Onderzoek
Onrechtmatig
ziekteverzuim

Onrechtmatig ziekteverzuim kost bedrijven
handenvol geld en irritatie onder personeel.
Als uw bedrijf te maken heeft met
ziekteverzuim fraude kost dit uw
bedrijf handenvol geld, zoals de
doorbetaling van loon, kosten voor een
vervanger, daling van de productie,
verhoogde druk op de collega’s etc.
Wanneer het ziekteverzuim
onrechtmatig plaats vindt, is dit
onacceptabel. U heeft het recht als
werkgever om dit te onderzoeken als er
ook maar een vermoeden aanwezig is.
Ziekteverzuim onderzoek geeft u
duidelijkheid. In veel onderzoeken die
door ons zijn gedaan bleek een zieke
medewerker tijdens zijn ziekteverzuim
gewoon ergens anders te werken om zo
extra geld te verdienen.
We gaan door middel van onder andere
observaties bekijken of de werknemer
echt ziek is en niet ‘stiekem’ andere
werkzaamheden aan het doen is.

Na het vaststellen van het onrechtmatig
ziekteverzuim wordt door ons een
rechtsgeldige rapportage geleverd.
We geven u uiteraard ook rechtskundig
advies welke stappen er genomen
moeten worden.
Bij de meeste opdrachtgevers gaan we
een confronterend gesprek met de
medewerker aan.
In negen van de tien gevallen volgt een
ontslag op basis van een
vaststellingsovereenkomst.
Een dergelijk onderzoek geeft ook een
duidelijk signaal af naar de andere
medewerkers dat dergelijke zaken dus
altijd onderzocht kan worden.

Case Study | Ziekteverzuim fraude:
Stiekem aan het werk bij de concurrent
Uitdaging: Een directeur van een middelgroot loodgietersbedrijf had het
vermoeden dat een verkoopmedewerker ziekteverzuim fraude pleegde.
Hij was veelvuldig ziek en er waren geruchten dat hij tijdens zijn ziekte
gewoon zaken deed.
Inzet: Observaties op de persoon, peilbaken op de lease-auto, zakelijke
telefoontaps en digitaal onderzoek.
Resultaat: Na een gedegen onderzoek bleek de medewerker inderdaad
tijdens zijn ziekteperiode werkzaamheden te verrichten. Erger was nog
dat die werkzaamheden bij een directe concurrent plaatsvond en
langzaam de klanten weghaalde bij zijn werkgever (concurrentie-fraude)

Bij een ziekteverzuim onderzoek
kunnen wij o.a. de volgende
diensten inzetten:

HULP NODIG?

075-3690503
aanvragen@bbpd.nl

‣ Peilbaken systeem om
bedrijfsauto’s te volgen
‣ Digitaal onderzoek in bestanden
‣ Telefoon taps op
bedrijfstelefoons
‣ Observaties op de persoon
Wilt u meer weten of heeft u onze
hulp nodig? Bel ons gerust.

Over BBPD
BBPD is een recherche- en adviesbureau. Vandaag de dag,
leveren we de best mogelijke service aan onze klanten en
zetten ons meer dan 100% in om een oplossing of antwoord
te leveren. Wanneer er ook maar iets gebeurd, we zijn 24
uur per dag bereikbaar om indien nodig direct te helpen.
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