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Fraude: 10 preventieve maatregelen 
 
Fraude: het komt helaas in de beste bedrijven voor. Waarschijnlijk ben jijzelf niet direct de 
aangewezen persoon om beleid op te stellen voor het voorkómen van fraude. Maar met deze 
lijst ben je wél op de hoogte van te nemen maatregelen. En je kunt hem natuurlijk altijd 
onder de neus van je manager schuiven! 
  
1. Zorg voor een eerlijke en open cultuur. 
Zo ontmoedig je fraudeurs. 
 
2. Trek betrouwbaar personeel aan. 
Dit ga je na door cv’s te checken. Het is ook verstandig een verklaring van goed gedrag te 
vragen.  
 
3. Maak de kans op fraude zo klein mogelijk. 
Dit bereik je met interne controle en toezicht. Zorg daarnaast dat de top van het bedrijf het 
goede voorbeeld geeft.  
 
4. Waarschuw de medewerkers voor de risico’s van fraude.  
Het kan daarbij ook om externe risico’s gaan.  
 
5. Creëer een positieve werkomgeving. 
Bij een positieve werkomgeving horen inspraak, coaching en beloning naar prestatie. 
Daarnaast is het belangrijk dat eerlijkheid hoog in het vaandel staat bij het management.  
 
6. Voer een gedragscode in. 
Onderdelen hiervan zijn het ontwikkelen, implementeren en permanent bewaken van de 
gedragscode. Hiermee schep je duidelijkheid naar de medewerkers toe.  
 
7. Houd goede interne controles. 

o Wijs een persoon of afdeling aan die verantwoordelijk is voor een adequate interne 
controle.  

o Stel richtlijnen en procedures op en zorg voor een transparante controle van de 
cijfers. Van essentieel belang hierbij is wel dat de cultuur van de organisatie ruimte 
biedt voor controles.  

o Ga niet pas controleren als de fraude al heeft plaatsgevonden, maar wees fraude 
voor. Zorg daarom dat de medewerkers voldoende opgeleid zijn om fraude te 
ontdekken of schakel een gespecialiseerd bureau in. 

 
8. Voorkom samenspanning. 
Dit kan door functies binnen de organisatie zo strikt mogelijk te scheiden. Daarnaast is het 
belangrijk dat het bedrijf de bevoegdheden tot fiattering zorgvuldig bewaakt en toekent. 
Zorg ervoor dat persoonlijke wachtwoorden en toegangscodes ook persoonlijk blijven. Ga 
verder na of medewerkers al misbruik maken van elkaars codes en ga dit zo snel mogelijk 
tegen.  
 
9. Houd verkopers en dienstverleners in de gaten. 
Verkopers en externe dienstverleners kunnen door interne medewerkers betrokken worden 
in de fraude. Ga daarom altijd de transacties van de organisatie na.   
 
10. Zorg voor passende straffen. 
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Te zachte sancties moedigen personeel aan om te frauderen. Vraag juridisch advies over wat 
geschikte sancties zijn.  
 
 
Opstellen van een gedragscode 
Boek: Frauditing, routeboek bij fraudeonderzoek 
Training: Leidinggeven en coachen 
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