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Soort document 

Werkinstructie voor het handelen bij een beschuldiging van een medewerker door een cliënt. 

 

Doel 

Eenduidige werkwijze binnen de organisatie 

 

Betrokkenen 

Medewerkers Thuiszorg, Zzp-ers Thuiszorg, Coördinatoren/wijkverpleegkundigen, Managers, P&O, 
Medewerkersvertrouwenspersoon 

 

Middelen 

- Melden via Triasweb 
- ONS Administratie/Planning en Kwaliteitsinformatiesysteem 
- e-mail 
- telefoon 

 

Inleiding 

Wanneer er een verdenking is van diefstal ontstaat er voor alle partijen een vervelende situatie. De 
cliënt is ongelukkig want hij/zij voelt zich onveilig, voor de medewerker/zzp-er omdat hij/zij wellicht 
verdacht wordt van iets wat hij/zij helemaal niet gedaan heeft en voor de organisatie is het erg moeilijk 
omdat het kan betekenen dat een medewerker niet te goedertrouw is. 
In dit document zal voor zowel de medewerker als de zzp-er het woord medewerker gebruikt worden.  
In het kader van Wet op privacy mag niet met de cliënt besproken worden wat er met de medewerker 
gebeurd naar aanleiding van de beschuldiging. 
Alleen de politie heeft de bevoegdheid om de verdenking van diefstal te onderzoeken en een 
uitspraak te doen. 

 

Werkwijze 

Stap 

Nr. 
Functie Activiteit 

1 Medewerker  Neem contact op met coördinator/wijkverpleegkundige en geef 
door dat je beschuldigd wordt. 

 Vertel de cliënt dat je naar kantoor gaat en je het werk neerlegt. 

2 Coördinator/wijk- 
verpleegkundige 
 

 Neem contact op met cliënt en vraag naar de aanleiding tot 
verdenking en waarop deze gebaseerd is. Stel vragen o.a.: 

- Wat mist er? 
- Waarom verdenkt u de medewerker? 
- Heeft u de medewerker op heterdaad betrapt? 
- Heeft u de medewerker beschuldigd van de verdenking van 

diefstal? 

- Adviseer om aangifte te doen bij politie 

 Geef door dat de manager nog contact op zal nemen. 

 Meld beschuldiging via Triasweb, meldroute Thuiszorg, 
incidentsoort diefstal. 
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Stap 

Nr. 
Functie Activiteit 

3 coördinator/wijk- 
verpleegkundige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
medewerker 

 Ga in gesprek met medewerker en stel de volgende vragen: 
- Heeft de cliënt je beschuldigd van diefstal? 
- Wat is er gebeurd? 
- Klopt de bewering van de cliënt? 

 Vertel dat je medewerker voorlopig niet inzet bij betreffende 
cliënt. 

 Vertel dat de manager beslissingen neemt en de zaak zal 
onderzoeken. 

 Vertel de medewerker dat TGG ook altijd aangifte doet bij de 
politie van vermeende diefstal en adviseer medewerker ook 
aangifte te doen als hij/zij onschuldig is. 

 Noteer in ONS planning bij medewerker dat er een 
beschuldiging is gedaan door een cliënt op een vermoeden van 
diefstal. 

 Plan een andere medewerker voor deze cliënt 

 Geef cliënt door dat er een nieuwe medewerker zorg zal komen 
verlenen 

 Kan zelf de medewerker vertrouwenspersoon consulteren indien 
daar behoefte aan is 

4 Manager  Nodig de medewerker uit voor een gesprek op kantoor en stel 
voor samen met P&O in gesprek te gaan over het gebeurde 

 Noteer bevindingen kort in ONS planning bij betreffende 
medewerker en maak gespreksverslag voor dossier 
medewerker of zzp-er 

 Ga op huisbezoek bij cliënt (samen met coördinator 
/wijkverpleegkundige 

 Noteer bevindingen van gesprek met cliënt in cliëntdossier in 
Ons Administratie 

 Neem zonodig contact op met contactpersoon van de cliënt (na 
overleg met cliënt) om bevindingen te delen en ingeval van 
verwardheid van cliënt te adviseren om bv. 
Wijkverpleegkundige/verpleegkundig specialist in te schakelen 

 Kan besluiten om medewerker (tijdelijk) op non-actief te zetten 

 Als medewerker diefstal bekent dan volgt ontslag op staande 
voet of direct uitschrijven van de zzp-er 

5 P&O  Doe aangifte van verdenking van diefstal door medewerker 

 Voeg verslagen toe aan dossier medewerker of zzp-er 

 


