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Privédetectives Wuite en Kluin bundelen de krachten

’We zijn geen laatste redmiddel’
Twee aparte bedrijven, die op een prettige manier in
elkaars vaarwater zijn gekomen: Recherchebureau
Incognito en Wuite Recherche en Incasso. De eigenaars bundelen de krachten, omdat het werk voor
deze bureaus alleen maar toeneemt.

Martin Menger

m.menger@mediahuis.nl

Zwaag  De tijd dat privédetectives voornamelijk gewapend met lange regenjas en camera achter overspelige echtelieden aanzaten, is al
een hele tijd voorbij. Volgens Herma
Kluin uit Rijswijk en Gerard Wuite
uit Zwaag draait het veel eerder om
ingewikkelde onderzoeken, waarbij
techniek en een netwerk van goede
rechercheurs een voorname rol spelen.
Wuite, oud-rechercheur bij de politie in Noord-Holland, begon al in
2008 met een eigen zaak. Herma
heeft de rechercheopleiding gevolgd, en besloot als particulier onderzoeker in 2015 al een eigen bedrijf
te beginnen. Wat begon als een kennismaking voor een gezamenlijk onderzoek, bleek het startsein voor een
bedrijfsmatige samenwerking.

Zakenvrouw
,,We vullen elkaar precies aan”, begint Wuite. ,,Ik kom uit het wereldje
van doen en doorpakken. Herma
heeft een hele andere achtergrond,
en beschikt over een enorm netwerk.
In binnen- en buitenland.” Kluin
won als zakenvrouw onder meer al
een Britse prijs (Wintrade Global).
Wat ook meespeelde, is dat de
scepter zwaaien over een recherchebureau enorme belastend kan zijn.
,,Je staat altijd 24 uur aan”, beseft
Herma. ,,Dus het is ook wel prettig
om de last een beetje te kunnen verdelen.” Nog een reden om samen te
gaan werken, was de wens om de
kwaliteit van het eigen onderzoekswerk naar een hoger plan te tillen.
,,Ik schakel regelmatig expertise in
die nodig is voor een gedegen onderzoek”, benadrukt de Rijswijkse. ,,Ik
ben bijvoorbeeld geen forensisch geschoolde rechercheur, en ik weet niet
alles van nieuwe technieken. Dan
moet je die expertise juist in huis halen.”
Een van de eerste zaken die ze samen hebben aangepakt - en afgerond - was de vermissing van een
meisje. ,,Binnen een dag opgespoord”, klinkt het tevreden. ,,Niet

elke opdracht kan je altijd zo afronden. Het lukt niet altijd, maar daar
kan je ook open over zijn. Als je maar
wel kan aantonen dat je van alles
hebt geprobeerd.”
Juist in de tijden van corona kwam
er opmerkelijk veel meer werk af op
de detectives, nog een reden waarom
ze samen verder willen. ,,Ik heb ook
wel eens zaken in het zuiden van het
land, en andersom wordt Herma
soms hier ingezet. Dat was voor ons
ook een reden om die tijd onderling
te verdelen.”
Het komt ook steeds vaker voor
dat de twee om hulp wordt gevraagd
in een zedenzaak. ,,Dat komt omdat
een slachtoffer in sommige gevallen
hiermee blijft rond lopen”, vertelt
Wuite. ,,Het is dan zaak dat wij er op
tijd bij worden gehaald, niet als laatste redmiddel. Belangrijkste is dat je
als onderzoeker geen fictie moet verkopen, maar streven naar een zo optimaal mogelijk resultaat. Daarom is
het soms ook net zo belangrijk om af
te zien van een onderzoek.”

Slachtoffer
Verzuimfraude, cybercriminaliteit,
roofovervallen, stalking: er komt
soms heel wat onaangenaams op het
pad van deze onderzoekers. ,,Tegelijkertijd boeit het mij ook enorm”,
weet Herma. ,,Dat heeft ook te maken met een rechtvaardigheidsgevoel. Soms loopt een slachtoffer tegen allerlei muren aan en gebeurt er
niks. Dat is het moment waarop wij
komen kijken of we iets kunnen betekenen.”
Ze zijn beiden professionals, dus
met een opleiding en vergunning.
,,Als je dat niet hebt, is de samenwerking met de politie al heel snel uit
zicht”, beseft Gerard Wuite. ,,We
werken ook samen met de politie of
justitie. Soms kunnen wij wel een
onderzoek afronden en dus ook namens het slachtoffer aangifte doen.
Of ze meteen op het spoor zetten van
een civiele procedure voor een schadeclaim.”

Gerard Wuite en Herma Kluin: ,,Soms
loopt een slachtoffer tegen allerlei
muren en gebeurt er niks.”
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