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Hans de Vette komt uit een echte supermarktfa-
milie, het is hem met de paplepel ingegoten. Op 
de muur in zijn kantoor hangen dan ook allemaal 
mooie klassieke kiekjes van supermarkten, 
zowel in zwartwit als in kleur. En je merkt het ook 
direct zodra je de winkel binnenstapt, de super-
markt bruist van energie. In de grote en ruim op-
gezette vestiging in Brielle word je verwelkomd 
in een zeer aantrekkelijke bloemenafdeling. Die 
tevens bloemschikcursussen verzorgt en dus 
verder gaat dan alleen de verkoop. 

En dat is ook gelijk het kenmerk van Jumbo 
Brielle. Het is een supermarkt met veel eigen 
inslag. Lokale producten zoals vis en mooie 
wijnen. Maar ook mooie stukjes vlees, eigenlijk 
alles voor een bourgondisch leven. Hans de 
Vette: “De klanten zijn gevarieerder maar ook 
luxer gaan eten, dat was al een trend maar 
Corona heeft daar nog eens een stapje bovenop 
gedaan. Ze konden niet uit eten dus wordt er 
meer uitgegeven aan goed en luxe eten thuis. ”

Hans kent echter ook de keerzijde van een 
mooie winkel, derving ligt helaas altijd op de 

loer. “En heb je geen artikelbeveiliging dan 
ben je gewoon de klos, zegt Hans”. Hij maakt 
al sinds 2012 gebruik van de producten van 
Checkpoint Systems. 

POORTJES MAKEN BEVEILIGING ZICHTBAAR
“Processen zijn binnen een bedrijf als deze erg 
belangrijk”, geeft Hans aan. En dus ook voor 
dervingpreventie. Jumbo Brielle heeft de nieuw-
ste generatie artikelbeveiliging ‘NEO’, oftewel 
poortjes, geïnstalleerd. Bij de ingang van de 
 supermarkt staan de NP10/20 antennes, een 
robuuste antenne die duidelijk aanwezig is. 

Succes is afhankelijk van personele 
betrokkenheid

Artikelbeveiliging 
is een must
Jumbo Brielle heeft onlangs haar artikelbeveiligingssysteem vernieuwd met de nieuwste generatie NEO 
van Vakcentrum-partner Checkpoint Systems. Een gesprek met Hans de Vette, eigenaar van Jumbo 
Brielle, over zijn recent aangeschafte artikelbeveiligingssysteem.

Korting voor 
Vakcentrum
leden
Om de aanschaf van artikelbeveiliging te 
stimuleren, heeft het Vakcentrum goede 
afspraken gemaakt met Checkpoint 
Systems, een leverancier van hoogwaar-
dige geïntegreerde systeemoplossingen 
voor artikelbeveiliging. Vakcentrumleden 
krijgen exclusieve korting op hun produc-
ten van maar liefst 20%. En uw korting 
kan oplopen tot 30% als u een compleet 
systeem afneemt i.c.m. accessoires als 
labels of hardtags.

 “Heb je geen 
artikelbeveiliging 
dan ben je gewoon 
de klos.”

Bij de zelfscan en uitgang van de winkel staan 
de S20 antennes uit het NEO- assortiment, 
een slankere antenne die opgaat in het 
 winkelconcept.

“De poortjes schrikken af en geven een dui-
delijk beeld dat de winkel beveiligd is”, geeft 
Hans aan. Het afschrik effect is zeer belangrijk. 
Daarnaast houden we de top 10 producten 
zeer goed in de gaten.”
“Vlees, koffie, babyvoeding, medicijnen en 
scheermesjes van populaire merken zijn dief-
stalgevoelige producten. Maar ook essentieel 
voor de verkoop! Deze producten houden wij 
extra goed in de gaten.”

“Ook de zelfscan is zeer gevoelig voor lekkage”, 
zegt Hans. “Het is daarom belangrijk dat je het 
personeel goed traint en goede opvolging biedt 
door tascontrole en begeleiding”, aldus Hans.

BEVEILIGING IS MENSENWERK
Deze totale en complete aanpak heeft ervoor 
gezorgd dat onze winkeldiefstal ongeveer 0,6% 
naar beneden is gegaan. “Dit is een goed voor-
lopig resultaat maar we zullen deze processen 
moeten blijven optimaliseren en bijhouden, 
want het is uiteindelijk mensenwerk. ”
En daarmee komen we ook tot de kern, arti-
kelbeveiliging is absoluut een must maar het 
succes ervan is zeer afhankelijk van processen 
en personele betrokkenheid! 


