
Wat een rot avond...
Geregeld verzorgt AMF Recherchediensten lezingen voor ondernemersverenigingen, bedrijfs- 
kringen, serviceclubs etcetera. De krenten in de pap! Want hoe mooi en leuk is het om te mogen 
vertellen over ons vak (overigens het mooiste vak van de wereld). Tijdens de lezingen worden de 
aanwezigen getrakteerd op allerlei praktijkvoorbeelden.

Voorbeelden van werknemers die hun werkgever op de één of andere manier hadden benadeeld. 
Benadeeld door geld te ontvreemden, goederen weg te nemen, zich zonder reden ziek te melden of 
te frauderen met bezoekrapportages. En dit zijn zomaar een paar van de voorbeelden die gegeven 
worden.

Het geeft de spreker altijd veel energie en voldoening om de aanwezigen deze voorbeelden te presen-
teren, zodat zij hier in hun eigen onderneming iets mee kunnen. Tijdens de lezingen wordt over het 
algemeen ook regelmatig gelachen.

Daarom was het vreemd dat na het einde van een lezing één van de aanwezigen zei: “Wat een rot 
avond….”. Uiteraard werd de man gevraagd waarom hij de lezing als onplezierig had ervaren. De man 
reageerde direct door aan te geven dat het niet aan de spreker lag, maar aan de voorbeelden die ge-
geven waren. Nu zou hij de hele nacht niet kunnen slapen, want een aantal voorbeelden waren herken-
baar en hadden over zijn onderneming kunnen gaan.

De volgende ochtend heeft AMF Recherchediensten samen met deze ondernemer de eerste stap-
pen gezet om verdere fraude tegen te gaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het vertrek van twee 
medewerkers en een zeer positieve reactie van de overige (eerlijke) medewerk(st)ers. 

De voorbeelden die tijdens de lezingen waren gegeven, zijn verder gebruikt om de regels binnen de 
onderneming te verduidelijken. Nu weet iedereen weer waar hij/zij aan toe is. En ook dat men zich bij 
twijfels tot de eigenaar kan richten.

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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TIPS

 Laat een buitenstaander eens met een frisse blik kijken naar mogelijke vreemde 
 zaken;

 Accepteer vreemde zaken niet als ‘normaal’ aspect binnen uw onderneming;
 
 
 Laat ons een kosteloze lezing verzorgen voor het netwerk waar u deel van uitmaakt


