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ALGEMEEN 

Dantes heeft de deskundigheid en bevoegdheid om als onafhankelijke partij meldingen van 
grensoverschrijdend en zorgwekkend gedrag te onderzoeken.  

We zjjn als ervaren onderzoekers in staat om meldingen te onderzoeken op het gebied van 
bedreigingen, stalking, intimidatie, machtsmisbruik en verschillende vormen van harassment. We 
werken afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht nauw samen met andere onderzoekers 
en/of juristen voor de juridische aspecten van dergelijke onderzoeken. 

Naast het feitenonderzoek dat vaak een persoonsgerichte benadering kent, adviseren we 
verschillende organisaties regelmatig bij afwijkend gedrag dat mogelijk schadelijk is voor mensen, 
middelen en de reputatie van de organisatie.  

Naast het onderzoek van incidenten richten we ons in specifieke gevallen op de een bredere root cause 
problematiek van grensoverschrijdend en zorgwekkend gedrag. Dit is met name van belang bij sociaal 
onveilige omgevingen waarbij er angst en terughoudendheid is om melding te doen en er een 
algemeen disfunctioneren is. Het geeft de organisatie inzicht in welke directe maatregelen tot herstel 
en preventie nodig is om herhaling te voorkomen. Bij root cause problematiek onderzoeken we altijd 
de relatie tussen persoonlijke, situationele en systemische factoren die bijdragen aan het 
grensoverschrijdende/zorgwekkende gedrag. Een root cause onderzoek heeft als voordeel dat er niet 
direct persoonsgericht onderzoek hoeft te worden verricht.  

Bij elke opdracht maken we vooraf met de opdrachtgever duidelijke afspraken over het doel, 
reikwijdte, looptijd en vraagstellingen van het onderzoek; welke middelen we inzetten en hoe we 
vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid waarborgen. We rapporteren altijd schriftelijk.  

HOE WERKT EEN ONDERZOEK?  

Een onderzoek start vaak op basis van meldingen of signalen van grensoverschrijdend en/of 
zorgwekkend gedrag. Deze meldingen worden geïnventariseerd en vervolgens wordt een 
onderzoeksplan opgesteld. Het is hierbij van belang dat relevante betrokkenen in een organisatie in 
een vroegtijdig stadium aansluiten. Hierbij is het principe van need to know van toepassing over 
hoeveel betrokkenen nodig zijn.  

Een zorgvuldig onderzoek vereist hoor en wederhoor. Aan het begin van een onderzoek is het daarom 
niet altijd duidelijk waar het heen gaat en waar het eindigt. Soms komen er feiten aan de oppervlakte 
die het nodig maken om verder onderzoek te doen. In andere gevallen komen er in de wederhoor fase 
zienswijzen naar boven die de ernst en omvang behoorlijk kunnen nuanceren of het beeld doen 
kantelen.  

Om te voorkomen dat een onderzoek te ver buiten de kaders van de doelstelling geraakt, vinden we 
het van belang om regelmatig te communiceren over de stand van zaken in het onderzoek. Dit is om 
redenen van kosten en verwachtingsmanagement. We houden ons daarbij wel het recht voor om de 
doelstelling zo zorgvuldig mogelijk te formuleren om te voorkomen dat we instrumenteel met de 
doelstelling omgaan. De feiten zijn soms weerbarstig om vast te stellen en er dient recht te worden 
gedaan aan de belangen van alle partijen. We doen onafhankelijk onderzoek en daarbij staat 



 
 
waarheidsvinding  bovenaan. In onze onderzoek aanpak worden interviews vrijwel altijd auditief 
geregistreerd en vindt verslaglegging plaats dat ter goedkeuring aan de betrokkenen wordt 
voorgelegd.   

DOORLOOPTIJD ONDERZOEK 

Bij elk feitenonderzoek is er een spanning tussen zorgvuldigheid en snelheid. Dat is ook vaak onderdeel 
van gesprek vooraf met de opdrachtgever. We doen geen onrealistische uitspraken en proberen zo 
goed mogelijk weer te geven hoe het onderzoek doorgaans verloopt. We communiceren dit ook naar 
de opdrachtgever.  

We hebben in de loop van de jaren veel bijzondere onderzoeken mogen verrichten. Naast de feitelijke 
juridische kant, is er ook een zorg en veiligheidskant waar het van belang is om tot een goed advies 
naar de organisatie te komen.  

 


