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Gebruik integere 
managers in de strijd 
tegen bedrijfscriminaliteit

Managers spelen een cruciale rol binnen de organisatie: 

ze controleren de werknemers en functioneren als 

voorbeeld. Het is daarom belangrijk dat de managers 

zelf integer zijn. Controle op integriteit, zowel aan de 

poort als binnen de organisatie, is dus onontbeerlijk 

voor een veilige bedrijfscultuur.

Corinne Brouwer

Uit een onderzoek van De Vries en Van Gelder 
(2012) van de Vrij Universiteit Amsterdam in 
opdracht van Hoffmann BV blijkt dat integere 
werknemers zich minder snel laten verleiden tot 
criminele activiteiten. En ook als er voldoende 
toezicht door onder andere de managers is, is de 
bedrijfscriminaliteit lager. Controle op integriteit, 
zowel aan de poort als binnen de organisatie, is 

dus onontbeerlijk voor een veilige bedrijfscultuur.
‘Organisaties verliezen jaarlijks miljoenen euro’s aan stelende medewerkers’, vertelt 
Richard Franken, directeur van Hoffmann. Bedrijfscriminaliteit is een serieus en 
omvangrijk probleem in Nederland. ‘Juist in tijden van crisis, als bedrijven uitjes 
en andere leuke dingen schrappen, komt er veel fraude door medewerkers voor. 
Iedere middelgrote tot grote organisatie krijgt er zeker eens in de twee jaar mee 
te maken. We zien bijvoorbeeld vaak dat fooienpotjes gevuld zijn met bedragen 
die onmogelijk verantwoord kunnen worden met echte fooien’, vertelt Franken. 
‘Van dat geld wordt het visje op vrijdag betaald. En voor een vetter visje wordt het 
potje aangevuld met geld dat wordt verdiend met onder andere zwarte verkopen, 
afgedwongen fooien en de verkoop van pallets.’ Volgens Franken blijft het echter 
niet bij het fooienpotje: ‘Delicten variëren van het meenemen van een pak papier 
tot het lekken van strategische bedrijfsinformatie.’ Hij vervolgt: ‘Om een helder 
beeld van fraude binnen organisaties te krijgen, hebben we door de VU laten 
onderzoeken welke factoren een beduidende rol spelen bij bedrijfscriminaliteit 
en de preventie daarvan’, verklaart Franken.

Fraudedriehoek van Cressey
Fraude is op verschillende manieren in beeld te brengen. Eén daarvan is de frau-
dedriehoek van Cressey, waarin drie elementen staan die aanwezig moeten zijn 
om van een werknemer een fraudeur te maken. Zo moet de werknemer:
het idee hebben dat er een mogelijkheid is om fraude te plegen en hierop niet 
betrapt te worden – laat staan hij ervoor wordt veroordeeld.
een druk ervaren om de fraude te plegen, zoals financiële druk of zelfzuchtigheid.
een mogelijkheid zien om de fraude te rationaliseren. Dit is makkelijker als er 
sprake is van wantrouwen binnen de organisatie jegens de directe en/of managers 
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of als de managers een slecht voorbeeld geven.
De uitkomsten van het onderzoek van de De Vries en 
Van Gelder passen binnen deze fraudedriehoek van 
Cressey. Zo is er binnen een integere bedrijfscultuur 
met meer toezicht minder (gepercipieerde) gelegen-
heid om fraude te plegen (punt 1). Als de bedrijfscul-
tuur integer is, wordt ook rationalisatie van de fraude 
een stuk lastiger (punt 3). Het tweede punt heeft alles 
te maken met de integriteit van de werknemers. 
Werknemers die integer zijn, gaan minder sneller het 
verkeerde pad op, zo blijkt uit het onderzoek van De 
Vries en Van Gelder.

Gebrek aan integriteit
Een medewerker die minder eerlijk en betrouwbaar 
is, zal op zijn werk eerder de fout in gaan. Toch selec-
teren organisaties hun werknemers nu meestal niet 
op basis van een persoonlijkheidstest maar alleen op 
basis van een antecedentenonderzoek. ‘Organisaties 
moeten zeker ook de integriteit van potentiële werk-
nemers onderzoeken. Een integere werknemer laat 
zich minder snel verleiden tot het stelen van bedrijfs-
eigendommen en lekken van gevoelige informatie’, 
vertellen De Vries en Van Gelder.

Toezicht
Hoffmann komt veel fraudegevallen tegen die het 
gevolg zijn van een gebrek aan integriteit binnen de 
organisatie. Franken vertelt: ‘We bezochten eens een 

bedrijf dat non-ferromaterialen verwerkte tot pro-
ducten. Op het bedrijf stond een container waarin 
afval met een aanzienlijke restwaarde werd bewaard. 
Het afval zou aan een opkoper worden verkocht. Op 
enig moment schrapte de directie met het oog op de 
crisis de uitjes en attenties voor de personeelsleden. 
Een manager signaleerde dat en liet een groot ge-
deelte van het afval naar een andere opkoper brengen 
en stopte de opbrengsten in een zwarte kas. Daar 
werden, zonder dat de directie het wist, bedrijfsuitjes 
en lekkernijen mee gefinancierd. De zaak kwam pas 
aan het licht toen de reguliere opkoper aan de bel trok 
bij de directie omdat zijn opbrengsten terugliepen. 
De directie had zelf nog niet door dat de grote som-
men geld die voor de bedrijfskas bedoeld waren, niet 
op hun plaats terechtkwamen.’
In het praktijkvoorbeeld komt naar voren dat de 
manager de leiding in de fraudezaak nam. ‘Zo’n slecht 
voorbeeld doet slecht volgen. Er was ook niemand die 
de manager aan z’n mouw trok: de directie zat te 
slapen’, geeft Franken aan. Uit het onderzoek van De 
Vries en Van Gelder blijkt dat onethisch gedrag vaker 
voorkomt als er onvoldoende toezicht is. ‘Niet alleen 
toezichthoudende activiteiten, zoals het vormen van 
een helder beleid, maar ook een toezichthoudende 
bedrijfscultuur is belangrijk’, verklaren De Vries en 
Van Gelder. ‘Medewerkers moeten het idee hebben 
dat de manager over hun schouder meekijkt. En als 
organisatie moet je aan dat idee werken.’

Integriteit verbeteren
Om de integriteit van een organisatie naar een hoger 
niveau te tillen, is het belangrijk om medewerkers – en 
in het bijzonder managers – te screenen. ‘Juist mana-
gers moeten integer zijn en een hoog risicobewustzijn 
hebben. Zij hebben immers een voorbeeldfunctie en 
kunnen sturing geven aan de motivatie en rationali-
satie van hun medewerkers’, zegt Franken. Hoffmann 
gebruikt tijdens het screenen van managers en an-
dere werknemers de Savvy-integriteitscheck om de 
mindset van een kandidaat te bepalen. Franken legt 
die check uit: ‘Tijdens screeningen stellen wij bijvoor-
beeld vast dat kandidaten bij vorige werkgevers onjuist 
declareerden, zwarte verkopen goedkeurden of social 
media als platform gebruikten om te pronken met 
hun resultaten waardoor ze informatie doorspeelden 
aan concurrenten.’ Juist in crisistijd, een tijd waarin 
het draait om omzet en resultaat, is het belangrijk om 
te kunnen bouwen op de integriteit van de werkne-
mers en het risicobewustzijn van de managers. Met 
screeningen zet je als organisatie een grote stap rich-
ting een integere bedrijfscultuur. fmi
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