze incidenten worden achterhaald. Reden voor de ondernemer om heimelijk cameratoezicht toe
te (laten) passen. Na korte tijd stelden wij hierdoor vast wie verantwoordelijk was voor de incidenten.
Tijdens de confrontatie gaf de medewerker ook toe verantwoordelijk te zijn voor alle incidenten. Wat als
het huishoudelijk reglement niet op orde was geweest?
Maar ja, wat als een ondernemer nieuwe kandidaten niet laat screenen, of wat als binnen de onderneming geen gedegen en/of up-to-date huishoudelijk reglement aanwezig is? Dan bestaat het risico dat
de ondernemer uiteindelijk achter de feiten aan loopt en grotere risico’s loopt.

TIPS
Laat u door een onafhankelijk bureau adviseren over de mogelijkheden van het
screenen van nieuwe medewerkers;
Laat het huishoudelijk reglement (periodiek) eens tegen het licht houden door uw
jurist of een onafhankelijk bureau;
Neem voor vrijblijvend advies gerust contact op met AMF Recherchediensten.
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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