
De bijna twintig jaar ervaring van
Tom Heijm als speurder bij de
Amsterdamse politie staat borg
voor dat vakmanschap. In die peri-
ode is Heijm betrokken geweest bij
alle typen politieonderzoek. Nu
doet hij met Recherchebureau
Heijm b.v. onderzoek voor advoca-
ten, verzekeraars en het bedrijfsle-
ven. “Je kunt het zo gek niet
bedenken of we kunnen objectief
en onafhankelijk onderzoek doen”,
zegt Heijm. Heijm doet bijvoorbeeld
toedrachtonderzoek voor verzeke-
raars om de schuldvraag bij claims
vast te leggen. In steeds meer
rechtszaken speelt het verhaal van
schade een rol, vertelt de recher-
cheur verder. “Dat gebeurt bijvoor-

beeld bij de afwikkeling van faillis-
sementen, waarbij tactisch recher-
cheonderzoek nodig is om geld op
te sporen bij fraude.”
Ook advocaten hebben in toene-
mende mate behoefte aan een
eigen feitenonderzoek, niet alleen
in strafzaken, maar ook in civiel-
rechtelijke procedures. Goed
onderzoek kan dan bewijs leveren
of ontkrachten. 

KOSTENBESPARING

Degelijk feitenonderzoek kan
bedrijven geld opleveren. Heijm:
“Bedrijven kunnen veel geld bespa-
ren als het gaat om fraude, zoals
merkenzwendel, diefstal, of met
een pre-employmentscreening.

Zeker nu het economisch wat min-
der gaat, is het voor bedrijven
belangrijk om op de kosten te let-
ten. Dat geldt niet alleen voor
grootwinkelbedrijven maar ook
voor het midden- en kleinbedrijf.”
Rechercheonderzoek is toeganke-
lijker dan de meeste ondernemers
denken, vervolgt Heijm. “Wanneer
er bijvoorbeeld een vordering
openstaat en de betaler geeft niet
thuis of claimt dat er geen midde-
len meer zijn, dan is een verhaal-
onderzoek al snel mogelijk. Met
vaak goede resultaten. Bij ernstig
laakbaar gedrag worden personen
soms ook door een rechter veroor-
deeld tot het vergoeden van de
onderzoekskosten.” 

OBJECTIEF EN INTEGER

Al het onderzoek gebeurt objectief,
onafhankelijk en vooral integer,
vertelt Heijm. “Bij ons doen oud-
rechercheurs met een politieach-
tergrond het onderzoek. Wij wer-
ken volgens de gedragscode en de
vergunning van het Ministerie van
Justitie. In Nederland kijken rech-
ters naar het proportionaliteits- en
subsidiariteitsbeginsel, waaronder

bijvoorbeeld de privacy valt.  Wij
kennen die regels en werken vol-
gens die regels. Dat is in het voor-
deel van de opdrachtgever, want
die heeft er niets aan als de rech-
ter een onderzoek van tafel veegt,
wegens bijvoorbeeld, een inbreuk
op de privacy. We zijn open en eer-
lijk naar de opdrachtgever. We
doen geen beloftes die niet worden
nagekomen.”
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Vakkundig particulier recherche-
onderzoek levert geld op!.

Natuurlijk hoop ik dat Oranje ver komt op het EK, en dan graag

met fair play, zegt Tom Heijm, van Recherchebureau Heijm b.v.

uit Hoofddorp. “Goed spel vraagt alles van de vakkundigheid

van de spelers en de staf.” Vakkundig onderzoek, dat levert

Recherchebureau Heijm ook: aan advocaten, verzekeraars en

het bedrijfsleven

VERZEKERINGSFRAUDE, BUITENDIENSTCONTROLE, LETSELSCHADE, PRE- EMPLOYMENT SCREENING, DIEFSTAL IN DIENST-

BETREKKING, OPLICHTING, FRAUDULEUS ZIEKTEVERZUIM, OVERTREDING CONCURRENTIEBEDING, TOEDRACHTONDERZOEK,

HYPOTHEEK FRAUDE, PSEUDO-AANKOPEN, MERKRECHTELIJKE ONDERZOEKEN, OPLICHTING, BEDRIJFSRECHERCHE,

VERDUISTERING IN DIENSTBETREKKING, WAARHEIDSVINDING, OBJECTIEF & ONAFHANKELIJK RECHERCHEONDERZOEK


