
Skintastics staat voor kwaliteit en zorgvuldigheid in 

cosmetische geneeskunde. En dat gaat verder dan 

zomaar een behandeling. Wij nemen de tijd om onze 

klanten te leren kennen, zodat we het mooiste resultaat 

kunnen bieden. U kunt bij Skintastics terecht voor 

behandelingen met injectables als Botox®, Fillers, en 

PDO-draden maar ook voor verschillende huidtherapieën 

om huidveroudering tegen te gaan. Tevens maken wij 

gebruik van de productlijn ZO SKIN HEALTH en ZO MEDICAL 

by Dr. Zein Obagi. Elke behandeling begint met een 

consult - op onze kosten. Als een behandeling medisch 

gezien mogelijk is, geeft de arts of de huidtherapeut u 

een advies, legt de behandeling uit en vertelt u over het 

product dat wij gebruiken. Bovendien vinden wij de nazorg 

net zo belangrijk. Kwaliteit gewaarborgd: de merken en 

materialen die we voor de behandelingen gebruiken 

zijn van topkwaliteit. Ze zijn veilig en voldoen aan de 

strengste keurmerken.
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In de spannende wereld van privé-detectives is oprichter 
Ben Zuidema van het gelijknamige Recherchebureau Ben 
Zuidema, al meer dan 40 jaar een begrip. Ruim 35 jaar was hij 
werkzaam als informant en infiltrant voor politie en justitie 
in binnen- en buitenland. Veel misdrijven werden door 
hem, soms pas na jaren van speurwerk, opgelost. Afgelopen 
decennia verscheen Ben Zuidema, beter bekend als 
“Meesterdetective” en/of “de Nederlandse 007” regelmatig 
in de diverse media met opzienbarende zaken, veelal op 
het gebied van waardevolle gestolen kunst en oldtimers. 
Gezien zijn respectabele leeftijd opereert Ben Zuidema nu 
meer vanuit de luwte, maar is nog elke dag in zijn kantoor te 
vinden. Daar deelt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring in 
een wereld van list en bedrog, waar niets is wat het lijkt, met 
zijn opvolger John Vullers.

Ben Zuidema – “Ik ben blij met mijn opvolger John Vullers 
die sinds mei 2014 als zakelijk partner is toegetreden tot 
Recherchebureau Ben Zuidema. John werkte ruim 32 jaar bij 
de politie waarvan lange tijd als leidinggevende van diverse 
regionale en bovenregionale-rechercheteams, gericht op 
de aanpak van zwaar georganiseerde criminaliteit. John 
werkte daarnaast 10 jaar als hulpofficier van justitie. Met 
John hebben wij een enorme brok aan juridische kennis en 
ervaring in de aanpak van rechercheonderzoeken aan boord 
gehaald. Onze klanten kunnen daardoor rekenen op een 
adequate en professionele aanpak van zaken. 
 
John Vullers – “Sinds ik bij Recherchebureau Ben Zuidema 
aan de slag ben gegaan is voor mij, ondanks mijn zeer ruime 
politie ervaring in de aanpak en aansturing van vele en vaak 
grote recherche onderzoeken, een geheel “nieuwe wereld” 
opengegaan. Waar ik dacht bij de politie al veel te hebben 
meegemaakt verbaas ik mij nog elke dag over het soort zaken 
waarmee klanten bij ons komen. Ons recherchebureau 
onderscheidt zich door de samensmelting van Ben’s kennis 
en ervaring op het gebied van de denk –en handelswijze 
van criminelen en mijn kennis en ervaring van tactieken 
en technieken in de aanpak van rechercheonderzoeken 
van anderen. De combinatie van deze twee verschillende 
“werelden” is al meer dan waardevol gebleken en komt 
onze klanten ten goede wanneer zij een zaak aan ons 
recherchebureau toevertrouwen”. 

Met de komst van John is de continuïteit van Recherche-
bureau Ben Zuidema geborgd. John Vullers heeft het 
dienstenpakket behoorlijk uitgebreid waardoor een veel 
breder publiek bediend kan worden. Naast diefstal van kunst 
en oldtimers, kunt u ook terecht voor zaken als afpersing, 
fraude, oplichting, opsporing van personen, schenden van 
concurrentiebeding, onrechtmatig ziekteverzuim en vele 
andere diensten. 

Recent was Recherchebureau Ben Zuidema weer volop 
in de media omtrent de “loverboy zaak” in Valkenburg en 
de zedenzaak op een Limburgse school. Daarnaast wist 
recherchebureau Ben Zuidema een 70 jaar geleden gestolen 
schilderij in Berlijn-Potsdam terug te vinden. Ook wist Ben 
Zuidema maar liefst 118 waardevolle Picasso schilderijen, 
die in Avignon uit het pauselijk museum werden gestolen, 
terug te halen. Bij deze grootste Picassoroof ooit werd de 
‘bende van Carcasonne door de politie ingerekend. 

Samenwerking
John is ervan overtuigd dat samenwerking in de wereld 
van privé-detectives een “must” is. Denk maar niet dat je 
na het behalen van je diploma vervolgens met de vereiste 
vergunning op zak je in je eentje alles aan kunt. Zelfs een 
James Bond of de Mission Impossible’s kennen allemaal een 
team achter zich wat van grote invloed is op het uiteindelijke 
succes. Soms is het zelfs noodzakelijk om samenwerking met 
opsporingsdiensten te zoeken.

Herma Kluin – “Vanaf het moment dat ik Herma Kluin 
ontmoette was er direct de juiste klik om daar waar gewenst 
de samenwerking te zoeken”, aldus John. Herma heeft als 
privé-detective bij ons opleidingsinstituut NOB te Wessem 
de volledige opleiding en aanvullende verdiepingstrainingen 
afgerond. Zij heeft een uitgebreid netwerk in diverse 
branches. Herma is lange tijd werkzaam geweest in het 
bank- en verzekeringswezen en zal zich in de aanpak van 
zaken, naast de reguliere onderzoeken, gaan richten op het 
gebied van verzekerings- en vastgoedfraude.

Officieel erkende recherchebureaus krijgen van het    
Ministerie van Veiligheid en Justitie een zogenaamd POB 
nummer en haar particuliere onderzoekers kunnen zich 
legitimeren met een door de politie verstrekt legitimatiebewijs 
Particulier Onderzoeker 

www.benzuidema.nl
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