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Meelis & Partners

• Sinds 1994

• Diensten:

– Security Risk Management

– Information Security

– Security & Safety Engineering

– Forensics & Investigation

– Protective Intelligence (ERM)

– Crisis Management

– Training & Education

Doel van vandaag:

Fraude en Logistiek => update van do’s en dont’s

Interactieve workshop met verschillende accenten. 

Doel: Bewustwording.

Kennis van fraude en fraudepreventie is een must!



Fraude: enige cijfers

• Jaarlijkse schade door bedrijfsfraude NL: € 5,7 
miljard. Verdubbeld sinds 2007;

• Detailhandel 2011: € 1,26 miljard = +6%;

• Crisis doet fraude toenemen;

• 87% bedrijven in Logistieke Sector jaarlijks 
slachtoffer, aldus TLN;

• 80% bedrijfsleven getroffen door fraude;

• 6% van de netto winst vervliegt;

• Eén op de vier daders is leidinggevend.

Eén op de tien werknemers ziet collega frauderen

• 13% getuige geweest van frauderende collega;

• 50% ziet collega kantoorartikelen stelen.

Vraag: als ik alleen kantoorartikelen steel van mijn 

werkgever, ben ik dan met de rest van de 
eigendom-men van mijn werkgever wel te 
vertrouwen?

Bron: Kluwer



Kort opfrissen

• Soorten fraude 

• Fraude: ontstaan & evolutie

• Fraude: generiek probleem voor elke logistieke 
dienstverlener

• Geen kwestie van schuld, maar u kunt er wel iets 
aan doen!

• Risico voor logistieke organisaties te worden 
geïnfiltreerd met criminaliteit als doel, bijvoorbeeld 
via dubieuze uitzendbureaus

Houding leider van doorslaggevend belang

Bent u zich voldoende bewust van:

•Uw voorbeeldfunctie als preventie ’middel’;

•Uw gedrag dienovereenkomstig en t.t.v. signalen;

•Uw formele verantwoordelijkheid;

•Uw eigen naleving van veiligheidsprocedures;

•Uw taak om het onderwerp te agenderen;

•Uw opgeruimde werkplek;

•Uw balans tussen vertrouwen en controle;

•Uw gedrag (wat uw medewerkers kopieëren);

•Uw noodzakelijke laagdrempeligheid;

•Ofwel: Uw crusiale rol mbt diefstalpreventie. 



Waarschuwingsregister Logistieke Sector

• Sinds 2009;

• Doel: integere bedrijfstak met minder criminaliteit;

• Registratie van fraudeurs gebaseerd op aangifte en 
ontslag na fraude om hernieuwde instroom in de 
sector te voorkomen;

• Gebruikt u het register?

Vragen

• Doet u aan screening?

• Heeft u regels voor het gebruik van sociale media?

• Telt fraudegevoeligheid mee bij de aanschaf van 
nieuwe software voor voorraadbeheer?

• Als het dienstverband start met oneerlijkheid, 
verwacht u dan dat daarna het vervolg van de 
samenwerking wel integer zal zijn? 



Aandachtspunten

• ‘Uiterlijke’ en gedragsmatige veranderingen;

• Niet eerlijk thuis? Niet eerlijk bij U!

• Anonieme tips zijn heel waardevol;

• Grootste dadergroep heeft 5 tot 20 dienstjaren;

• Fraude is democratisch: komt overal voor;

• Fraude stopt vanzelf => utopische gedachte;

• Het aanpakken van fraude is duurder dan de 
schade. Meestal niet!

• Niets doen is geen oplossing. 

Uw valkuilen

• Niet of onvoldoende screenen;

• Onvoldoende voorbereiding: cameraprotocol, etc.;

• Onterechte beschadiging relatie 
(waarheidsvinding);

• Impulsief (vaak emotioneel) handelen;

• Verkeerde conclusies / kokervisie;

• Onjuiste opbouw interview;

• Proportionaliteit & vertraging;

• Procedurele fouten, rechtszaken, schadeplichtig;

• Jurisprudentie: verhaal onderzoekskosten.



Onze aanpak

•Onafhankelijk & Objectief;

•Professioneel, zeer ervaren;

•Grote bekendheid met fraudebestrijding;

•Jurisprudentie: verhaal onderzoekskosten;

•Eventueel begeleiding aangifte.

Contact details Meelis en Partners B.V. 

Postadres:
Postbus 121

1960 AC Heemskerk

Bezoekadres:
De Trompet 121

1967 DB Heemskerk

24/7: 06 – 26 492 296

Algemeen telefoonnummer: 0251-276050
E-mail algemeen: info@meelisenpartners.com

Website: www.meelisenpartners.com



Dank voor uw belangstelling.
Graag tot ziens.

122 fraudesignalen ontvangen?

E-mail naar:
g.v.beek@meelisenpartners.com


