
5 risico’s waarvan je 
je niet bewust bent

N I E U W E  M E D E W E R K E R S  A A N N E M E N

Weet jij écht wat er schuilt achter een mooi CV en een leuk gesprek?
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Het screenen van nieuwe medewerkers is van groot belang voor de veiligheid van je 
organisatie – dat wist je al. Uiteraard bel je zelf referenten na, controleer je grondig de 
persoonsgegevens en speur je social media af. Maar haal je hiermee naar boven wat je 
écht moet weten? Helaas niet. 

Veel zaken rondom het leven van je collega’s zijn mogelijk compleet onbekend voor jou. 
Weet je bijvoorbeeld waar iemand woont? Hoe zijn of haar partner heet? Of iemand een 
sport beoefent of ergens een passie voor heeft? Grote kans dat je dit niet eens weet van 
collega’s waar je al een tijd mee samenwerkt – laat staan van nieuwe teamleden.  
Zo weinig weten we eigenlijk van elkaar. 

En als we informatie missen, kunnen we mogelijke risico’s dan voldoende inschatten? 
Wellicht zijn er risico’s waar je nog niet bij stilstond en die je niet achterhaalt met een 
snelle zoekopdracht op Google. Toch wil je alles op tafel hebben voor je beoordeelt of 
iemand geschikt is voor een functie. 

Om je een realistisch beeld te geven van wat een tekort aan achtergrondkennis mogelijk 
voor risico’s met zich meebrengt, delen we graag vijf situaties waar jij nog niet bij stilstond. 

RISICO 1    Geldproblemen en toegang tot financiële middelen

RISICO 2    Rol en relatie: is het de juiste combinatie?

RISICO 3    Veilig werken gaat niet altijd over de juiste werkschoenen en een helm   

RISICO 4    Betekent vrije tijd automatisch vrijheid?

RISICO 5    Ervan uitgaan dat je iedereen kunt vertrouwen
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R I S I C O  1

Geldproblemen 
en toegang 
tot financiële 
middelen
Niemand is trots op schulden en geldproblemen. De meeste mensen 

schamen zich hier diep voor. Daarnaast kan het erkennen van deze geld-

problemen zorgen voor nog meer tegenslag: bedrijven die een sollicitant 

hierop afwijzen, banken die geen lening verstrekken voor een huis en ga 

zo maar door. Grote kans dus dat een sollicitant niet volledig open is over 

zijn financiële historie. 

A L S  D E  G E L E G E N H E I D  Z I C H  V O O R D O E T …
Helaas komen geldproblemen steeds vaker voor in Nederland. Er is infla- 

tie, de huizenprijzen stijgen en we hebben te maken met de COVID-crisis. 

Sollicitanten met geldproblemen zijn dus geen uitzondering. Maar hoe 

ga je hier mee om? Bij veel functies is het van belang om van tevoren op 

de hoogte te zijn van financiële problemen. Want wanneer worden deze 

financiële problemen van jouw kandidaat een risico voor de organisatie? 

Het komt niet vaak voor dat iemand bewust solliciteert met het idee om 

geld weg te sluizen of fraude te plegen. Financiële risico’s ontstaan voor-

namelijk doordat de gelegenheid zich voordoet en de pakkans klein is.  

D A T  G I N G  M A K K E L I J K E R  D A N  G E D A C H T !
Stel je voor dat je een werknemer hebt met torenhoge schulden uit 

een gokverleden. Of iemand met een ziek familielid thuis, waarbij de 

ziekenhuisrekeningen maar blijven opstapelen. Er staat veel druk op deze 

werknemer en het stressniveau is hoog. Deze werknemer maakt eenmalig 

geld over van de organisatie naar zijn privérekening, om een factuur 

te voldoen. Dan beseft hij zich hoe eenvoudig dit gaat én dat niemand 

ernaar omkijkt. Zo komt er iedere keer een klein bedrag bij, totdat de 

werknemer enorme bedragen heeft weggesluisd. Hij stopt pas, als hij 

gepakt wordt. 
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F L I N K E  G E V O L G E N
Had deze persoon al slechte intenties toen hij bij je 

organisatie binnenkwam? Waarschijnlijk niet. Wil je dit tóch 

te allen tijde voorkomen, om je organisatie te beschermen? 

Natuurlijk! Het gevolg voor jouw organisatie is niet alleen het 

bedrag aan geld wat je verliest, maar óók de imagoschade. 

Want hoe kan het dat deze persoon, met al zijn schulden, 

is aangenomen? Hoe zit het met de controleposten aan de 

voorkant? Heb je dit op orde, dan zou deze situatie niet gauw 

ontstaan. 

Z O  V E R K L E I N  J E  H E T  R I S I C O
Hoe voorkom je dit? Screen je kandidaten. Tijdens een 

screening komen al deze zaken aan het licht en bespreken 

wij dit met de kandidaat. Uit dit gesprek komt vervolgens een 

waardeoordeel over het risico – niet over de kandidaat zelf. 

Ben je daarnaast open naar je kandidaten over dat je een 

screening uitvoert in het sollicitatieproces? Dan is de kans 

dat een kandidaat met torenhoge schulden aanklopt, al vele 

malen kleiner. 
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R I S I C O  2

Rol en relatie: 
is het de juiste 
combinatie? 
Stel je voor dat jij werkzaam bent bij een grote, financiële organisatie. 

Jouw bedrijf bezit veel waardevolle en vertrouwelijke informatie, bijvoor-

beeld over wanneer bedrijven naar de beurs gaan. Jullie zijn op zoek naar 

een nieuwe CFO, iemand die onder andere verantwoordelijk is voor deze 

informatie. 

E E N  C F O  E N  E E N  D A Y T R A D E R
Je hebt een fantastische kandidaat gevonden, maar de partner van deze 

kandidaat is actief als daytrader. Een daytrader handelt dagelijks in aan-

delen van, bijvoorbeeld, bedrijven. Ze zijn constant bezig met het kopen 

en verkopen van aandelen en hierbij wordt er geprofiteerd van kleine 

koersbewegingen. Het kost veel tijd, toewijding en concentratie om hier 

succesvol in te zijn. Een groot onderdeel van daytraden is voorspellen hoe 

de koers van een aandeel zich gaat ontwikkelen in de loop van de dag. 

B E L A N G E N V E R S T R E N G E L I N G E N 
Jouw CFO bezit dus informatie waarmee zijn of haar partner kan day-

traden met voorkennis. Is dit direct een enorme bedreiging voor je  

organisatie? Dat wellicht niet. Maar is er sprake van een belangenver-

strengeling? Dat wel! Handelen met voorkennis is een strafbaar feit in 

Nederland, dus er wordt met deze situatie tóch een risico gecreëerd. 

Want hoe weet je wat er aan de keukentafel wordt besproken? 

E N  D A N ?
Het is niet zo dat je iemand hier direct op moet afwijzen, maar je moet het 

wel weten en erover in gesprek gaan. Tussen geschikt of ongeschikt zitten 

een tussenvorm en het is aan de organisatie om te bepalen wat wel of 

niet kan. Hoe zouden jullie hiermee omgaan? 

B U S I N E S S  E T H I C S
Dat brengt een andere discussie aan het licht: die van business ethics. Is 

het duidelijk wat voor organisatie jullie zijn? Wat hier wel bij past en wat 

niet? Waar de grens ligt en hoe jullie daar mee omgaan? Hierin komt het 

verschil tussen onbewust onbekwaam en bewust bekwaam aan bod.  

Er zullen altijd ethische vraagstukken en ingewikkelde belangenver-

strengelingen zijn, maar je kan niet negeren. Wie wil je zijn als bedrijf? 
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R I S I C O  3

Veilig werken 
gaat niet altijd 
over de juiste 
werkschoenen 
en een helm
Je bent op zoek naar een nieuw vertrouwenspersoon die de HR-afdeling 

gaat ondersteunen bij het afhandelen van voorvallen op de werkvloer. Je 

verwacht dat deze persoon integer en oprecht is, goed kan luisteren, veel 

empathie heeft en transparant met het team omgaat – ongeacht wie er 

voor hem of haar staat. Maar, stel je voor dat de beoogde kandidaat in 

een vorige rol te maken heeft gehad met aanklachten rondom seksuele 

intimidatie. 

T O X I S C H E  W E R K S F E E R
Is deze persoon dan geschikt om een veilige werkomgeving te creëren 

voor je werknemers? Niet echt. En naast seksuele intimidatie zijn er nog 

een aantal gedragingen die bijdragen aan een toxische werksfeer. Denk 

aan intimidatie, pesten, discriminatie of agressie. 

Niet iedere organisatie staat erom te springen om deze situaties open en 

bloot aan de kaak te stellen. Er is tegenwoordig veel discussie binnen het 

bedrijfsleven over wat wel of niet gepast is. Heeft iemand jarenlang zijn 

functie behouden, ondanks het creëren van een toxische werksfeer?  

Dan lees je dat vast niet in de volgende nieuwsbrief. 

W A T  B E T E K E N T  D A T  V O O R  J O U ?
Het kan dus voorkomen dat iemand negatief gedrag heeft vertoond, maar 

dat dit bij jou eigen achtergrondonderzoek niet aan het licht komt. Terwijl 

je dit, in het geval van een vertrouwensfunctie, voor de volle honderd pro-

cent zeker wil weten. Een professionele screeningpartij achterhaalt juist 

déze risico’s, die relevant zijn voor de functie. 
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R I S I C O  4

Betekent vrije 
tijd automatisch 
vrijheid? 

Alles wat je online plaatst, blijft voor altijd vindbaar. Dit klinkt vanzelf-

sprekend en we zijn ons hier anno 2021 allemaal van bewust. 

Heb je een kandidaat gevonden die je graag wil aannemen? Dan werp je 

uiteraard even een blik op zijn of haar Facebookprofiel. Maar er wordt zo 

ontzettend veel content gedeeld, dat je mogelijk content overslaat. Een 

screening duikt dieper in het onlinegedrag van jouw kandidaat. Niet  

alleen van nu, maar ook van jaren geleden. 

I N F O R M A T I E  O V E R  E T H I E K  E N  R E P U T A T I E
Wat doe je met die informatie? Wat iemand in zijn privétijd doet, heeft 

vaak niks te maken met wat voor functie iemand bekleedt, toch? Dit is 

helaas niet áltijd waar. Als het gaat om risico’s die te maken hebben met 

ethiek en reputatie, is het soms juist wél van belang om verder te kijken 

dan de oppervlakte. 

Misschien kom je jouw kandidaat wel tegen in een filmpje dat is gemaakt 

bij een gewelddadige demonstratie tegen vluchtelingen, met een span-

doek in zijn hand. Of is de kandidaat nauw betrokken geweest bij een 

heftige voetbalrel. Wie weet heeft jouw kandidaat zich in het verleden op 

een extreme manier geuit op Facebook over bepaalde bevolkingsgroepen 

of politieke partijen. 

Betekent dit wederom direct dat je iemand niet moet aannemen?  

Nee, maar het is wél van belang om als organisatie je af te vragen of  

een kandidaat past bij jouw organisatie. Hoe gedraagt iemand zich in  

zijn vrije tijd? En past dat bij de beoogde functie? 

E N  D A N ?
Het is hierbij van belang om een incident te scheiden van de norm. Stel 

jezelf hierbij de vraag: is het constructief gedrag, of niet? Iemand die op 

17-jarige leeftijd eenmaal een hele boze Tweet de wereld in stuurt, is 

anders dan iemand die consequent ergens mee bezig is en hier zich jaren 

over uit. Als het gedrag afwijkt van de normen en waarden van jouw  

organisatie, is het dan een goede zet om deze persoon aan te nemen? 
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R I S I C O  5

Ervan  
uitgaan dat je 
iedereen kunt 
vertrouwen
Jij bent HR-directeur bij een grote IT-organisatie. Jullie zetten  

IT-specialisten met unieke kennis intern weg bij klanten. Het is jouw  

verantwoordelijkheid om te zorgen voor integere en bekwame  

specialisten die je kunt vertrouwen. Dan neem je geen gokjes, toch?  

De IT-specialist krijgt namelijk een bepaald level van vertrouwen van  

de klant, omdat hij of zij werkzaam is voor jouw organisatie. Om zijn  

werk goed te doen, krijgt de IT-specialist óók toegang tot de kern van  

de organisatie: de IT-infrastructuur. Een plek waar je, met verkeerde 

intenties, enorm veel schade aan kan brengen. 

W I E  H E E F T  E R  T O E G A N G ?
Vaak zien wij dat organisaties hoge risico’s rondom informatieveiligheid 

alleen verwachten bij hoge functies, zoals partners of seniors. Deze func-

ties hebben vaak veel toegang en bevoegdheid, dus het is zeker waar dat 

hier veel potentiële risico’s liggen. Maar vergis je niet: er zijn meerdere 

functies waarbij er rekening moet worden gehouden met een bepaald 

risiconiveau. Bijvoorbeeld bij de IT-specialisten die toegang hebben tot  

de infrastructuur van je klant. 

Is het slim om in deze situatie goedgelovig te zijn? Of wil je, omdat het om 

belangrijke klantrelaties gaat, zeker zijn van je zaak? 

E N  D A N ?
Stel je voor dat iemand in het verleden is opgepakt voor wapenbezit. En 

dat die persoon nu dagelijks actief is in de systemen van je klant. Jij wist 

dit niet, omdat je ervan uitging dat je iemand kan vertrouwen. Je klant is 

er nu echter wél achter gekomen. Hoe wordt daarop gereageerd? Wat 

doet dit met het imago van je organisatie? 

Je voorkomt dit alleen door medewerkers met allerlei verschillende  

functies op het juiste niveau te screenen! Dit zijn dingen die je wil weten,  

als jij je organisatie goed wil kunnen beschermen.
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W A A R O M  E E N  S C R E E N I N G  U I T B E S T E D E N 
A A N  E E N  P R O F E S S I O N A L ?

We hebben een aantal realistische risico’s met je gedeeld, waar 

organisaties vaak niet bij stilstaan. Deze risico’s ontdek je niet of 

nauwelijks zonder het doen van een professionele screening. Wij zijn  

van mening dat je enkel goed kunt samenwerken als je elkaar vertrouwt.  

Door het uitvoeren van een professionele screening aan de voorkant,  

zorg je voor een goede check. Komt iemand door die check heen? Dan 

krijgt iemand het volledige vertrouwen.

M A A R  W A A R  B E G I N  J E ?
Een begrijpelijke vraag. ‘Gewoon beginnen’ levert praktische en juridische 

uitdagingen op en creëert mogelijk weerstand in je organisatie. Daarom 

helpen wij organisaties bij het opzetten van een screeningsframework. 

In dit framework zijn alle onderdelen van de personeelsscreening vast- 

gelegd, gebaseerd op risico’s die zijn gedefinieerd door jouw organisatie 

en ons team van specialisten. Deze risico’s bepalen vervolgens de diep-

gang van het onderzoek, de onderwerpen in het interview en de criteria  

in de uiteindelijke rapportage. Hiermee krijg je écht controle over je 

screenings. 

Bovendien is het voeren van risico-gebaseerde screenings een  

voorwaarde van de Autoriteit Persoonsgegevens in relatie tot de  

AVG-wetgeving. Uiteraard werken wij volledig AVG-proof en zijn we  

justitieel geaccrediteerd.  

De screening  
van Proximities
Daan Brink, managing partner van Proximities, werkte 

jaren als officier bij de Korps Commandotroepen en de 

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Uiteraard is 

hij daarvoor op het hoogst mogelijke niveau gescreend. 

Ook al was het doel vanuit zijn functie heel duidelijk, 

Daan ervaarde het nog als een ‘black box’. Om die reden 

hebben wij een unieke screeningsmethode ontwikkeld, 

die dit juist voorkomt. Hierin werken wij mét de 

kandidaat, niet tegen. 

Meer weten of contact opnemen? Kijk dan hier. 

https://proximities.com/risk-investigation-we-investigate/employment-screenings/?lang=nl

