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“Wij beseffen ons, juist in deze tijd, heel goed 
dat er tal van problemen zijn als het gaat 
om de opsporing, vervolging en berechting. 
Justitie en politie zijn onderbezet. Dat is op 
alle fronten duidelijk. We zien de strijd tegen 
ondermijning, we zien de inzet tegen drugs, 
etc. Dat maakt het ook lastig als je aandacht 
vraagt voor de diefstal van een kilo vlees uit 
de supermarkt of een mooi keukenmes uit de 
speciaalzaak. Maar de politiek heeft de plicht 
om ook deze problematiek aan te pakken. De 
maatschappelijke schade die hiermee verbon-
den is, is eveneens enorm. “Ik schrik als ik nu 
weer een bloemlezing zie van de ervaringen 
van onze leden.” stelt Patricia Hoogstraaten 
directeur van het Vakcentrum.

“Al die diefstallen en alle preventie die nodig 
is, telt op tot een serieuze schade. Het gaat om 
zo’n 2 miljard euro per jaar. Dit komt dus neer 
op zo’n € 560 per gezin per jaar. Bovendien 
is winkelcriminaliteit in veel gevallen een op-
stapje. Als een diefstal in de winkel onbestraft 
blijft, is de volgende stap weer makkelijker.”

POLITIE EN JUSTITIE KUNNEN HET NIET AAN
“We zien nu dat politie en justitie het niet aan 
kunnen of niet aan willen. Van veel onderne-
mers horen we terug dat aangiften niet snel 
worden opgepakt, als ze al aangifte doen. Het 
lijkt alsof de politie winkeldiefstal te klein vindt 
om serieus te nemen en als de politie het wel 
oppakt, dan is het Openbaar Ministerie de 
volgende hindernis. Deze geluiden vernemen 
we van verschillende kanten, uit verschillende 
regio’s van onze leden. Dit is niet acceptabel”.

“In de gevallen dat het toch tot vervolging 
komt, duurt het over het algemeen erg lang. 
Het proces is voor veel gedupeerden niet goed 
te volgen. De uiteindelijke uitslag is vaak zeer 
onbevredigend voor de gedupeerde onder-
nemer, en soms lachwekkend. Men spreekt 
dan over de terugkoppeling van de winkel-
diefstal, zonder nadere specificatie, terwijl de 
ondernemer tientallen winkeldiefstallen heeft 
aangemeld”. 

90% van de Vakcentrumleden heeft 
te maken met diefstal,  

slechts 23% doet altijd aangifte

Agressie, geweld en diefstal 
blijven ongestraft

VAKCENTRUM | VISIE2

Winkeliers hebben het gevoel dat winkeldieven te makkelijk wegko-
men. Regelgeving blokkeert informatie-uitwisseling. De werkdruk bij 

politie en justitie is te hoog. Vervolging blijft daardoor uit en als het al 
tot vervolging komt zijn de straffen te laag. Winkeliers voelen zich in 
de steek gelaten. Dat is samengevat, de mening van de Vakcentrum-

leden. Het Vakcentrum roept alle betrokken partijen op te werken 
aan consequente handhaving en slimme samenwerking. 
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De opvolging door de politie, gebeurt door 
personeelstekorten te laat en als ze iemand 
meenemen naar het bureau, lopen ook zij er 
tegenaan dat ze vaak ook vele uren met de 
persoon bezig zijn, maar dat justitie dan weer 
niet meewerkt. Ook duurt het erg lang voordat 
een zaak afgehandeld is. Daardoor hebben wij 
besloten om steeds minder vaak aangifte te 
doen.
Winkelier Noord-Brabant

Eén van mijn medewerkers heeft te maken 
gehad met een boze politieagent, die vond 
het allemaal maar gedoe dat ze niet precies 
wist hoe ze de formulieren in moest vullen. Zij 
heeft aangegeven nooit meer een formulier in 
te willen vullen. Hierover klagen bij de politie 
is zinloos, hier doen ze niets mee. Mijn mening 
is dat het waarschijnlijk de arrogantie van de 
macht moet zijn en/of dat deze bewuste agent 
zijn dag niet had.
Winkelier Groningen

We hebben in Deventer zeer goed contact met 
de politie. Bij diefstal is de politie altijd zeer 
snel aanwezig. Ook kunnen we diefstallen 
terug zien door leeg gehaalde verpakkingen. 
Door ons uitgebreid camera systeem leggen 
we dit vast en wordt alsnog aangifte gedaan. 
Het duurt vaak maanden voordat de recherche 
onderzoek doet. Vaak gebeurt er ook helemaal 
niks, terwijl naam en kenteken van de auto of 
scooter bekend is. Vaak krijg ik als antwoord: 
“ we hebben geen bezetting, we hebben er nog 
40 op de plank”. 
Winkelier Deventer

Zelfs als verdachten op heterdaad worden 
betrapt, bellen ondernemers de politie lang niet 
altijd. “Ze moeten dan immers de verdachte 
vasthouden. Dan moet je er wel zeker van zijn 
dat de politie er ook snel is. Dan is een kwartier 
wachten en een verdachte ‘opsluiten’ of in be-
dwang houden heel erg lang. Dat is ook je werk 
niet. Verder zijn er altijd twee winkelmedewer-
kers voor nodig om erbij te blijven. In sommige 
gevallen leidt aanhouding tot grote agressivi-
teit, zogenaamde epileptische aanvallen en 
persoonlijke bedreiging van de ondernemer en 
zijn medewerker”.

Het frustrerende in het geheel is dat we het 
gevoel krijgen dat we door het OM/rechters 

niet serieus genomen worden. Overduidelijke 
gevallen worden gewoon vrijgesproken of niet 
veroordeeld. 
Winkelier Limburg

PRIVACY VS. RECHTSGEVOEL
Een deel van de ondernemers durft niets meer 
te melden vanwege de AVG.
“We horen ook dat criminelen te veel beschermd 
worden door regelgeving. Je mag beelden van 
een winkeldief niet op internet zetten, daar is de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AVG) heel helder 
over. Maar wat kan je als ondernemer dan wel, 
als de instanties geen actie ondernemen? 70% 
zoekt wegen om medewerkers en collega’s toch 
te informeren. Heel lastig”. 

INFORMATIE UITWISSELING VERBETEREN
“Ik denk dat juist een goede informatie-uitwis-
seling van groot belang kan zijn in het terug-
dringen van winkelcriminaliteit. Daar moeten 
we meer op inzetten. Dit betekent een goede 
informatieuitwisseling binnen het bedrijf, 
tussen de ondernemers in een winkelgebied 
en tussen ondernemers en politie en de politie 
onderling. Daar zie ik bijvoorbeeld een rol voor 
de gemeente vanuit de portefeuille veiligheid”.

Ook landelijk moeten we meer informatie delen.
“Er is een systeem voor het rapporteren van en 
waarschuwen tegen mobiele bendes. Dit lijkt 
goed te werken binnen de deelnemers aan de 
pilot. Ik wil dat mijn totale achterban, de zelf-
standig winkelier ook kan aansluiten. Zeker in 
de regio’s waar banditisme een groot probleem 
is. De politie staat er positief tegenover maar 
mist de mankracht. Dit punt moet echt op de 
agenda van de minister van Justitie. Het is de 
hoogste tijd dat er serieuze gespreken gaan 
plaatsvinden, die leiden tot een oplossing 
van het probleem. Relevante informatie moet 
overigens tenminste ook gedeeld worden met 
de korpsen van onze buurlanden”.

De terugkoppeling na een aangifte moet ook 
beter. “De rechtelijke macht krijgt er 95 miljoen 
bij volgens de Miljoenennota. Ik begreep dat dit 
voor een groot deel wordt gestoken in automa-
tisering. Dan zou het mooi zijn als daarbij ook 
de terugkoppeling naar de aangever sterk wordt 
verbeterd. Als die goed geïnformeerd blijft, ver-
hoogt dat de bereidheid om aangifte te doen. 
Daar ben ik van overtuigd”. 

OVERVALLEN HOGE IMPACT, 
LAGERE PRIORITEIT
Het aantal overvallen stijgt weer, met name in 
de grote steden. In de eerste acht maanden van 
2019 werden er 186 winkelovervallen ge-
pleegd, acht procent meer dan in 2018. “Zelfs 
bij deze misdrijven, die een enorme impact 
hebben, zien we dat de aandacht afneemt. Er 
is de afgelopen jaren succesvol samengewerkt 
door ministerie, politie en OM. We moeten die 
dynamiek weer terugvinden.”

SIRE-CAMPAGNE
“Eigenlijk zou er ook een Sire-campagne gestart 
moeten worden om de consument te vertellen 
wat de gevolgen zijn van het meenemen van 
spullen van anderen. Met name in winkels met 
zelfscan. Het is en blijft diefstal. Veel klanten 
zien het als een sport om zoveel mogelijk niet 
te scannen. Eén van mijn leden vertelde mij dat 
zelfs politieambtenaren in hun vrije tijd tot deze 
groep behoren”.

WINKELIERS ZIJN HET ECHT ZAT
“Onze leden zijn het echt zat. Dat blijkt wel uit 
de reacties in ons onderzoek. Zo is heel opval-
lend dat veel leden aangeven dat ze er wel over 
willen praten met bestuurders, ambtenaren of 
journalisten. Dat was voorheen echt anders. 
Maar nu is de roep om meer aandacht heel 
luid!”
Het Vakcentrum ziet het als haar taak om deze 
bevindingen de komende tijd aan betrokken 
partijen voor te leggen en oplossingen te 
vinden.

“Ik ben nu 19 jaar supermarktondernemer. Jul-
lie zijn van harte welkom om de aangiftemap 
eens door te nemen. Twee maal een overval, 
meerdere malen winkeldiefstal met geweld 
(waarvan alleen ik al twee keer een gebroken 
vinger heb opgelopen) en ontelbaar vele win-
keldiefstallen. Het zijn vlagen qua hoeveelheid, 
het is in de afgelopen 19 jaar nooit minder 
geworden, alleen maar meer. Dit is verreweg 
de grootste ergernis van mijn team en mij. 
Het maakt het werken in een supermarkt écht 
minder leuk.
Winkelier Zuid-Holland
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VCN visie 09_2019 (oktober 2019).indd   3 30-09-19   07:58



4 VAKCENTRUM | VISIE

Duidelijk wordt dat zo goed als iedere onderne-
mer wordt geconfronteerd met winkeldiefstal. 
Slechts de kleine(re) speciaalzaken geven aan 
nauwelijks last te hebben van winkeldiefstal of 
andere misdrijven. Bijna de helft van de bedrij-
ven heeft het afgelopen jaar te maken gehad 
met agressie en geweld. 
Hoewel een enkele ondernemer aangeeft 
begrip te hebben voor de werkdruk bij politie 
en justitie is men over het algemeen zeer 
ontevreden over de vervolging en bestraffing 
van winkelcriminaliteit. Dit leidt tot een lage 
aangiftebereidheid. 
Cybercriminaliteit komt nog beperkt voor. Van 
de respondenten geeft 9% aan getroffen te zijn 
door cybercriminaliteit, in een derde van de 
gevallen ging het daarbij om een virus. 

WINKELDIEFSTAL, WAAR NIET?
9 van de 10 Vakcentrumleden geven aan 
regelmatig geconfronteerd te worden met 
winkeldiefstal. Eén op de vijf ondernemers 
wordt zelfs iedere dag (meermalen) bestolen. 
Alleen enkele foodspecialiteitenwinkels en de 
kook- en servieswinkels lijken enigszins ontzien 
te worden. 

AGRESSIE EN GEWELD IN HELFT VAN DE 
WINKELS
In bijna de helft van de winkels was er het afge-
lopen jaar sprake van geweld en agressie. 
Twee op de drie supermarktondernemers 
melden dit (66%). Bij non-foodspeciaalzaken 
gaat het om één op de vijf winkels (19%). 
 Foodspeciaalzaken scoren slechts een paar 
procent beter (17%). 
Vernieling wordt gemeld door een kwart van de 
respondenten.

HIGH IMPACT CRIME
In het onderzoek wordt door 5% van de 
 respondenten overvallen gemeld. Dit komt neer 
op één op de 20 winkels.  

RONDREIZENDE BENDES
41% van de winkeliers worden ‘bezocht’ 
door rondreizende bendes. Dit aantal is 
 schrik barend hoog. 
Vals geld komt net iets vaker voor (40%) dan 
een wisseltruc (35%), en vormt bij food en 
non-foodspeciaalzaken na diefstal het grootste 
probleem.

PREVENTIE STEEDS DUURDER
De strijd tegen de criminaliteit wordt steeds 
duurder voor de ondernemers. Inmiddels 
hangt in 83% van de winkels camerabewaking. 

In aanloop naar de Week van de Veiligheid 2019 heeft 

het Vakcentrum haar leden (supermarkten, foodspeciaal-

zaken en non-foodspeciaalzaken, allen mkb-ondernemer) 

gevraagd naar hun ervaringen. Winkelcriminaliteit blijft 

een groot probleem. Jaarlijks kost het de Nederlandse 

winkelier zo’n 2 miljard euro.

Winkeliers 
kritisch over

politie en 
justitie

VAKCENTRUM | VISIE4
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Daarbij is nog slechts beperkt sprake van een 
koppeling met gezichtsherkenning. Een groot 
deel van de winkels beschikt over afroomkluis-
jes en heeft een kluis met tijdvertraging. 20% 
werkt met een artikelbeveiligingssysteem (o.a. 
poortjes bij de uitgang).
Opvallend is dat inmiddels bij één op de acht 
winkels particuliere beveiligers worden ingezet 
om extra toezicht te houden en dit aantal is de 
afgelopen jaren toegenomen..

“Heel vaak aangifte gedaan in de afgelopen 
6 jaar en het resulteert in niets, zonde van 
de tijd en moeite. Kan beter investeren in 
preventie, dat heeft zin”.
Design- en cadeauwinkel, Amsterdam

AANGIFTE BEREIDHEID LAAG
Eén op de vier ondernemers doet altijd aangifte 
van winkeldiefstal. Eén op de drie ondernemers 
doet nooit aangifte.
 
Voor het niet doen van aangifte worden ver-
schillende redenen gegeven. De belangrijkste 
daarbij is dat een aangifte volgens de onder-
nemers te veel tijd en moeite kost (volgens 
51% van de respondenten). Temeer omdat veel 
leden aangeven dat men er nooit meer iets 
over terug hoort of dat de politie onvoldoende 
bereikbaar is (21%). Ook wordt aangegeven dat 
de straffen te laag zijn (18%). 

Dat leidt er ook toe dat nogal wat ondernemers 
(33%) het zelf wel oplossen met de dader. Daar-
bij wordt dan ook regelmatig een winkelverbod 
opgelegd. Als het gaat om kinderen wordt 
het gesprek met de ouders aangegaan. Meer 
moeite hebben de ondernemers met ouderen. 
Vergeet men af te rekenen of worden bewust 
artikelen weggenomen? Met de toenemende 
vergrijzing wordt dit punt regelmatig genoemd.

“Vorige week hebben wij een hoog bejaarde 
dame aangehouden. Zij deed dit af alsof ze 
dit “vergeten” was. In dit geval geloof ik haar 
niet, aangezien er meer in haar tas zat, maar 
bij ouderen is het wel lastig om te beoordelen 
of ze verward zijn of echt stelen. Wij  hebben 
ook afspraken met de wijkagent en het 
wijkteam dat wij alles melden, zodat zij deze 
mensen wat meer in de gaten kunnen hou
den. Met de toenemende vergrijzing wordt 
dit een groter probleem”.
Winkelier, Noord-Holland 

WAAROM GEEN AANGIFTE  
BIJ WINKELDIEFSTAL?
51%  kost te veel tijd en moeite
33% dader onbekend
33%  lossen het zelf op met dader
20% We horen er niets meer over terug
20% De straffen zijn te laag
20%  Politie is onvoldoende bereikbaar

WINKELVERBOD EN AFREKENEN MET 
 WINKELDIEVEN INMIDDELS POPULAIR 
Het winkelverbod is inmiddels een veel toe-
gepast instrument. 84% van de winkels legt 
winkeldieven of agressieve klanten een winkel-
verbod op. Eén op de tien ondernemers doet dit 
dan voor het gehele winkelgebied. 
Driekwart van de ondernemers verhaalt de 
schade op de winkeldief. Daarbij regelt een op 
de vijf ondernemers het zelf met de dader. De 
overige ondernemers maken gebruik van de 
regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ (37%) 
of SODA (17%). Hiervoor is het wel nodig dat 
aangifte bij de politie wordt gedaan.

ZELFS BIJ HETERDAAD LANG NIET ALTIJD 
POLITIE
Zelfs in het geval van een heterdaad wordt 
lang niet altijd de politie ingeschakeld. Eén op 
de drie respondenten geeft aan niet altijd de 
politie te bellen. 

WAAROM GEEN AANGIFTE BIJ HETERDAAD?
64%  Kost te veel tijd en moeite
58% lossen het zelf op met de dader
45%  duurt te lang voordat politie er is
22% bedrag is te laag
20%  we horen er niets meer van
Daarnaast wordt opgemerkt dat het inscha-
kelen van politie kan leiden tot agressie in de 
winkel, zaken vaak worden geseponeerd door 
het OM, de straffen te laag zijn en de politie 
onvoldoende bereikbaar is.

“Verbaal en fysiek geweld neemt enorm toe 
en wij maar vriendelijk blijven. Meldingen 
worden niet serieus genomen, lange tijd 
komst politie, lange tijd voordat je aangifte 
kunt doen of beelden kunt overhandigen, 
meestal verneem je niks. Als je iets ver
neemt is er vaak meer dan een jaar overheen 
gegaan.”
Winkelier in Limburg

DELEN VAN INFORMATIE OVER DADERS OF 
VERDACHTEN
Een ruime meerderheid van de respondenten 
geeft aan de informatie over verdachten of 
daders (camerabeelden, foto’s) te delen met de 
eigen medewerkers en de collega-ondernemers 
in de buurt. 
Ondernemers die de informatie wel  hebben, 
maar niet delen geven verschillende 
 argumenten. 

De informatie wordt niet gedeeld:
• Vanwege de AVG en/of de privacy van de 

dader
• Omdat men geen bekendheid wil geven 

aan misdrijven
• Vanwege het risico van een agressieve 

reactie

“Het delen van informatie over winkeldieven 
met medewerkers en collega’s doen we alleen 
in uitzonderingsgevallen. Wij hebben afge
lopen jaar bijvoorbeeld heel veel last gehad 
van bendes die met name koffie stelen. Als 
we een dader op het oog hebben, is dat het 
moment dat we intern het beeld verspreiden 
zodat medewerkers weten op wie ze moeten 
letten. Ik vind eigenlijk dat het eenvoudiger 
moet worden om beelden van diefstal te 
publiceren.”
Winkelier, Groningen

“Ik stoor me mateloos aan het gemak 
 waarmee een rechter beslist om geen schade
vergoeding toe te kennen. Bijv.: pas geleden 
een klant die voor € 1000 heeft gestolen.  
De rechter heeft besloten dat hij het niet 
terug hoeft te betalen.”
Winkelier in Gelderland

VERANTWOORDING
Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan het 
 onderzoek Veiligheid en winkelcriminaliteit 
dat in september 2019 is gehouden onder 
de leden van het Vakcentrum. De honder-
den reacties maken dat het bovenstaande 
een represen tatief beeld geeft van de totale 
 problematiek. 

Het volledige rapport is te downloaden van de 
Vakcentrum-website www.vakcentrum.nl/
veiligheid.
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Binnenkort direct en makkelijk aangifte
Waarschuwingsregister effectief 
bij screening nieuwe medewerker
Het Waarschuwingsregister Detailhandel is 
opgezet om winkeliers de mogelijkheid te 
bieden de betrouwbaarheid van sollicitanten 
te controleren. Medewerkers die ontslagen 
worden wegens bewezen fraude kunnen in het 
Waarschuwingsregister worden opgenomen. 
Ondernemers die een medewerker in het 
register laten opnemen hoeven binnenkort niet 
meer zelf aangifte te doen bij de politie.

Iemand kan in het Waarschuwingsregister 
worden opgenomen als er sprake is van 
een aangifte bij de politie, bewezen fraude 
en ontslag. De (ex-) werkgever kan dan 
de betreffende medewerker aanmelden. 
Bij registratie riskeert een frauderende 
winkelmedewerker voor maximaal vier jaar te 
worden uitgesloten van werk bij een groot deel 
van de detailhandelssector. Onder interne 
fraude wordt verstaan diefstal, verduistering, 
valsheid in geschrifte of oplichting.

Aanmelden voor het 
 Waarschuwingsregister  
Detailhandel

Interne fraude:
Aanslag op vertrouwen
Diefstal is een nachtmerrie voor ondernemers. Het is nog erger wanneer hierbij een werknemer is 
betrokken. De schade is enorm, het vertrouwen krijgt een flinke deuk en het risico bestaat dat de 
werksfeer binnen het team verslechtert. Interne fraude kost de Nederlandse detailhandel jaarlijks 
zo’n €300 miljoen. Dit is slechts een schatting, want vanwege de lange aangifteprocedures wordt 
vaak geen aangifte gedaan en blijft de fraudeur onbestraft. 

BEWIJS VERGAREN
Wat moet je doen als je interne fraude ver-
moedt? Hoe handel je het beste? mr. Jurry 
 Teunissen, manager Vakcentrum Bedrijfsad-
vies: “Het is niet altijd  zichtbaar wat er gebeurt, 
zoals wanneer een werknemer producten retour 
slaat die niet fysiek retour komen en het geld 
ervoor afroomt voor zichzelf. Vanwege priva-
cyregels ontbreken meestal camerabeelden 
om terug te kijken, terwijl de ondernemer toch 
duidelijk moet krijgen wat er gebeurt.  
In zo’n geval kan het goed zijn om - al dan niet 
met een bedrijfsrechercheur - een verdachte te 
volgen, waarbij soms direct ingrijpen en horen 
nodig is. De werknemer wordt dan geconfron-
teerd met de verdenking. Als dat bekentenis-

sen oplevert kunnen die het beste worden 
opgenomen. Ook is het verstandig om een 
bekentenis te laten ondersteunen door andere 
bewijsmiddelen, omdat bekentenissen kunnen 
worden ingetrokken. Wanneer er genoeg bewijs 
is van fraude en er geen duidelijk verzachtende 
omstandigheden zijn, kan direct ontslag op 
staande voet volgen.”

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Een goed huishoudelijk reglement is een 
 belangrijk hulpmiddel. U vindt een voorbeeld op 
www.vakcentrum.nl/modelovereenkomsten.

BINNENKORT MAKKELIJK AANGIFTE
Binnenkort hoeven ondernemers die een 
medewerker in het register op willen laten 
nemen niet meer zelf naar de politie. Als de 
betreffende medewerker wordt aangemeld 
bij het Waarschuwingsregister neemt het 
brancheloket die taak van de ondernemer 
over en verzorgt de aangifte. Met deze 
vereenvoudiging wil het Waarschuwingsregister 
ondernemers stimuleren frauderende 
medewerkers vooral te melden. 

RESULTATEN 2018
In 2018 werd het Waarschuwingsregister van 
de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) 
423.000 keer geraadpleegd door aangesloten 
retailbedrijven. In het Waarschuwingsregister 
worden mensen geregistreerd die, bewezen, 
intern gefraudeerd hebben. Afgelopen jaar was 
er sprake van 595 positieve treffers. Dit is een 
stijging van 60% ten opzichte van vorig jaar.

mr. Jurry Teunissen

Wilt u weten hoe u deze procedure moet 

volgen of heeft u andere vragen over 

interne fraude? Bel met Vakcentrum 

Bedrijfsadvies via (0348) 41 97 71. 

Voor Vakcentrumleden is de eerstelijns 

telefonische hulp gratis.  

Vakcentrumleden kunnen gratis gebruik maken 
van het Waarschuwingsregister Detailhandel. 
Voor meer informatie en aanmelden:  
www.vakcentrum.nl/waarschuwingsregister.

Het Vakcentrum is vertegenwoordigd in het bestuur 
van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel, 
die het Waarschuwings register Detailhandel 
beheert. Via het  Vakcentrum kunnen zelfstandig 
ondernemers  in de  detailhandel gebruik maken van het 
 Waarschuwingsregister.
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Aanmelden voor het 
 Waarschuwingsregister  
Detailhandel

Arnold Both heeft een Plus-supermarkt in een 
van de moeilijkste wijken van ons land: Rotter-
dam-Zuid. Een smeltkroes van allerlei culturen, 
lage inkomens, uitkeringen en veel criminali-
teit. Dat raakt natuurlijk ook zijn supermarkt. 
Both doet er alles aan om zijn medewerkers en 
klanten een zo veilig mogelijke winkelomgeving 
te bieden. Een aantal jaren geleden ontving hij 
daarvoor de ‘Wel-zo-veilig-Award’. Maar het 
blijft een continue wedloop.

EEN BLOEMLEZING …
Bij het vallen van de blaadjes neemt de 
criminaliteit toe. Dat is overigens niet alleen 
in Rotterdam-Zuid het geval. In de maand 
september was het regelmatig raak bij Both. 
Een korte bloemlezing: er werd zes keer iemand 
aangegeven wegens diefstal, waaronder een 
dame van 70 jaar oud. Er was voor de deur een 
vechtpartij tussen zware criminelen, die bijna 
verkeerd afliep. De politie was er gelukkig net 
op tijd bij. Een van de medewerksters werd 
seksueel geïntimideerd. Die meneer kreeg een 
winkelverbod van een jaar. Een uurtje later werd 
iemand buiten de winkel staande gehouden die 
sterke drank had gestolen. Meneer werd agres-
sief en om verdere escalatie te voorkomen, liet 
men hem gaan. En de laatste ‘trend’ is dat er 
steeds meer overlast is van georganiseerde 
misdaad, onder meer van Oost-Europese junks. 
Die zijn overigens door hun ‘uniform’ goed te 
herkennen. 

WE ZIJN VEEL TE NAÏEF
“De realiteit is dat wij ons continue moeten 
aanpassen vanwege het gebrek aan capaciteit 
bij politie en justitie. Doen we dat niet, dan 
lopen we te grote risico’s”, stelt Both. “Bij 
aangifte komt het te vaak voor dat we drie uur 
moeten wachten totdat iemand wordt opge-
haald. Bovendien zit ik dan de hele dag op het 
politiebureau, wetende dat de meeste zaken 
worden geseponeerd. Daarom kiezen we er 
vaker voor om de zaken zelf af te handelen. We 
spreken de klant direct aan op diefstal, vragen 
de spullen terug en laten hem vervolgens gaan. 
Bij bedragen boven de dertig euro krijgt hij 
een winkelverbod. Het is soms dweilen met 
de kraan open en het is echt wachten op een 
groot incident, hopelijk niet bij ons, waarop 
de politiek dan ongetwijfeld weer ‘geschokt’ 
zal reageren. Er moet echt meer geïnvesteerd 
worden in de bescherming van de rechtstaat en 
snel rigoureuze maatregelen worden genomen, 
anders hebben politie en justitie constant het 
nakijken. We zijn veel te naïef.”

ER GEBEUREN HIER OOK LEUKE DINGEN
Is het ondernemen in zo’n wijk eigenlijk nog wel 
leuk? Both vindt van wel: “Het is uiteraard niet 
allemaal kommer en kwel. In de supermarkt ge-
beuren ook heel veel leuke dingen en er wordt 
gelukkig veel gelachen. Over het algemeen is er 

PLUS Both, Rotterdam
“We handelen zaken nu 
vaker zelf af”

een fijne wisselwerking tussen de klant en alle 
medewerkers. De meeste criminaliteit wordt al 
voorkomen door oprecht aandacht te hebben 
voor de klant en hem te begroeten. Dit gedeelte 
van Rotterdam-Zuid is ook een soort minidorpje 
waar mensen elkaar goed kennen. Die ont-
moeten elkaar dan weer hier en dan volgen er 
geanimeerde gesprekken.

mr. Jurry Teunissen

Vanwege de goede samenwerking 
met politie en recherche, waardoor 
ook zaken werden opgelost die niet 
direct met criminaliteit in de winkel 
te maken hadden, kreeg Arnold Both 
onlangs van bureau Zuidplein een 
bosje bloemen.

“Het is niet allemaal kommer en 
kwel. In de supermarkt  gebeuren 

ook veel leuke dingen.”

Tevens ben ik blij met mijn team dat in een 
informele sfeer prima samenwerkt. Dat heb je 
als werkgever voor een belangrijk deel zelf in de 
hand, bijvoorbeeld door regelmatig wat lekkers 
in de kantine neer te zetten en door serieus 
interesse te tonen in school of privéleven. Daar-
naast besteden we bovengemiddeld veel aan-
dacht aan trainingen en dergelijke. Zodoende 
is het gevoel van saamhorigheid hier groot en 
dat is cruciaal, want anders sta je er helemaal 
alleen voor en ben je reddeloos verloren. Nee, 
ik ben zelf niet echt bang uitgevallen maar ik 
ben wel bang dat een van de medewerkers iets 
overkomt. Soms bekruipt je het gevoel dat je de 
veiligheid van je eigen medewerkers niet kunt 
garanderen en dat is niet prettig.”
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Het Openbaar Ministerie hanteert een duide-
lijke ‘prijslijst’ waar het gaat om de strafeisen 
voor winkeldiefstal. Bij ‘gewone’ diefstal kun-
nen geldboete of een taakstraf worden geëist. 
Als er gebruik gemaakt wordt van een geprepa-
reerde tas vervalt de geldboete en wordt direct 
een werkstraf  geëist. Als een winkeldiefstal 
onderdeel uitmaakt van een ‘strooptocht’ eist 
het OM tenminste 1 maand gevangenisstraf. 
Overigens kan het OM ook voor een gewone 
diefstal gevangenisstraf eisen als er sprake is 
van meerdere veroordelingen.

De minimale strafeisen zijn vastgelegd in een 
zogenaamde aanwijzing. Dat betekent dat 
officieren van justitie verplicht zijn deze minimale 
eisen te volgen.  We geven hieronder enkele 
voorbeelden. De richtlijnen van het OM omvatten 
ook diefstallen van hogere waarde. 
Het is aan de rechter om de strafmaat te bepa-
len. De rechter houdt hierbij onder andere reke-
ning met de waarde van de gestolen goederen en 
de mate waarin de dief zich als een ‘professional’ 
gedraagt. Als er wordt samengewerkt met ande-
ren wordt de opgelegde straf hoger. Als het blijft 
bij een poging, kan de straf worden verlaagd.
 

Richtlijn winkeldiefstal of verduistering in dienstbetrekking
(Beoogde) waarde 
weggenomen goederen

first offender 1x recidive 
in afgelopen 5 jaar

1x recidive 
in afgelopen 2 jaar

Meermalen recidive

t/m € 50,00 €    200,00 €    300,00 €   300,00 of 24 uur werkstraf
32 uur werkstraf  of 
16 dagen gevangenisstraf

€ 50,00 - € 200,00 €    350,00 €    500,00 €   500,00 of 40 uur werkstraf
50 uur werkstraf  of 
3 weken gevangenisstraf

€ 200,00 - € 600,00 €    600,00 €    900,00 €   900,00 of 70 uur werkstraf
80 uur werkstraf  of 
3 weken gevangenisstraf

Richtlijn winkeldiefstal met geprepareerde tas of kleding
(Beoogde) waarde 
weggenomen goederen

first offender 1x recidive 
in afgelopen 5 jaar

1x recidive 
in afgelopen 2 jaar

Meermalen recidive

t/m € 50,00  16 uur werkstraf  24 uur werkstraf
 24 uur werkstraf  of 12 dagen 
gevangenisstraf

32 uur werkstraf  of 16 dagen 
gevangenisstraf

€ 50,00 - € 200,00  32 uur werkstraf  48 uur werkstraf
48 uur werkstraf of 3 weken ge-
vangenisstraf

60 uur werkstraf  of 1 
maand gevangenisstraf

€ 200,00 - € 600,00  50 uur werkstraf  70 uur werkstraf
70 uur werkstraf  of 5 weken ge-
vangenisstraf

100 uur werkstraf  of 7 
 weken gevangenisstraf

Richtlijn winkeldiefstal bij strooptocht
first offender 1x recidive 

in afgelopen 5 jaar
1x recidive 
in afgelopen 2 jaar

Meermalen recidive

Strooptocht 1 maand  gevangenisstraf 6 weken  gevangenisstraf 6 weken  gevangenisstraf 2 maanden  gevangenisstraf

Strooptocht met 
 geprepareerde tas of kleding

6 weken  gevangenisstraf 9 weken  gevangenisstraf 9 weken  gevangenisstraf 12 weken  gevangenisstraf

Winkeldiefstal: De straffen
VERDUISTERING IN DIENSTBETREKKING
Zoals uit de titel uit onderstaande tabel duidelijk 
wordt gelden deze minimum eisen ook voor 
verduistering in dienstbetrekking, dus in geval 
van diefstal door het eigen personeel.

GEPREPAREERDE TAS OF KLEDING
Als de winkeldief gebruik maakt van een gepre-
pareerde tas of kleding vervalt de mogelijkheid 
om de zaak af te doen met een geldboete. Het 
OM gaat er dan van uit dat er sprake is van 
voorbedachte rade. Ook streeft de verdachte 
waarschijnlijk naar een grotere buit en zal hij of 
zij geneigd zijn de geprepareerde tas of kleding 
vaker te gebruiken.

AANGIFTE HEEFT ZIN,
NA DRIE KEER

‘ACHTER DE DEUR’

STROOPTOCHTEN
Een officier van justitie kan meerdere (3-4)  win-
keldiefstallen op een dag gepleegd door dezelfde 
verdachten ook bundelen en vervolgen als een 
zogenoemde stroop- of rooftocht. 

WINKELDIEFSTAL MET GEWELD
Als er na de betrapping geweld gebruikt wordt 
door de verdachte dan stelt een richtlijn voor 
rechtbanken dat 2 maanden gevangenisstraf 
kan worden opgelegd. Het gaat dan om licht 
defensief geweld zoals het proberen los te rukken 
of een duw geven. Als daarbij gedreigd wordt 
met een voorwerp zoals een mes wordt de straf 3 
maanden gevangenisstraf.

AANGIFTE VAN BELANG
Uit de overzichten blijkt dat recidive kan leiden 
tot een aanzienlijke strafverzwaring. Bij de 
derde veroordeling kan al een gevangenisstraf 
opgelegd worden. Het is dan wel van belang dat 
er een dossier tegen de verdachte wordt opge-
bouwd. In die zin telt dus iedere aangifte.

(richtlijn OM 2018R009)
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www.vakcentrum.nl/bhv

BHV goedkoop geregeld
Met Help123 organiseert u BHV binnen uw  
bedrijf of bedrijfslocaties en legt deze afspraken vast.

Afrekenen met 
winkeldieven
Winkeldiefstal kost een ondernemer veel tijd en geld. Als een 
ondernemer een winkeldief op heterdaad betrapt, kunt u een 
schadevergoeding van € 181,- claimen bij de dief voor de tijd die u 
kwijt bent aan de afhandeling van de winkeldiefstal. Denk aan het 
observeren van de winkeldief, het aanhouden en het doen van aangifte. 
Ook de kosten van directe schade, zoals het vernielen van verpakkingen, 
kunnen worden verhaald op de dief. 

NO CURE NO PAY
Op deze manier kunt u een winkeldief direct confronteren met de 
gevolgen van een winkeldiefstal. U brengt € 181 in rekening, Stichting 
Afrekenen met Winkeldieven handelt de zaak verder voor u af. Daarbij 
wordt € 41,- ingehouden op het moment dat de dader betaalt. No cure 
no pay dus! De € 181,- is gebaseerd op de tijd die u als winkelier kwijt 
bent voor de afwikkeling van de aangifte van de winkeldiefstal. 

PREVENTIEF
Het gebruik van Afrekenen met Winkeldieven heeft een sterke preventieve 
werking. Door te communiceren dat de regeling actief is, wordt de kans 
op winkeldiefstal lager.

Het Vakcentrum is vertegenwoordigd in het bestuur van Afrekenen met 
Winkeldieven.

van de ondernemers  verhaalt de 

schade op  winkeldieven. U ook al?

Voor niets 

aangifte doen?

Natuurlijk niet! 
Reken af met winkeldieven!

•	 Meld u gratis aan voor Afrekenen met winkeldieven.

•	 Doe bij winkeldiefstal aangifte en laat de dief €181,- betalen als 

vergoeding voor uw tijd.

 www.afrekenenmetwinkeldieven.nl

VEILIGER OP DE WERKVLOER
Iedereen is op de hoogte van de  afspraken 
en weet wat te doen bij een ongeval of 
calamiteit.

VOLDOET AAN WETTELIJKE  
VERPLICHTINGEN BHV
U voldoet aan al uw wettelijke verplichtingen 
inzake BHV uit de arbo-wetgeving.

ONTWIKKELD VOOR EN DOOR 
 ONDERNEMERS
Daarnaast hebben hulpverleners, BHV-
trainers en deskundigen aan Help123 
inhoudelijk vormgegeven.

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK
De training is intuïtief, en dus 
makkelijk te volgen.

ALTIJD ACTUEEL
Het dashboard geeft inzicht in de actualiteit  
van uw BHV-plan en BHV-organisatie.

MINDER ADMINISTRATIE
Door deze online mobiele training heeft u  
weinig papieren rompslomp.

Uw verplichte BHV 
geregeld voor slechts  
€ 4,99 per  medewerker

73%
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De digitale 
schandpaal
Winkeldief op social media? Het mag echt niet! Het is vaak vanuit een 
gevoel van onmacht: “Als de dief niet wordt gepakt, dan maak ik hem/
haar in ieder geval bekend.”  Social media als digitale schandpaal dus. 
Maar social media zouden ook gebruikt kunnen worden met als doel 
collega’s te waarschuwen. Goed bedoeld, maar in beide gevallen is het 
publiceren van foto’s of video’s van verdachten toch echt verboden. 
Zeker ook in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG). Het ophangen van foto’s in de winkel of etalage is evenmin 
toegestaan.

STRAFRECHTELIJKE PERSOONSGEGEVENS
De Autoriteit Persoonsgegevens begrijpt de frustratie van de winke-
liers, maar geeft direct aan dat je niet zomaar persoonsgegevens mag 
publiceren. Juristen wijzen er bovendien op dat het hierbij zelfs gaat om 
‘strafrechtelijke persoonsgegevens’. Dat zijn volgens de wet alle gegevens 
omtrent ‘min of meer gegronde verdenkingen’. En daar is bij opnamen 
van diefstal zeker sprake van!

EXTRA STRENGE REGELS VOOR BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
De AVG stelt extra strenge eisen aan het gebruik en het verspreiden 
van bijzondere persoonsgegevens, waaronder ook de strafrechtelijke 
persoonsgegevens vallen. Dergelijke gegevens mogen niet aan ande-
ren worden gegeven of openbaar gemaakt. Het College Bescherming 
 Persoonsgegevens kan daar hoge boetes voor opleggen. 

MINDER STRAF
Een ongewenst neveneffect kan ook zijn dat een rechter besluit een lage-
re straf op te leggen, omdat de verdachten via de digitale schandpaal al 
zijn gestraft. Daarbij kan dan ook een rol spelen dat foto’s of videobeel-
den die eenmaal op internet zijn geplaatst, niet zomaar te verwijderen 
zijn. Dat argument kan door de verdachten, zelfs na veroordeling, ook nog 
worden gebruikt om een schadevergoeding te eisen van degene die de 
beelden openbaar heeft gemaakt. 

PRIVACY WETGEVING AANPASSEN
Het argument dat er een grote kans zou bestaan dat eenmaal gepu-
bliceerde beelden voor eeuwig op het internet blijven staan, was voor 
minister Grapperhaus ook de reden om een wetsvoorstel dat regelde dat 
ondernemers camerabeelden mogen publiceren om te helpen bij het 
oplossen van misdrijven, niet verder uit te werken.
Het Vakcentrum is van mening dat door de AVG bescherming ontnomen 
wordt aan de ondernemers, de medewerkers en de klanten. Dit is al 
aangekaart in het Europees Parlement, dat in 2020 de wetgeving gaat 
evalueren.

“Het delen van informatie over 
winkeldieven met medewerkers en 

collega’s doen we alleen in uitzonde-
ringsgevallen. Wij hebben afgelopen 

jaar bijvoorbeeld heel veel last gehad 
van bendes die met name koffie stelen. 
Als we een dader op het oog hebben, 
is dat het moment dat we intern het 

beeld verspreiden zodat medewerkers 
weten op wie ze moeten letten. Ik vind 

eigenlijk dat het eenvoudiger moet 
worden om beelden van diefstal te 

publiceren.”

Een winkelier die  meerdere malen per dag 
te maken heeft met  winkeldiefstal.

“Justitie in Nederland is veel te laks 
met betrekking tot winkeldiefstal. 

Het kunnen ophangen van foto’s van 
winkeldieven zou al heel veel gele-

genheidsdieven de lust ontnemen een 
diefstal te plegen.”

Een winkelier die  meerdere malen per dag  
te maken heeft met  winkeldiefstal.
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Hoezo donkere 
dagen?
De Week van de Veiligheid wordt gehouden 

in de periode van de donkere dagen.  
De periode waarin de dagen korter worden en 
het eerder en langer donker is. De periode die 
juist daardoor ook onveiliger is. Vakcentrum-
partner Saled biedt in meerdere opzichten 
verlichting. 

Dat verlichting een belangrijk aspect is als het 
gaat om veiligheid is duidelijk. Maar zeker zo 
belangrijk is dat goede ledverlichting ook de 
energielasten aanmerkelijk verlicht. 

EEN PRAKTIJKCASE
Recent heeft weer een aantal Vakcentrumleden 
de winkel laten voorzien van ledverlichting. Zo 
ook Ronald van der Schouw van Jumbo Van der 
Schouw in Slagharen. Saled heeft de volledige 
winkel van verlichting voorzien, dus de kan-
toren, emballage,  laad-en losplaats, winkel, 

Ervaring van collega- 
Vakcentrumlid
“Al geruime tijd waren we ons aan het 
oriënteren op het vervangen van onze 
bestaande verlichting door ledverlichting. 
Daarbij hebben wij verschillende winkels 
bekeken die voorzien zijn van ledverlichting, 
alleen bij geen enkele hadden we het gevoel 
van: ja dat is het! De een was te donker, de 
ander te flets. Bij weer een ander waar we 
zijn geweest, was het geheel half af en waren 
verkeerde lampen gemonteerd.”

“Vervolgens kwamen we via het Vakcentrum 
met Saled uit Bunschoten Spakenburg in 
contact. 
Een bedrijf dat met name actief is in de 
utiliteitsbranche maar ook verschillende 
grote projecten op het gebied van open-
bare verlichting doet. De eerste gedachte 
was: is dat wel iets voor ons? Één winkel is 
tenslotte geen heel groot project. Toch was 
er veel interesse vanuit Saled en zijn we op 
een prettige manier in gesprek gegaan. Er 
was volop aandacht voor onze wensen en 
vooral de uitdagingen van het belichten van 
een supermarkt. Samen met Saled en hun 
leverancier hebben we in de winkel de ver-
schillende lichtbronnen getest en bekeken. 
Ook was het grote voordeel dat een groot 
deel van de armaturen hergebruikt konden 
worden, gecertificeerd en al! Dat scheelt 
natuurlijk voor het milieu en de portemon-
nee. Onze winkel was altijd al royaal verlicht. 
Na de inzet van Saled is het resultaat nog 
mooier en het energieverbruik fors gedaald. 
Vakcentrum en Saled bedankt!”

Ronald van der Schouw, Jumbo Van der 
Schouw, Slagharen.

kassa’s, toiletten, versafdeling en de slijterij. 
De Jumbo Van der Schouw had veel TL5 80 
watt buizen en PL-L 36 watt lampen. Deze be-
staande armaturen zijn omgebouwd tot onder 
andere led-tubes van 30 watt en PS-L 18 watt 
lampen. In de winkel zijn de downlighters met 
onder andere 2 X PL-C 26 watt vervangen door 
led-downlighters van 15 watt. Op de versafde-
ling zijn de railspots vervangen door speciale 
railspots van Ansorg. Het aantal lumen, de 
lichtkleur en de lens/optieken zijn op maat 
gekozen zodat de versproducten het beste tot 
hun recht komen, maar ook dat het geheel 
comfortabel verlicht is. 

De kantoren waren voorzien van 3 X TL5 14 watt 
en zijn vervangen door led-panellights 36 watt. 
In de emballage zijn de TL8 58 watt buizen 
vervangen voor 22 watt led-tubes.

Verbruik per jaar huidige situatie 83909 kWh
Verbruik per jaar met ledverlichting 33451 kWh
Besparing per jaar 50459 kWh
Besparingspercentage 60%
CO2 uitstoot reductie 28560 kg*
Zwaveluitstoot reductie 21445 gr
Energiebesparing per jaar ledverlichting  
t.o.v. traditioneel

€ 6,055,05 € 504,59  
energiebesparing per maand

Vervanging besparing per jaar € 749,60 € 62,47  
vervanging besparing per maand

Totale besparingen per jaar  
t.o.v. traditionele verlichting

€ 6,804,65 € 567,05  
totale besparing per maand

Besparing energie en vervanging in 5 jaar € 34,023,23
Besparing energie en vervanging in 10 jaar € 68,046,46

Terugverdientijd investering 3,66 jaar
Verwachte levensduur 11 jaar

Ook interesse in 
 ledverlichting?
Het Vakcentrum stimuleert het gebruik 
van ledverlichting bij haar leden. Hiervoor 
is het Vakcentrum een samenwerking 
aangegaan met Saled, een leverancier van 
 hoogwaardige ledverlichting. Vakcentrum-
leden krijgen 25% korting op de materialen, 
of u nu kiest voor complete led armaturen of 
voor ombouw van uw bestaande armaturen. 
Vraag een offerte aan via  
info@vakcentrum.nl.

Verlichting van de energielasten
 
Door het inzetten van ledverlichting wordt een aanzienlijke energiebesparing bereikt.  
Zelfs nu er in deze winkel aanmerkelijk meer verlichting is geplaatst dan voorheen.
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Doe vooral 
aangifte!
Uit de enquête blijkt dat veel  ondernemers 
geen aangifte (meer) doen. Men is  veelal 
teleurgesteld door de gebrekkige  opvolging 
door politie of justitie. Toch blijft het 
 Vakcentrum pleiten voor het doen van 
 aangifte. Immers alleen door het doen van 
aangiften wordt de omvang van het probleem 
duidelijk. Bovendien zijn ook de straffen die 
opgelegd worden afhankelijk van de mate van 
recidive.

Op heterdaad: 112
 
Bij een ‘heterdaadje’ kunt u de winkeldief of overlast-
gever aanhouden. Als u daartoe overgaat moet u direct 
de politie bellen via 112. U moet namelijk een verdachte 
die u aangehouden heeft zo snel mogelijk overdragen 
aan de politie. Kort gezegd A = B : Aanhouden is Bureau.
In dit geval kunt u gebruik maken van het Landelijk aan-
gifte formulier winkeldiefstal. Het is handig om daarvan 
een exemplaar onder handbereik te hebben. U kunt het 
formulier downloaden van de Vakcentrum-website:  
www.vakcentrum.nl/veiligheid.
In dit geval kunt u ook nog een beroep doen op de rege-
ling ‘Afrekenen met Winkeldieven’. U kunt een bedrag 
van € 181,- in rekening brengen bij de winkeldief voor de 
overlast die u van de diefstal en aanhouding ondervindt.
Ook voor die regeling kunt u zich gratis aanmelden via 
www.vakcentrum.nl/veiligheid.

Onbekende dader:  
digitale aangifte
 
Als u aangifte wilt doen van winkeldiefstal, maar u weet 
niet wie de dader is, kunt u digitaal aangifte doen via 
www.politie.nl/aangifte. Daarvoor moet u dan wel een 
account aanmaken. Daarbij legt u eenmalig uw bedrijfs-
gegevens vast, zodat een volgende aangifte minder tijd 
kost. In uw account krijgt u ook een overzicht van de 
aangiften die u namens uw bedrijf heeft gedaan en de 
status er van.

VAKCENTRUM | VISIE12
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Procedure na 
aanhouden 
1. Blijf altijd kalm wanneer u een winkel-

diefstal signaleert;
2. Handel altijd met z’n tweeën, dat is 

veiliger;
3. Spreek de verdachte aan - blijf altijd 

beleefd - misschien is er sprake van een 
vergissing;

4. Zeg bij een aanhouding letterlijk: “Ik 
houd u aan op verdenking van diefstal”;

5. Leid de verdachte weg uit het zicht van 
klanten;

6. Bel direct de politie 112;
7. Laat de verdachte nooit alleen, ook niet 

naar de wc laten gaan dus;
8. Als de verdachte de gestolen goederen 

niet afgeeft, laat dat dan aan de politie 
over;

9. Draag de verdachte over aan de politie 
en doe aangifte met het landelijk aan-
gifteformulier;

10. Blijf altijd beleefd en voorkom geweld.
Daarnaast geeft de wet duidelijke grenzen aan 
wat je wel en niet mag doen in het geval van 
winkelcriminaliteit. Een eenvoudige vuistregel 
hierbij is: je optreden (als burger) moet in 
verhouding staan tot datgene wat je overkomt.

De laatste tijd is er veel aandacht voor het aanhouden van verdachten door burgers, ook wel het 
burgerarrest genoemd. Dat is op zich terecht. Als je een ander wilt vasthouden en daarmee dus 
zijn of haar vrijheid beperkt, moet dat wel op goede gronden en op de goede manier gebeuren.  
De eigenaar van een winkel en zijn medewerkers zijn ook ‘gewone burgers’ en dienen zich aan de 
wet te houden. Wanneer mag je iemand aanhouden en hoe doe je dat dan?

VOOR OF NA DE KASSA OF ZELFSCAN
Betrapt u een klant op heterdaad op een strafbaar feit, zoals een winkeldiefstal, dan mag u deze 
persoon aanhouden. Van diefstal is sprake wanneer iemand een artikel uit de winkel pakt met 
de bedoeling dat artikel voor zichzelf te houden, zonder daarvoor te betalen. Is er een redelijk 
vermoeden van schuld, dan kan de verdachte worden aangehouden. Soms kan er sprake zijn van 
een redelijke verdenking voordat de klant de kassa bereikt. Bijvoorbeeld als de klant een product 
verstopt in of onder de kleding, of als de klant het product in een afgesloten tas stopt.  
De producten zijn dan opzettelijk aan het zicht onttrokken. 
Let dan wel op dat er nog bewezen moet worden dat de betreffende ‘klant’ ook de intentie had 
om het product niet af te rekenen. Is dat lastig te bewijzen, wacht dan tot de klant de kassa 
is gepasseerd, of duidelijk de winkel wil verlaten. Als de klant de kassa passeert zonder af te 
rekenen, is er zeker sprake van een voltooide diefstal. 

DE AANHOUDING 
Wanneer je besluit een klant aan te houden, is het belangrijk om dit volgens de correcte procedure 
te doen. Helaas verlopen, ondanks de juiste procedure, niet alle aanhoudingen even rustig.  
Wanneer een verdachte echt agressief wordt, is het voor ieders veiligheid beter de verdachte te 
laten gaan. Doe dan wel altijd aangifte!

Aanhouden:  
wanneer en hoe?

Casus: geen 
PV-nummer
Onlangs vroeg een van onze leden advies 
omdat hij geen PV-nummer (Proces-Ver-
baal-nummer) kreeg van de politie. Hij had 
het nodig om met de winkeldieven ‘af te 
rekenen’.  

Bij navraag bij de politie werd aangegeven 
dat een ondernemer het PV-nummer kan 
opvragen via het contactformulier op  
www.politie/nl/contact.  
Gebruik daarbij een zakelijk e-mailadres 
zodat de politie kan zien van wie de  aanvraag 
afkomstig is. 

Hulp na een overval 
of beroving
Een overval of een beroving is een ingrijpende gebeurtenis. De verwerking daarvan vraagt om een 
goede begeleiding. Zowel emotioneel als puur praktisch. Slachtofferhulp Nederland biedt die 
begeleiding. Zij kunnen ondersteunen bij het  omgaan met de emotionele, juridische en financiële 
gevolgen.

Als er een misdrijf plaatsvindt meldt de politie dit bij Slachtofferhulp Nederland. Binnen twee 
dagen neemt Slachtofferhulp Nederland dan contact op met het slachtoffer om te vragen of er  
ondersteuning nodig is en zo ja, welke. Zo kan Slachtofferhulp Nederland medewerkers begeleiden 
bij de emotionele verwerking van de overval of beroving.  

Maar ook bij meer praktische zaken zoals het verhalen van de schade in het strafproces of, indien 
van toepassing, het aanvragen van een vergoeding via het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 
Tot slot kan Slachtofferhulp Nederland informatie geven over preventiemaatregelen en mogelijke 
subsidies daarvoor.

Direct Slachtofferhulp inschakelen!

Als het nodig is om snel te schakelen kan ook direct contact 
 opgenomen worden met Slachtofferhulp Nederland via 

0900 - 1010

Van Loenen, Hilversum:
Theorie en praktijk 
staan soms haaks 

op elkaar

VAKCENTRUM | VISIE14
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Slachtofferhulp, het verwerkingsproces worden opgestart. 
Van Loenen zelf zette al vrij snel de knop om, een medewerker 
kampte nadien nog een paar maanden met psychologische 
klachten. Wel bleef Van Loenen achter met de nodige vragen. 
“Waarom werden we een doelwit? Wat ‘triggerde’ de overval-
ler? Wij waren en zijn altijd al heel goed beveiligd. Kasgeld 
is goed afgeschermd en meer dan zestig euro neem je niet 
mee. Tevens vonden wij onszelf geen interessant, of voor de 
hand liggend doelwit”, vertelt Van Loenen. “De dader, een 
achttienjarige knul uit de buurt, had geld nodig voor drugs. 
Dus het maakte hem niet uit, als hij maar snel geld kreeg. De 
grote frustratie voor ons als ondernemer kwam pas later bij de 
afhandeling van de zaak. Dat is al een vrij tijdrovend traject en 
daar zit je als ondernemer niet op te wachten. Sowieso werden 
we slecht op de hoogte gehouden. De dader werd uiteindelijk 
aangeklaagd voor poging tot doodslag. De rechter had echter 
meer oog voor een goed toekomstperspectief voor de jonge 

SCHOTEN MISTEN DOEL
De eigenaar, Jan Wijnand van Loenen, was achterin aan het werk: 
“Ik werd door medewerkers gewaarschuwd dat er een calamiteit 
was en ben toen naar voren gelopen. Ik zag dat een medewerker 
en mijn vader die bij het afrekenpunt stonden, onder schot wer-
den gehouden. De medewerker verstijfde helemaal, mijn vader 
wilde vluchten en ik ging direct in de aanval. Achteraf gezien heel 
stom natuurlijk. Zeker omdat we allerlei veiligheidstrainingen had-
den gevolgd, onder andere hoe te handelen tijdens een overval. 
Dan zie je wel hoe theorie en praktijk soms haaks op elkaar staan. 
Uiteindelijk belandden we vechtend op straat, maar voorafgaand 
aan de vluchtpoging zijn ook drie schoten afgevuurd. Die schoten 
misten doel, maar ik voelde de luchtdruk. Later bleken het 
gelukkig losse flodders te zijn, maar bij de overvaller thuis lag wel 
scherpe munitie. Die hele overval duurde maar vijf minuten en het 
gaat allemaal zo snel dat je haast niet beseft wat er nu eigenlijk 
was gebeurd. Pas als je de camerabeelden gaat bekijken, zie je 
hoe heftig het was en stond ik verbaasd over de wijze waarop ik 
reageerde. De adrenaline giert door je lijf en ik herinner me nog 
goed dat ik heel direct allerlei orders gaf om alles veilig te stellen. 
In de winkel waren ook klanten aanwezig die achter de schappen 
waren gedoken. De paniek was groot.”

WAT ‘TRIGGERDE’ DE OVERVALLER?
De politie was snel ter plaatse en het ‘geluk’ van Van Loenen was 
dat de overvaller was gepakt. Daardoor kon al snel, samen met 

Aanhouden:  
wanneer en hoe?

Van Loenen, Hilversum:
Theorie en praktijk 
staan soms haaks 

op elkaar
Van Loenen in Hilversum verkoopt ijzerwaren, gereedschappen 

en huishoudelijke artikelen. Het is een winkel die al lang 

bestaat, gevestigd is midden in een woonwijk en het contact 

met de klant is er nog heel persoonlijk. Een paar jaar geleden 

werd dat te persoonlijk. Het was op een maandagmiddag in 

januari rond sluitingstijd, dat een man met bivakmuts en een 

doorgeladen pistool de winkel in liep.

DE RECHTER HAD MEER OOG VOOR 
EEN GOED TOEKOMSTPERSPECTIEF 
VOOR DE JONGE DADER, DAN VOOR 

ONS ALS SLACHTOFFERS

dader, dan voor ons als slachtoffers. Na een paar maanden 
liep hij weer vrij rond. Gevoelsmatig is die afhandeling heel 
onrechtvaardig. We kregen per persoon wel een financiële 
vergoeding, maar die hebben we aan een goed doel gegeven. 
We wilden dat bloedgeld niet.”

WINKEL OVERZICHTELIJKER GEMAAKT
Na de overval heeft Van Loenen nog extra preventieve maat-
regelen genomen om herhaling te voorkomen. De winkel is 
nog overzichtelijker gemaakt, de etalages zijn nu open zodat 
je goed van buiten naar binnen kunt kijken en er zijn meer 
camera’s opgehangen. 
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Maar liefst een op de twee Vakcentrumleden 
werd het afgelopen jaar geconfronteerd met de 
activiteiten van mobiele bendes. De belang-
stelling om informatie uit te wisselen over mo-
biele bendes is dan ook groot. Winkelketens 
delen nu al informatie met politie en justitie. 
Het Vakcentrum wil dat ook zelfstandig onder-
nemers toegang krijgen tot deze informatie en 
maakt zich daar hard voor.

In augustus 2018 heeft minister Ferdinand 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het 
startsein gegeven voor intensievere, landelij-
ke samenwerking in de strijd tegen mobiele 
bendes. De koepelorganisatie Detailhandel 
Nederland, de politie en het Openbaar Minis-
terie bundelen de krachten om ondernemers 
te helpen in de strijd tegen rondtrekkende, 
vaak internationaal opererende bendes. Deze 
bendes maken zich schuldig aan verschillende 
vormen van inbraken en diefstallen, waaronder 
winkeldiefstal.

WAARSCHUWINGSREGISTER
Informatie over de mobiele bendes wordt in 
de pilotfase voortaan gedeeld via een waar-
schuwingsregister. Daaraan nemen winkeliers, 
politie en OM deel. Zij verzamelen en delen 
informatie, waarna de politie en OM deze 
informatie kunnen gebruiken voor opsporing 
en vervolging. Bij het verzamelen van gegevens 
houdt de stichting GIO (Gemeenschappelijke 
Informatie Organisatie) uiteraard rekening met 
bestaande (privacy)wetgeving. De deelnemen-
de winkels delen geanalyseerde en gebundelde 
informatie die zij zelf hebben verzameld, met 

Vakcentrum:
Deel informatie over 
mobiele bendes!

Vals geld
Blijf  
kijken, voelen, 
kantelen
Eurobiljetten zijn door middel van echtheids-
kenmerken goed beschermd tegen valse-
munterij. Toch zijn in het eerste halfjaar van 
2019 in Nederland 19.800 valse eurobiljet-
ten geregistreerd. Hoewel de kwaliteit van de 
vervalsingen verschilt, zijn de valse eurobil-
jetten met behulp van een detectieapparaat 
of via handmatige controle (kijken, voelen, 
kantelen) goed te onderscheiden van echte 
eurobiljetten.

• Kijken:  het watermerk
• Voelen: Voelbare inkt
• Kantelen: de waarde-aanduiding,  

het hologram, de glanzende band  
(afhankelijk van de waarde)

Let dus goed op, wanneer u contant geld 
aanneemt en controleer aan de hand van de 
echtheidskenmerken. Voor meer informatie 
www.vakcentrum.nl/veiligheid.

Toch een fout biljet?

Als u nog weet waar of van wie u het hebt 
ontvangen kunt u naar de politie. Als u niet 
meer weet kunt u met het biljet naar uw 
bank. In beide gevallen geldt dat als het biljet 
toch echt blijkt u de tegenwaarde terugkrijgt.
Schade door het accepteren van vals geld 
kan (tot een vastgesteld maximum) zijn 
gedekt door uw bedrijfsverzekering. 

“Door deze landelijk  gecoördineerde 
aanpak maken we de kans veel 

kleiner dat mobiele bendes hun slag 
kunnen slaan. Elke winkelier, van 
groot tot klein, kan zich zo beter 

beveiligen.”

Minister Grapperhaus van Justitie   
en Veiligheid.

“Georganiseerde winkeldiefstallen 
door mobiele bendes zorgen voor 

veel overlast en hoge kosten in onze 
maatschappij. Door onze krachten 
te bundelen en goed te registreren, 
kunnen we deze vorm van crimina
liteit beter en eerder onderkennen, 

waardoor wij effectiever zijn in 
opsporing.”

Frans Kooiman, hoofd dienst regionale 
informatie organisatie (DRIO) in de eenheid 

Oost-Brabant.

politie en OM. Die beoordelen daarop deze 
informatie en maken op basis hiervan keuzes 
over het vervolg. Politie en OM delen alleen 
algemene informatie met Stichting GIO, zoals 
de stand van zaken van een onderzoek. 

TOEGANG VOOR ZELFSTANDIG 
 ONDERNEMERS
Vooralsnog kan het waarschuwingsregister 
nog niet door alle winkeliers worden gebruikt. 
Het Vakcentrum wil dat alle Vakcentrumleden 
informatie kunnen delen. Met de informatie van 
de Vakcentrumleden kan het register nog beter 
worden gevuld. Bovendien krijgen zo ook de 
zelfstandig ondernemers toegang tot waarde-
volle informatie en waarschuwingen om zich 
beter in te kunnen dekken tegen de activiteiten 
van de mobiele bendes. 

PILOT
Om te onderzoeken hoe de aansluiting van 
zelfstandig ondernemers vorm kan krijgen, wil 
het Vakcentrum met Detailhandel Nederland de 
pilot uitbreiden. De belangstelling is groot. In 
ledenonderzoek naar criminaliteit en veiligheid 
gaf de helft van de ondervraagden aan graag 
deel te nemen aan het waarschuwingsregister.

Vakcentrum:
Deel informatie over 
mobiele bendes!
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TOP 3 GESTOLEN LEVENSMIDDELEN
 

11
ONDERZOCHTE LANDEN

 49
MILJARD EURO PER JAAR

 

POLITIEGEGEVENS WINKELDIEFSTAL
• winkeldiefstal komt het meest voor in Flevoland en 

Noord-Holland.

• Noord-Holland en Limburg zijn de provincies waar 
het meest wordt ingebroken. 

KOSTEN PREVENTIE
• 0,4% in de foodbranche

VOLGENS POLITIECIJFERS
Winkeldiefstal is dalend

RESPONDENTEN
Winkeldiefstal is stijgend 

KOSTEN PREVENTIE
• 1,0% in de andere branches

• De totale schade van winkeldiefstal wordt in Neder-
land geschat op 1,8 miljard.

• De kosten van preventiemaatregelen bedragen    
0.6 miljard

•De totale kosten van winkelcriminaliteit 2.4 miljard 

DE CIJFERS

Bron: Retail security in Europe, Going beyond shrinkage (Crime&tech / Checkpoint)

1. Vlees 2..Alcoholische dranken 3.. Chocolade

17VAKCENTRUM | VISIE

• De schade is in Europa gemiddeld € 89,- per 
hoofd van de bevolking

• In Nederland is dat per hoofd van de bevolking 
€ 139,-
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Checkpoint Systems, de Vakcen-
trum-partner voor artikelbevei-
liging, heeft een nieuwe ‘platte’ 
artikelbeveiligingsoplossing, 
de EVOLVE C10, ontworpen om 
producten in de winkel op een on-
opvallende manier te beveiligen. 

Supermarkten over de hele 
wereld blijven investeren in 
artikelbeveiligingssystemen voor 
dervingpreventie. Nu 78% van 
de consumenten bevestigt dat 
een aangename winkelervaring 
essentieel is wanneer zij fysieke 
winkels verkiezen boven online 
shoppen, is het creëren van een 
visueel aantrekkelijke en naadloze 
retail ervaring van cruciaal belang 
voor retailers.

De C10 biedt retailers de mogelijk-
heid om een overzichtelijke kassa-
zone te creëren, met een open en 
uitnodigende omgeving, zonder de 
strategie voor dervingpreventie uit 
het oog te verliezen. De ultradunne 
en vlakke RF-antenne is voor-
namelijk ontworpen voor super-
markten en kan flexibel worden 
geïnstalleerd, ofwel ‘verborgen’ 
in de kassa zelf, ofwel discreet 
opgehangen aan een muur. 

De ingebouwde en onzichtbare an-
tenne neemt geen vloeroppervlak 
in beslag en heeft geen visuele 
impact op het winkeldesign. Bij 
installatie in de kassa, kunt u een 
eenvoudige ledlamp installeren 
in de buurt van de caissière om 
eventuele veiligheidsrisico’s te 
signaleren. Er is ook een instelbare 
zoemer beschikbaar waardoor een 
vroege detectie mogelijk wordt 
gemaakt en klanten minder in 
verlegenheid worden gebracht als 
ze de winkel verlaten.

De slimline-optie van de C10 kan 
ook extern worden geïnstalleerd 
en is slechts 10 mm dik. U kunt 

deze optie kiezen wanneer een 
interne installatie niet mogelijk is 
of wanneer het systeem op een 
muur moet worden gemonteerd, 
bijvoorbeeld bij in-/ uitgangen of 
bij toiletruimtes. 

Alarmmeldingen kunnen recht-
streeks naar de mobiele app van 
Checkpoint worden gestuurd 
zodat het personeel snel kan 
reageren. Bovendien levert de 
connectiviteit historische trend-
gegevens via het onlineservice 
platform (SaaS Cloud-service), 
waardoor retailers actie kunnen 
ondernemen om hun dervings-
resultaten te verbeteren. Verder 
biedt de C10 antenne ook de 
mogelijkheid tot proactieve 
service op afstand, waardoor 
meer dan 50% van de technische 
problemen op afstand kunnen 
worden opgelost.

Simon Edgar, Senior Director van 
EAS Solutions bij Checkpoint 
Systems, zei: “Met dit innovatieve 
ontwerp kunnen retailers een ar-
tikelbeveiligingssysteem krijgen 
dat compleet onopvallend en 
onzichtbaar is voor de klant. Nu 
winkeldesign steeds belangrijker 
wordt, doen retailers er alles aan 

Korting voor  
Vakcentrum-
leden
Om de aanschaf van artikel-
beveiliging te stimuleren, heeft 
het Vakcentrum goede afspra-
ken gemaakt met Checkpoint 
Systems, een leverancier van 
hoogwaardige geïntegreer-
de systeemoplossingen voor 
artikel beveiliging.  
Vakcentrumleden krijgen, 
ongeacht de branche waarin 
zij actief zijn, een exclusieve 
korting op hun producten van 
maar liefst 20%. En uw korting 
kan oplopen tot 30% als u een 
compleet systeem afneemt in 
combinatie met  accessoires als 
labels, of hardtags.

Nieuwe platte 
artikelbeveiligingsoplossing

om een ongecompliceerde, aan-
gename ervaring te bieden. Wij zijn 
ervan overtuigd dat de C10 een 
integraal onderdeel is van deze 
naadloze winkelbeleving.”
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TOEN ONTSTOND ER EEN 
 WORSTELING
“Het gebeurde in de week voor 
Sinterklaas. We hadden extra 
koopavonden tot negen uur en de 
allereerste avond ging het direct 
mis. Het was tegen negenen en 
we waren met een aantal mensen 
aanwezig, onder wie mijn zoon die 
de vakken stond bij te vullen. We 
waren al bijna aan het afsluiten en 
een klant stond nog af te rekenen, 
toen er ineens twee jongens met 
bivakmutsen de winkel binnen-
kwamen, die geld eisten”, vertelt 
Broekhoven. “Een van mijn me-
dewerksters werd direct met een 
schaar bedreigd. Eigenlijk verliep 
alles nog relatief rustig, totdat er 
nog drie andere overvallers de 
winkel in renden en een van hen 
had een pistool bij zich. Iedereen 
moest zijn portemonnee afgeven 
en natuurlijk moest de kassalade 
open. Dat lukte door de stress 
niet snel genoeg. Ik stond achter 
de toonbank en de man met het 
wapen stond inmiddels achter me 
en begon aan me te trekken. Ik heb 
hem toen impulsief een flinke klap 
gegeven waarop zijn wapen viel dat 
nep bleek. Toen ontstond er een 
worsteling en op dat moment ge-
beurde er iets wonderlijks: ergens 
in de winkel gaf een elektronische 
knuffel een schel piepsignaal 
af. Daar schrokken ze zo van, 
dat ze halsoverkop de winkel uit 
vluchtten. De overbuurman had 

Johan Broekhoven, Intertoys Oosterhout

Overvallers op de vlucht voor 
elektronische knuffel

ondertussen al gezien dat er iets 
in de winkel gebeurde dat niet 
in de haak was en had de politie 
gebeld. Die was er ook snel, maar 
de paniek was groot uiteraard. Het 
geld uit de kassa hadden ze niet, 
wel onze portemonnees.”

VEEL PRAKTISCHE HULP VAN 
SLACHTOFFERHULP
Een paar weken na de overval zijn 
de jonge daders gepakt, die uit-
eindelijk tussen de drie en vijf jaar 
celstraf kregen. Achteraf bleek dat 
ze die avond drie winkels hadden 
overvallen, waaronder de winkel 
van Broekhoven.

Broekhoven, zijn medewerkers en 
de klant werden na deze heftige 
ervaring goed opgevangen en 
kregen al snel hulp van Slachtof-
ferhulp. Ze werden begeleid bij de 
schadeafhandeling, bij de gang 
naar de rechtbank en uiteraard 
werden gesprekken gevoerd om 
de overval psychisch te kunnen 
verwerken. Broekhoven schakelde 
al snel over tot de orde van de dag, 
maar een van zijn medewerksters 
bleef toch lang problemen houden 
met ’s avonds werken. Het ge-
stolen geld kreeg iedereen terug, 
tevens moesten de overvallers een 
schadevergoeding betalen.

EEN OVERVALTRAINING 
In de winkel waren alle zichtbare 
en niet zichtbare veiligheids-
maatregelen getroffen. Tijdens de 
overval hingen er overigens nog 
geen camera’s, nu wel. Er wordt 
meer gepind en er is een duidelijke 
discipline bij de afhandeling van 
kassatransacties. 
Een punt van actie voor Broek-
hoven en zijn team is wel dat zij 
zich beter moeten trainen hoe 
te handelen bij een overval. “Op 
het moment dat het gebeurde, 
wist ik niet wat ik moest doen en 
reageerde ik achteraf gezien te 
impulsief. Ik ben ook niet bang uit-
gevallen. Pas achteraf besef je dat 
dit faliekant verkeerd had kunnen 
aflopen voor mij, mijn zoon, mijn 
medewerksters of de klant. 

Een overvaltraining voor mij 
en mijn medewerksters? Ik ga 
dat toch maar eens serieus 
 overwegen.”

De weken voor Sinterklaas zijn traditioneel het drukst voor de speel-
goedwinkels in ons land. Dan wordt een groot deel van de jaaromzet 
gerealiseerd en is het zaak alles goed georganiseerd te hebben om de 
grote goederenstroom soepel te verwerken. Het is ook de tijd dat er veel 
contant geld in de winkel aanwezig is, ondanks het feit dat er steeds 
meer wordt gepind. Dat is natuurlijk ook bekend bij lieden die minder 
goede intenties hebben, zo merkte Johan Broekhoven die een Intertoys 
in Oosterhout (Noord-Brabant) exploiteert. 

Een overvaltraining voor 
mij en mijn medewerk

sters? Ik ga dat toch maar 
eens serieus  overwegen.”
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ZELFSTANDIGHEID 

BETROKKENHEID

LEERRUIMTE

HET GOEDE GESPREK

MAATWERK AFSPRAKEN

OPTIMAAL SAMENSPEL
Dit vraagt om een optimaal samenspel tussen 
u en uw medewerkers. Hoe doet u dat? Door 
de medewerkers te betrekken bij de koers van 
uw organisatie. Want we weten dat betrokken 
medewerkers zich verbonden voelen met het 
werk, hun collega’s en de winkel. Het zijn tevre-
den medewerkers met ‘hart voor de zaak’, die 
zich optimaal inzetten om zorgvuldig, goed en 
veilig te werken. Zij willen ook fit en vitaal zijn én 
blijven omdat zij graag een bijdrage leveren aan 
het succes van de zaak. 
Betrokkenheid is, naast het goede gesprek, 
maatwerkafspraken, zelfstandigheid en 
leerruimte, één van de vijf factoren uit de Schijf 
van Vijf van het project mmm lekker werken. 
Factoren die u als ondernemer en leidingge-
vende kan toevoegen aan uw organisatie, zodat 
mensen lekker werken nu en in de toekomst.
 

HOE VERGROOT U DE BETROKKENHEID?
1. Bespreek veranderingen tijdig met mede-

werkers, ook al weet u soms nog niet exact 
wat de verandering betekent voor het werk, 
voor de winkel, de klant en de omzet. 

2. Geef aan ‘wat’ u wilt en laat het ‘hoe’ over 
aan de medewerkers. Wanneer mede-
werkers de ruimte ervaren om werk op 
eigen wijze in te vullen, zullen zij zich meer 
betrokken en verantwoordelijk voelen. 

3. Vraag medewerkers mee te denken, want 
zij staan op de werkvloer. Zij horen, zien en 
ervaren wat goed gaat en niet goed gaat. 
Zij weten wat er nodig is om lekker te wer-
ken in een veilige, gezonde en stressvrije 
omgeving. Dat is direct van invloed op de 
gastvrijheid in de winkel. Waar medewer-
kers met aandacht, kennis en veel plezier 
werken, voelt de klant zich echt thuis. 

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDS-
ONDERZOEK
Wilt u weten hoe het zit met de betrokkenheid 
van uw medewerkers? En hoe u hun betrok-
kenheid kunt vergroten? Wat uw medewerkers 
bezighoudt in het werk en welke verbetertips 
zij hebben? Het Vakcentrum biedt binnen het 
project mmm lekker werken u de gelegenheid 
een MTO (MedewerkersTevredenheidsOnder-
zoek) te doen. Door middel van dit onderzoek 
krijgt u inzage in de mate van betrokkenheid 
en tevredenheid van uw medewerkers. U krijgt 
tevens handvatten om hiermee aan de slag te 
gaan binnen uw organisatie. 

Belangstelling voor een MTO? Neem dan 
 contact op met mmm lekker werken via  
info@mmmlekkerwerken.nl of  
(0348) 41 97 71.

Bij veiligheid denken we direct aan overvallen, inbraken, diefstallen en diverse vormen van 
fraude. Maar ook de medewerker heeft recht op een veilige, gezonde en stressvrije werkplek, zo 
staat in de Arbowet. Want dat draagt bij aan lekker werken nu en in de toekomst. U dient daar 
als werkgever voor te zorgen. Aandacht voor de praktische risico’s, zoals bijvoorbeeld een gladde 
vloer waar een werknemer op kan uitglijden. En aandacht voor de mentale werkomstandigheden 
zoals werkdruk en ongewenst gedrag, zodat medewerkers lekker kunnen werken zonder stress. 
Ook de medewerker moet ervoor zorgen dat hij/zij zich aan de regels van veilig werken houdt en er 
alles aan doet om fysiek en mentaal voldoende fit te zijn om lekker te werken.

Lekker werken is veilig werken 

Veilig werken is 
lekker werken!
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De veilige werkplek

GOED IN BEELD
Tijdens de cursusdag heeft Walg een Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie voor zijn bedrijf opge-
steld aan de hand van het stramien dat door de 
cursusleider werd verstrekt. “Dat liep uitstekend. 
Je kent je bedrijf natuurlijk goed, zeker als je in 
een monumentaal pand werkt zoals ik. Ik had 
ook wel het een en ander vooraf vastgelegd, 
maar het is goed om dat onder begeleiding nog 
eens door te lopen. Gelukkig had ik alles goed in 
beeld.”

ADMINISTRATIE OP ORDE?
Tijdens het toetsingsbezoek is de eerste vraag 
of de administratie op orde is. Dus wordt de 
RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak er 
bij gepakt. Maar ook vraagt de deskundige naar 
het Ongevallenregister. Dat blijkt op orde. Het 
register is er. Gelukkig voor Walg en zijn team, 
nog helemaal blanco. Ook is een preventiemede-

werker aangesteld. Omdat het bedrijf meer dan 
25 medewerkers heeft, mag de ondernemer die 
rol niet zelf vervullen. 
Bij het doorlopen van de diverse checklists rijst 
af en toe nog wel een vraag. Wat is al dan niet 
een machine. Het woord ‘geldtelmachine’ zegt 
het in feite al, maar is dat dan ook een machine 
in de zin dat die gekeurd moet worden? (officieel 
wel, maar heeft geen prioriteit).

HET ZIJN VAAK DETAILS
Bij de rondgang door de zaak blijkt dat kleine 
ingrepen kunnen voldoen om aan de diverse 
eisen te voldoen. Zo zijn de diverse koelcellen 
van binnenuit te openen zoals het hoort, maar 
ontbreekt een klein stickertje met de gewichtsin-
dicatie voor de planken in de cel. 
Ook bij de brandblusser moet nog een sticker 
aangebracht worden om aan te geven dat daar 
een blusmiddel te vinden is. 

Verder wordt nog geadviseerd om diverse steun-
balken in de opslag achter de winkel even van 
een opvallende kleur of signalering te voorzien 
zodat ze duidelijker zichtbaar worden voor de 
medewerkers. Punten die ter plekke worden 
toegevoegd aan het Plan van Aanpak, zodat dat 
actueel en volledig blijft.
De Arbo-deskundige loopt verder nog de diverse 
machines en apparaten na. Bijzondere aan-
dacht is er vanwege de potentiele risico’s van de 
goederenlift en de snijmachines. Die zijn ook op 
orde.

CONTROLEUR EN ADVISEUR
De Arbo-deskundige toetst en legt zijn oordeel 
vast in een officieel toetsingsverslag. Daarnaast 
wordt ook advies gegeven. In het geval van Walg 
bijvoorbeeld over de nooduitgang, waarvan de 
deur binnenkort wordt vervangen. Welke sloten 
en aanduidingen zijn dan handig?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht om een zogenoemde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie 
(RI&E) op te stellen. Het Vakcentrum begeleidt ondernemers hierbij. De RI&E kan digitaal ingevuld 
worden of tijdens de cursus Arbo-professionalisering. Coop-ondernemer Tim Walg heeft onlangs de 
cursus gedaan. Hij heeft dus zijn RI&E op orde. VakcentrumNieuws liep mee tijdens de toetsing op 
locatie door de gecertificeerde deskundige. Walg heeft een COOP in een prachtig historisch pand 
in de vesting Gorinchem. Zijn klanten komen dan ook met name uit het door wallen en grachten 
omgeven centrum van Gorinchem. Walg is inmiddels vier jaar onder de COOP-vlag actief en heeft 35 
medewerkers. 

Wettelijk verplicht: actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Vakcentrum biedt gratis online RI&E en cursussen
Vakcentrumleden kunnen gebruik maken van een Online RI&E. Bij bedrijven met minder dan 25 
medewerkers is, door de inzet van het Vakcentrum, geen toetsing op locatie nodig. Dat scheelt 
vanzelfsprekend in de kosten. Zie www.vakcentrum.nl/rie.

Daarnaast organiseert het Vakcentrum regelmatig de cursus ‘Arbo-professionalisering en RI&E’. 
Tijdens die cursus wordt de RI&E opgesteld. Bovendien zijn de deelnemers van de cursus na afloop 
ook ‘Preventiemedewerker’.  Zie www.vakcentrum.nl/riecursus.

Lekker werken is veilig werken 

Veilig werken is 
lekker werken!
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Camerabeelden spelen een steeds belangrijker rol 
in het opsporings onderzoek. De politie wil dan ook 
graag weten waar er camera’s hangen. Daarvoor is 
de databank Camera in Beeld opgezet, een over-

zicht van beveiligingscamera’s. Met deze databank kan de 
politie zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld 
een overval) zich camera’s bevinden die mogelijk came-
rabeelden van de dader hebben.  Hierdoor kunnen daders 
sneller worden gepakt.

De camera’s die geregistreerd zijn, worden op een kaart 
weergegeven. Zo kan de politie snel zien waar er camera’s 
hangen waar mogelijke iets op te zien is. Vervolgens kan de 
politie dan contact opnemen om de beelden op te vragen. 
U hoeft de beelden alleen op te leveren als er om gevraagd 
wordt. De politie kan niet rechtstreeks meekijken (tenzij live 
view is  ingeschakeld).

AANMELDEN
Ondernemers met camera’s in en rond de winkel kunnen 
deze aanmelden bij de politie. Het gaat daarbij met name 
om de camera’s aan de buiten gevel, maar ook de camera’s 
binnen kunnen voor de politie handig zijn. Ook eventuele 
dummy’s kunnen aangemeld worden zodat de politie weet 
dat die niet nuttig zijn in het onderzoek.  
Zie www.vakcentrum.nl/veiligheid.

POLITIE KAN MET U MEEKIJKEN
Nog een stap verder gaat Live View. Met Live View kan de 
politie wel rechtstreeks meekijken. Dat kan als het betref-
fende camerasysteem is aangesloten bij een particuliere 
alarmcentrale. In geval van onraad kan men vanuit de alarm-
centrale de beelden doorzetten naar de politiemeldkamer. 
Met Live View kan de meldkamer van de politie rechtstreeks 
meekijken met de camerabeelden van een winkelier. Zo is de 
meldkamer direct op de hoogte als er een inbraak of overval 
(of ander gewelddadig delict) wordt gepleegd.

Is uw camera al in beeld?

Er hangen in Nederland zo’n 1,5 miljoen veiligheidscamera’s bij bedrijven. Ook bij 
de Vakcentrumleden is een camera gemeengoed. Bij 83% van de ondervraagden 
hangen een of meer camera’s. Uit de ervaring van de politie blijkt echter dat de 
beelden van circa de helft van de camera’s niet geschikt zijn voor het opsporen van 
verdachten. 

Vaak blijkt dat de camera’s verkeerd hangen. Met name te hoog. De camera ziet dan 
wel de persoon maar krijgt, letterlijk, geen goed beeld van het gezicht. Zeker niet als er 
een pet wordt gedragen. Ook de kwaliteit van de beelden laat vaak te wensen over. Ook 
de termijn van opslag en de terugvindbaarheid zijn regelmatig een probleem.

Helft van de camera’s ongeschikt

Algemene cameratips

• Zorg voor een cameraplan. Een cameraplan is een plattegrond van de onderne-
ming. Hierop wordt per camerapositie aangegeven welk deel van het te beveiligen 
gebied moet worden vastgelegd. In het cameraplan staat per camera het doel 
(identificeren, herkennen, waarnemen) en de naam van de camera aangegeven. 

• Een camerasysteem dat voldoet aan de norm ‘NEN-EN-IEC 62676-4 Videobewa-
kingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen - Deel 4: Adviezen voor 
de toepassing’ is geschikt voor opsporing. 

• Stel de camera’s zo in dat bewegende objecten (zoals mensen of auto’s) kunnen 
worden herkend of geïdentificeerd. Daarvoor zijn ook hoogte van de camera en 
licht van belang.

• De opslag moet voldoende capaciteit hebben om de camerabeelden van ten 
minste een week op te slaan. De camerabeelden mogen niet langer worden opge-
slagen dan wettelijk toegestaan (28 dagen).

• De beeldkwaliteit moet na compressie geschikt blijven om te identificeren.
• De datum en tijd van het systeem moeten automatisch worden gecontroleerd en 

bijgewerkt, ook na overgang van zomertijd naar wintertijd en andersom. Opspo-
ring valt of staat met de juiste datum en tijd van de camerabeelden.

• Het formaat van de camerabeelden moet een reguliere extensie hebben, dat 
door dominante besturingssystemen wordt gedragen (Windows en Apple) en moet 
op gangbare apparatuur kunnen worden afgespeeld. 
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Veiligheidstrainingen 
op maat  voor 
Vakcentrumleden

Voor Vakcentrumleden is een uitgebreid scala aan workshops beschik-
baar die bovendien, in overleg, op maat gemaakt kunnen worden. De 
duur van de workshop is dan ook in overleg. Leden van het Vakcentrum 
krijgen 20% korting. Geïnteresseerd? Neem contact op met het 
Vakcentrum via (0348) 41 97 71 of stuur een e-mail aan 
info@vakcentrum.nl. Wij laten dan de trainer contact met u opnemen 
om voorstel voor u op maat te maken.

Veiligheidsbeleid in de winkel
U heeft al beleid op het gebied van veiligheid, maar hoe is dit te verta-
len naar de praktijk? In de workshop werkt u aan een concrete aanpak 
hiervoor.

Aanspreken van klanten
Het aan durven spreken van klanten in de winkel, voorkomt vervelend 
gedrag in de winkel. In de workshop wordt medewerkers geleerd hoe zij 
een klant in uiteenlopende situaties kunnen aanspreken.

Omgaan met emotie van klanten
Hoe je een klant aanspreekt, heeft invloed op het gesprek tussen klant en 
medewerkers. In deze workshop leren medewerkers omgaan met emotie 
en agressie bij klanten.

Omgaan met agressie van klanten
Veel agressie is een gevolg van de escalatie van gesprekken die met 
emoties beginnen. Omgaan met agressieve klanten en het omgaan met 
gestelde grenzen in het veiligheidsbeleid staan centraal in deze work-
shop.

Winkeldiefstal
Winkeldiefstal komt vaker voor dan u als ondernemer lief is en het heeft 
grote gevolgen op de beleving van medewerkers. In de workshop leert u 
vormen van diefstal herkennen en leert u ermee omgaan.

Omgaan met groepen
Bij het omgaan met groepen spelen verschillende bijzonderheden een 
rol. In deze workshop leer t u omgaan met deze aspecten.

Overval
Een overval wil je als ondernemer niet meemaken. Toch is het risico niet 
uit te sluiten en hoort het bij goed opdrachtgeverschap uw medewerkers 
voor te bereiden op een mogelijke overval.

Verwerking na een overval
De afhandeling van een overval is complex. Net als de verwerking ervan. 
In de workshop komen de belangrijkste do’s en don’ts aan de orde.

De manier en het moment waarop klanten worden 
aangesproken, de alertheid van de medewerkers, 
het werken volgens vaste procedures. De rol van de 
medewerkers is cruciaal voor de veiligheid in en rond de 
winkel. Er zijn verschillende trainingsvormen beschikbaar. 
Van workshop (met ledenkorting) tot VR-training, 
groepsgewijs of individueel.

Gratis trainen in virtual reality
Trainingen met de nieuwste techniek? Het Centrum voor Criminaliteitsbe-
strijding en Veiligheid (CCV) biedt trainingen die u thuis of op de zaak kunt 
(laten) volgen als u beschikt over een VR-bril. Levensecht, op het moment 
dat het u uitkomt en gratis.

MET ONDERWERPEN ALS:
• Voorkom de babbeltruc
• Pas jij predictive profiling toe?
• Hoe handel jij bij een overval?

De link voor de android of apple-toepassing 
staat op www.vakcentrum.nl/veiligheid.

Gratis e-learnings
 
Leren op het moment en de plaats die de cursist het beste past.  
Dat is het voordeel van E-learning.  

Via www.vakcentrum.nl/veiligheid zijn diverse  
trainingen beschikbaar, zoals: 
• Oog voor veiligheid; 

(met name voor beginnend supermarktmedewerkers)
• Soms moet je Nee verkopen.

Helft van de camera’s ongeschikt

Workshops met 
Vakcentrum-voordeel

23VAKCENTRUM | VISIE

VCN visie 09_2019 (oktober 2019).indd   23 30-09-19   07:59



Ledenvoordeel: Veilig inloggen bij de overheid

eHerkenning met korting 
voor Vakcentrumleden

Vanaf 1 november 2019 heeft u eHerkenning 
niveau 3 nodig om in te loggen bij UWV om 
bijvoorbeeld werknemers ziek te melden.  
Ook de Belastingdienst verplicht eHerkenning 
niveau 3 om bijvoorbeeld de btw-aangifte te 
doen. Steeds meer dienstverleners volgen.
Vakcentrumleden heeft een speciale afspraak 
gemaakt met Z Login. 

ALS VAKCENTRUM LID KRIJGT U:
• 15% korting op de tarieven voor Z login 

EH2, EH2+ en EH3
• 15% korting op de Z login EH Beheer 

Module
• 15% korting op de aanschaf van een O(ne) 

T(ime) P(assword) responder
• 1 digitale sleutel voor meer diensten

Redactie   Blekerijlaan 1
  3447 GR Woerden 
  T (0348) 41 97 71
  E     info@vakcentrum.nl
  I  www.vakcentrum.nl

Het Vakcentrum is de onafhankelijke 
belangenbehartiger en bewezen partner van 
zelfstandige detaillisten in food, non-food, fast 
moving consumer goods en franchisenemers.

VakcentrumVisie is gedrukt  met bio-inkt op 
FSC®-mixed credit papier.

VakcentrumVisie is een speciale uitgave  
van VakcentrumNieuws.
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eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen bij (overheids)organisaties, 
speciaal voor bedrijven. Ondernemers of medewerkers van een organisatie kunnen zich met één 
inlogmiddel per medewerker veilig en eenvoudig identificeren bij ruim 500 organisaties. 
U hoeft hierdoor niet steeds opnieuw wachtwoorden aan te vragen en te onthouden.

U vraagt eHerkenning aan via 
www.vakcentrum.nl/eherkenning.

Druk Print2Pack, Vorden 
Nummer    9, 35ste jaargang

Justitie heeft 
te weinig oog voor 

winkeliers

Vragen over veiligheid 
in en rond de winkel?
Neem contact op met 
het Vakcentrum
info@vakcentrum.nl
(0348) 41 97 71
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