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e schade van fraude in het mkb is te
groot. Ook als u dringend mensen
nodig heeft voor uw bedrijf, moet u
voorkomen verkeerde types binnen te halen
en binnen te hebben. Ken uw (kandidaat)
werknemer. Maar hoe doe je dat effectief?
Wat moet u er bijvoorbeeld van denken als
een loyale werknemer u geheel uit het veld
geslagen vertelt dat hij gescheiden is en het
huis moet verlaten? Of hoe beoordeelt u de
kandidaat voor de functie van sales director
die u vertelt dat hij groot succes had met de
verkoop van zijn bedrijf. Hij wil sales director bij
uw bedrijf worden om ook uw bedrijf succesvol
te laten worden en om weer wat meer onder de
mensen te zijn. Wat doet u als u constateert dat
een werknemer nanciºle problemen heeft en
er loonbeslag is gelegd?
Al deze situaties hebben met elkaar gemeen
dat ze betrekking hebben op een ingrijpende
gebeurtenis in het leven van een persoon,
zoals scheiding, groot zakelijk succes of
nanciºle malaise zeker grote gebeurtenissen
zijn. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen de
band met de maatschappij verzwakken. De
maatschappij functioneert op grond van regels
en afspraken, waar je als individu ook een
bijdrage aan levert als je tenminste betrokken
bent. Als de band met de maatschappij
verdwijnt door een ingrijpende gebeurtenis, zal
een persoon zich minder bekommeren om de
regels en afspraken. Iemand die ( nancieel)
niets meer te verliezen heeft, zal ook niet
gauw meer vertrouwen op de ondersteuning
vanuit de maatschappij. Iemand die heel veel
zakelijk succes heeft gehad, zal evenmin het
idee hebben enige ondersteuning van de
maatschappij nodig te hebben. Hij denkt zijn
eigen regels te kunnen maken en toepassen.
Verlies aan binding met de maatschappij
kan de kraamkamer zijn van de fraudeur. De
fraudeur wordt overigens niet als fraudeur
geboren, maar hij (85% is man) start ermee
als volwassene. Hij komt doorgaans uit de
middenstand. Genoemde constateringen komen
van Joost van Onna in zijn recente proefschrift
( Blurred Lines , juli 2018). Van Onna stelt dat
een volwassen man pas tot fraude in staat

is en meestal geen crimineel verleden heeft.
Hij moet wel een positie hebben om fraude te
kunnen plegen. In het proefschrift beschrijf
Van Onna dat een ingrijpende gebeurtenis
de kans op frauderen vergroot. Hij heeft met
fraudeurs gesproken die in het gevang zaten
of op een andere manier bestraft waren. Van
Onna geeft interessante bevindingen over de
fraudeur. Ook een fraudeur heeft een geweten,
want als dat niet zo was, zou een fraudeur veel
vaker fraude plegen. Een fraudeur weet zich
vaak handig te plooien naar de bedrijfscultuur,
zodat hij niet meteen opvalt. Een fraudeur heeft
ook een moreel oordeel over zaken, alleen
hij vindt zijn oordeel meer verheven dan ’de
regeltjes en wetjes’. De gelegenheid die een
fraudeur geboden wordt, maakt het frauderen
aantrekkelijker om fraude te plegen. Dat wil
nog niet zeggen dat een fraudeur pas fraudeert
als hem de gelegenheid wordt geboden (de
gelegenheid maakt de dief ). Het pro leren van
de fraudeur staat nog in de kinderschoenen
en vraagt om meer onderzoek. Genoemde
factoren kunnen nu al helpen bij het buiten de
deur houden van de verkeerde werknemer.
Het proefschrift van Van Onna is gericht
op fraude in het strafrecht. Veel fraude
in het bedrijfsleven wordt niet vervolgd
en vereist een civiele aanpak. Als het om
bedrijfsspionage gaat, is er sprake van
schending van bedrijfsgeheimen. Schending
van een geheimhoudingsplicht kan gepaard
gaan met schending van een concurrentie- en/
of relatiebeding. Al dan niet in combinatie
van diefstal van bedrijfsknowhow of een
intellectuele eigendom. Het OM doet hier
doorgaans niet veel mee en dus zal de directie
van het bedrijf dit zelf moeten aanpakken. En
voorkomen. En dan is het handig als we steeds
beter het pro el van de fraudeur kennen,
zodat we deze kunnen weren bij de poort met
pre-employment screening. Als hij al binnen is
kunnen we hem beter in de gaten houden met
het juiste pro el indachtig en met zogenoemde
in-employment screening. Een bedrijf dat
daarover goed beleid heeft ontwikkeld, kan veel
ellende voorkomen en het ook beter tegengaan,
als het kwaad toch is geschied.
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Coverinterview met Elisabeth van
Opstall, nieuw aan het roer bij SmartPort.

ARE YOU READY FOR THE NEXT STEPS
IN SMART MAINTENANCE?
Join us at the Smart Maintenance Business Lunch

Hoe wordt het pijpleidingennet van
MultiCore in de Rotterdamse haven
onderhouden, welke nieuwe technieken
worden hierbij gebruikt en hoe staat
het met de plannen om richting de
Maasvlakte uit te breiden? Directeur
Nico van Dooren van Multicore biedt een
inkijkje.

When: September, 5th
Where: Radisson Blu in Hamburg
Why: various topics related to putting smart maintenance
into practice combined with good foodand excellent
networking opportunities
For more information visit: IFS.WORLD/SMBL

Een uitvoerige special rond het thema
bedrijfskleding en PBM’s.
Een nieuwe editie van de rubriek iTanks
Innovation Masterclass.
En nog veel meer
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Industriële reiniging
& dienstverlening

Industriële reiniging
& dienstverlening
Vacuümwerkzaamheden - Hogedrukwerkzaamheden - Chemisch reinigen
Openen en sluiten van installaties - Afvoeren van afvalstoffen
Shutdown management - Wensen op maat
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Van Ginkel Groep
De Van Ginkel Groep is een gecertificeerd en gespecialiseerd bedrijf in het ontwerpen, leveren en onderhouden van installaties op het gebied van brandveiligheid,
sprinklerinstallaties, schuimblusinstallaties, blusgasinstallaties, inbraakpreventie,
CCTV en toegangscontrole.
Techniek en expertisegebieden die een groot verantwoordelijkheidsgevoel vergen en
hoge eisen stellen ten aanzien van kwaliteit en dienstverlening van de leverancier
die u in de arm neemt.
De wettelijke eisen ten aanzien van het ontwerp, de kwaliteit en het onderhoud van
de installaties dwingen bedrijven tot het inschakelen van externe partijen inzake de
veiligheid in hun gebouwen, hetgeen de vraag naar een gecertificeerde partner met
een gedegen en betrouwbare organisatie des te groter maakt. De Van Ginkel Groep
combineert het beste van alle werelden; gespecialiseerd, gecertificeerd en ervaren,
en een efficiënte, doordachte en effectieve organisatie. Veiligheid boven alles, maar
nooit tegen onnodig hoge kosten.

• VG Holding B.V.
• Van Ginkel Concerns B.V.
• Sprinkler Services Europoort B.V.
• Van Ginkel Marine Service B.V.
• VG Technisch Beheer en Onderhoud
Bezoekadres:
Seggelant-Zuid 12a
3237 ME Vierpolders
Postadres:
Postbus 133
3230 AC Brielle
T +31 (0)181 212 100
E info@ginkel-services.nl
I www.ginkel-concerns.nl

