
WAT TE DOEN BIJ FRAUDE
OF BEDRIJFSDIEFSTAL?

Is er echt iets 
aan de hand?

Volg de richtlijnen

Raadpleeg een
arbeidsjurist

Kan onze organisatie
zelf objectief
onderzoek doen?

Leg deze argumenten vast om later
op te nemen in het eindrapport. 
 

Meldt de werknemer van te voren
dat er een onderzoek gestart wordt.

Zijn er (interne)
richtlijnen,
Cao-bepalingen
of procedures
voor een onderzoek?

Is het nog slechts een vermoeden? Breng dan
in kaart of er echt een concrete aanleiding is.

Bepaal het doel van het onderzoek:
waarheidsvinding, algemene
managementinformatie of sanctiebepaling
van medewerker.
 

Bepaal het minst zware onderzoeksmiddel
om dit doel te bereiken. Fair play is daarbij
belangrijk. Werkgevers hebben namelijk de
plicht tot goedwerkgeverschap.
 

Onderzoek in hoeverre de privacy van de
medewerker wordt aangetast:  
• Moet er onderzoek plaatsvinden na
 werktijd?
• Kan het onderzoek informatie boven water
 brengen waarvan het niet prettig is als een
 collega van de medewerker daar weet van
 heeft, zoals bijvoorbeeld surfgedrag? 

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja nee

ja

Maak duidelijke afspraken met het externe onderzoeksbureau: 
over de onderzoeksopdracht, de gewenste inzet en de aanpak
• over juridische bijstand en advies
• over geheimhouding
• over de eindrapportage
• Eis fair play van het onderzoeksbureau, want als werkgever 
   blijft u verantwoordelijk voor het onderzoek. 

Bestaat er een risico dat er sporen worden uitgewist of dat verhalen op 
elkaar afgestemd kunnen worden als u de werknemer vooraf of tijdens 
over het onderzoek informeert?

Zo doe je onderzoek:
Laat alle betrokken partijen helder, concreet en feitelijk rapporteren
Manage (eigen) emoties, schakel ze uit tijdens het onderzoek en
confronteer de werknemer alleen met objectief vastgestelde feiten. Pas 
bij nieuw verkregen informatie altijd wederhoor toe. Doe aan fair play.

Zo rapporteer je:
 Verwerk de visie van werknemer 
in de rapportage. Verstrek een 
(volledig) afschrift van de
rapportage aan de werknemer

Geef je werknemer de tijd om
juridisch advies in te winnen.

Bepaal de sanctie:
• Disciplinaire maatregel
• Beëindiging dienstverband 
• Schadevergoeding 
• Eventueel aangifte doen

Zijn er maatregelen te 
nemen die herhaling 
kunnen voorkomen?

Denk na of en hoe je de 
uitkomsten deelt met je 
organisatie.
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