Pre-employment screening – Chubb Nederland
Protecting your world

Waarom een screening?

Chubb NL screent al haar nieuwe medewerkers omdat we willen weten of we bij
elkaar passen.
Voor ons zijn jouw betrouwbaarheid, jouw loyaliteit,
je werkervaring en jouw gedragingen heel erg belangrijk. We hechten veel waarde aan:
•
•
•
•

de bescherming van onze goede reputatie;
het voldoen aan geldende wet- en regelgeving;
een veilige en integere werkomgeving voor onze
medewerk(st)ers;
een succesvolle samenwerking met jou en onze
opdrachtgevers.

Ook onze klanten stellen steeds meer eisen aan ons
en onze medewerkers voordat we op een locatie
werkzaamheden mogen verrichten.

Wanneer een screening?
De screening is onderdeel van onze werving- en
selectieprocedure. Sommige onderdelen van de
screening (bijvoorbeeld de VOG) kosten meer tijd om
te krijgen. We tekenen dan wel alvast het arbeidscontract, maar in het contract staat dat als je dat
document toch niet krijgt, we dan de arbeidsovereenkomst mogen ontbinden. Roept jouw screening
vragen op, dan zal het externe bureau altijd contact
met je opnemen.

Waarom de screening uitgevoerd wordt door een
extern bureau?
Omwille van objectiviteit en professionaliteit hebben we
gekozen om de screening uit te laten voeren door een
hierin gespecialiseerd extern bureau. Dit bureau, International Security Partners (ISP) uit Lelystad, is in het
bezit van het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau.
Wat gebeurt er met de informatie die uit de screening
komt?
Het externe bureau stelt een integriteitverklaring op.
Deze wordt tegelijkertijd beschikbaar gesteld aan jou
en aan Chubb NL. Je hebt de mogelijkheid om later
op kantoor van ISP de beschikbare informatie over
jezelf nog eens in te zien als je dat wilt. Deze informatie
wordt gedurende een jaar in een beveiligde omgeving
bewaard. Daarna wordt de informatie vernietigd.
Hoe gaat de screening in zijn werk?
Chubb NL geeft jouw naam en e-mailadres op aan ISP.
Jij krijgt vervolgens via de mail een gebruikersnaam en
inlogcode. Je kunt daarna inloggen. Bewaar de inloggegevens goed, je hebt deze later nog nodig. Je wordt
verzocht om via de website de gevraagde gegevens en
documenten (toestemmingsverklaring, kopie ID etc.) te
accorderen, in te vullen en/of te downloaden/uploaden.
LET OP: de vragenlijst kun je tussentijds niet opslaan.
Het is verstandig te beginnen op een moment dat je
hiervoor de tijd hebt en je spullen hebt verzameld.
Uit welke onderdelen bestaat de screening?
De screening is opgebouwd uit verschillende onderdelen.
Afhankelijk van het profiel waarop jij gescreend wordt,
kunnen deze onderdelen voorkomen:

IDENTITEIT

Ben jij de persoon
die je zegt te zijn?

DIPLOMA

Kloppen jouw
opgegeven diploma’s?

VOG

Ben jij van
onbesproken gedrag?

ERVARING

Klopt jouw
werkervaring?

INTEGRITEIT

Verklaring van
integriteit

Vragen?
Heb je toch nog vragen over je screening? Neem dan gerust contact op met ISP via 0320 - 28 41 41 of
screening@ispbv.nl

