
Ik vroeg me laatst af wat voor mijzelf en velen met mij 
toch de drive is om te ondernemen. Mijn conclusie was 
– en wellicht bent u het met mij eens – dat de drive bij 

het ondernemerschap voortkomt uit een sterke behoefte om  iets te 
creëren, het verschil te maken. Ik herken die drive bij mijzelf maar 
ook bij de ondernemers die ik adviseer. Die herkenning maakt  
het makkelijk om dezelfde taal te spreken en te adviseren op een  
manier die bij de onderneming past. Om zo daadwerkelijk waarde 
toe te voegen aan de onderneming. Ondernemers en ondernemingen 
echt verder helpen, dat geeft een goed gevoel.

Wat ook een goed gevoel geeft is delen. Wanneer ik lees dat (kort 
door de bocht gesteld) de rijkste 1% van de wereld vorig jaar 48% 
van alle rijkdom bezat, dan krijg ik het idee dat we met zijn allen op 
deze aardbol op een of andere manier niet erg goed zijn in delen.  
Nu dacht ik, als wij ondernemers daar nou iets aan proberen te 
doen. Te beginnen in ons eigen land, door bijvoorbeeld de 400.000 
kinderen in Nederland waarvan bekend is dat zij onder de armoede-
grens leven, een betere basis te geven voor de toekomst. 

Nou zit ik toevallig (nou ja toevallig) in het bestuur van het landelijk 
Jeugdcultuur Fonds, een fonds dat kinderen in de gelegenheid 
stelt om toch bijvoorbeeld muziek-, teken of balletlessen te volgen 
wanneer daar thuis niet genoeg geld voor is. Doen aan “cultuur” is 
goed voor hun persoonlijke ontwikkeling, eigenwaarde en zoveel 
meer. Het Jeugdcultuurfonds is, net als vele andere goede doelen, 
mede afhankelijk van sponsoren en roept ondernemers expliciet 
op om niet alleen financiële middelen, maar juist ook hun kennis, 
mankracht, bedrijfsmiddelen en netwerk in te zetten ten behoeve 
van de kinderen. Ondernemers kunnen op die manier de intrinsieke 
behoefte om iets te creëren in dienst stellen van de medemens.  
Dan maak je als ondernemer pas echt het verschil, nietwaar?  
Ook ons kantoor draagt een steentje bij door bijvoorbeeld onbezol-
digd onze kennis van het recht ter beschikking te stellen aan een 
aantal goede doelen. Zo delen wij; deelt u mee?  «
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Graag wil ik mij in deze 1e column even aan u voor-
stellen. Mijn naam is Tom Heijm en eigenaar van 
Recherchebureau Heijm B.V. gevestigd in Hoofddorp. 

Als ik nieuwe zakelijke contacten ontmoet merk ik meer dan eens 
dat het mkb & grootbedrijf een vreemd beeld hebben van het werk 
van een particulier recherchebureau. Hoe komt dit? Onbekendheid 
grotendeels en wellicht soms teveel t.v. series gekeken. Met de 
kreet: ‘Privé detective’ hebben wij niets. Alhoewel wij deze, met 
name voor de particulieren klant, wel gebruiken op onze website.
Wat doen wij? Als particulier recherchebureau doen wij objectief 
& onafhankelijk recherche- c.q. feitenonderzoek. Samengevat kun 
je zeggen: “Waarheidsvinding” , wat deze ook mogen zijn. Het is 
in ieder geval niet zo dat wij op zoek gaan wat onze opdrachtgever 
graag wil horen. Er is bijvoorbeeld een stelling: “Is medewerker  
A wel echt ziek of werkt hij nu voor bedrijf X ?” terwijl hij ziek  
thuis moet zitten?  
 
Ons onderzoek bestaat altijd uit minimaal twee delen. 
1.  Het zogenaamde informatieve vooronderzoek (OSINT) of wel 

deskresearch. Hier verzamelen wij alle gegevens, aangetroffen in 
openbare en semi openbare bronnen. 

2.  Het feitelijk tactische onderzoek. In veel zaken, zoals frauduleus 
ziekteverzuim, schending concurrentiebeding halen wij het bewijs 
binnen d.m.v. statische en/of dynamische observaties. D.m.v. 
foto- en videomateriaal tonen wij aan welke waarheid er is.  
 
Alle onderzoeken binnen een casus worden omschreven in een 
uitgebreid rapport met een conclusie c.q. samenvatting van het 
onderzoek. N.a.v. deze rapportage kan bijv. een werkgever een 
besluit gaan nemen welk pad er verder gevolgd gaat worden. 
Al onze onderzoeken dienen te gebeuren binnen de wettelijke 
kaders van een gedragscode. Daarover later meer.  «

COLUMN

TOM HEIJM
Recherchebureau Heijm B.V.  
Hoofddorp

Fotografie: BlinkfotografieFotografie: Blinkfotografie

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 201522

“WAARHEIDSVINDING”


