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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! 
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Word jij onze 
nieuwe zelfstandige 
PLUS ondernemer?

PLUS ondernemer 

in Udenhout 

Stefan Ammerlaan

Dit logo ligt boven op het fullcolour beeld

Meer weten 

over de 

opleiding? 

Neem contact op met Constan 

Schuurman, manager werving en

selectie, via 088-344 63 80.

PLUS is de beste supermarkt van Nederland!

De beste supermarkt kun je alleen maar worden met een goede formule, 

een goed team van medewerkers en de beste supermarktondernemers. 

Daarom zijn wij altijd op zoek naar nieuwe, gedreven ondernemers die de 

coöperatie komen versterken. Heb je de ambitie om ondernemer te 

worden? Werk je al jaren vol passie als bedrijfsleider in een supermarkt? 

Heb je een afgeronde hbo-opleiding? Dan is de PLUS Aspirant 

Ondernemers Opleiding de volgende stap. Deze opleiding is toegespitst 

op PLUS en bedoeld om jouw competenties verder te ontwikkelen, met je 

eigen supermarkt als doel. Tot nu toe hebben we 64 aspiranten opgeleid 

en op dit moment is 80% succesvol ondernemer.
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Veiliger op straat dan  
achter de computer
Dat cybercriminaliteit sterk is toegenomen 
bleek onlangs. Er was een wereldwijde 
 cyberaanval met gijzelsoftware aan de gang, 
met name gericht op het MKB. In Zweden 
moesten 500 supermarkten de deuren 
gesloten houden en ook in Nederland kregen 
honderden bedrijven de opdracht per direct 
de server uit te zetten. Voor veel ondernemers 
betekent dat bijvoorbeeld geen werkende kas-
sa. Een behoorlijk drastische maatregel maar 
noodzakelijk om te voorkomen dat je systeem 
gegijzeld wordt. Als dat gebeurt heb je pas na 
betaling van een enorm bedrag toegang tot je 
gegevens op de computer.

ONDERNEMERS GELIEFD DOELWIT VAN 
CYBERCRIMINELEN
Nederlanders voelen zich tegenwoordig veiliger 
op straat dan online, blijkt uit onderzoek van 
de rijksoverheid. De ‘online angst’ wordt vooral 
veroorzaakt doordat deze vorm van crimina-
liteit gewoon op de smartphone of computer 
binnenkomt en niet altijd direct te herkennen 
is. Naast het ontvangen van bijvoorbeeld een 
phishingmail, ben je misschien wel eens om 
de tuin geleid door whatsappfraude of heb 
je nepsms’jes van banken ontvangen. Vaak 
herken je het wel, maar toch kan iedereen 
slachtoffer worden, met soms duizenden euro’s 
schade. Maar er zijn nog veel meer vormen van 
cybercriminaliteit waaronder factuurfraude. 
Daarbij betalen ondernemers soms duizenden 
euro’s aan een crimineel die zich bijvoorbeeld 
voordoet als leverancier. 

ZWAKSTE SCHAKEL
Grote kans dat je jouw computers en smartpho-
ne beveiligd hebt met goede antivirussoftware 
en beveiligingsapps. Criminelen weten dat ook 
en zetten daarom vol in op de zwakste schakel 
in de beveiliging; de mens zelf. Jij als onder-
nemer, je bedrijfsleider of je medewerkers. Ze 
gebruiken nauwgezette verleidingstactieken 
om jou op een fout linkje te laten klikken. Het 
is dan ook geen schande als het je overkomt. 
Weet dat de criminelen erop gericht zijn om jou 
op het verkeerde been te zetten. Helaas zijn de 
gevolgen vaak desastreus. Niet alleen voor jou, 
maar ook voor je klanten. Want ongetwijfeld 
heb je hun persoonsgegevens op je computer 
staan. Als die op straat komen te liggen, ben 

je verplicht om je klanten te waarschuwen. En 
dat is bepaald geen actie die extra vertrouwen 
opwekt bij je klanten.

3 TIPS OM JE ZO GOED MOGELIJK TE 
 BESCHERMEN
1. Goede beveiliging van digitale systemen is 

belangrijk om cybercriminaliteit te voorko-
men. Eén van de belangrijkste tips is om 
beschikbare updates direct te installeren. 
Schakel daarnaast tweetrapsverificatie in 
als dat kan. Dat is een extra beveiligings-
check waarbij een toegangscode naar een 
vertrouwd apparaat wordt gestuurd om in 
te kunnen loggen.

2. Gebruik sterke wachtwoorden, of sterker 
nog, bedenk een wachtwoordzin. Het lijkt 
makkelijk om voor alles één wachtwoord 
te gebruiken, maar dat vinden de online 
criminelen ook. Hiernaast vind je 2 handi-
ge tips voor het maken en onthouden van 
sterke wachtwoorden.

3. Twijfel je aan een berichtje? Neem het ze-
kere voor het onzekere. Open de e-mail of 
link niet! Denk je de afzender te kennen? 
Neem dan via jouw gebruikelijke kanalen 
contact op om te controleren of het bericht 
klopt.

MET EEN CYBERVERZEKERING HEB JE EEN 
PARTNER BIJ NOODSITUATIES 
Van een verzekering mag je verwachten dat 
het de financiële risico’s opvangt, maar bij de 
Cyberverzekering speelt ook de ondersteuning 
een grote rol. Met deze Cyberverzekering heb 
je een partner die je adviseert wat je moet 
doen, de kennis heeft om dingen op te lossen, 
bedrijven inschakelt met specialistische kennis 
om je te helpen en zelfs in sommige gevallen 
het losgeldbedrag betaalt als je niet meer bij 
je gegevens kan komen zoals bij de aanval 
onlangs. Kortom een partner die gelijk in actie 
komt als er acute nood is. 

Wil je meer weten over de cyberverzekering?
Bel (0348) 41 97 71 of stuur een bericht aan 
reactie@vakcentrum.nl.

Een sterk wacht-
woord maak je zo
Gebruik jij voor iedere website of app hetzelf-
de wachtwoord? Dan is het de hoogste tijd 
om dat te veranderen. Als een hacker op één 
plaats je wachtwoord achterhaalt, heeft die 
toegang tot alles! Vandaar twee tips. Een tip 
voor het maken van een sterk wachtwoord en 
een tip om je wachtwoorden niet te vergeten.

TIP 1: STERK WACHTWOORD
Gebruik voor een veilig wachtwoord een 
wachtwoordzin. Een wachtwoordzin bestaat 
uit de eerste letters van een zin. Bedenk 
een zin die je makkelijk kunt onthouden en 
waar ook cijfers en hoofdletters in zitten. 
Neem dan van ieder woord de eerste letter. 
Bijvoorbeeld: Ik ben Jan Jansen uit Meerdijk 
1234 AB jarig op 1 april. Dat maakt het 
volgende wachtwoord: IbJJuM1234ABjo1a. 
Als je vervolgens de a verandert in @ dan krijg 
je: IbJJuM1234ABjo1@. Dat is een heel sterk 
wachtwoord en goed te onthouden.

TIP 2: VEILIG OPSLAAN
Wanneer je voor iedere website of app een 
andere wachtwoordzin gebruikt, zijn dat 
nog steeds tientallen wachtwoorden om te 
onthouden. Er zijn verschillende apps waarin 
je die wachtwoorden kunt opslaan. Een soort 
digitale kluis. Voorbeelden van die apps zijn: 
Keepass of Lastpass. Je hoeft dan alleen het 
wachtwoord van die app te onthouden en al 
je andere wachtwoorden staan daarin veilig 
opgeslagen. 
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Nieuw:

Vakcentrum-korting op  
veiligheidscheck 
voor winkels
Ter gelegenheid van de Week van de Veiligheid 
introduceert onze partner SALED een nieuwe 
dienst: de veiligheidscheck voor winkels. 
Vakcentrumleden krijgen op deze check een 
flinke korting. In plaats van € 595 betalen 
leden € 350. 

Naar aanleiding van een locatiebezoek 
wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. 
Naast een algemene beschrijving van de 
gecontroleerde locatie wordt nader ingegaan 
op de volgende controlepunten: 

1. Vluchtroutes (o.a. nood- & 
vluchtwegverlichtingen, vergrendelingen 
deuren)

2. inspectie bestaande verlichting
3. Brandbestrijdingsmiddelen (o.a., 

brandslanghaspels, blusmiddelen)
4. Brandbeveiligingsinstallaties 

(brandmeldinstallaties, 
beveiligingsinstallaties)

5. Brandveilig gebruik (o.a. aanwezigheid van 
verplichte rookmelders per 01-07-2022) 

6. Ontruimingsplannen
7. BHV organisatie / middelen
8. Procedures (is duidelijk hoe gehandeld 

moet worden in geval van brand) 
9. Logboeken (jaarlijkse inspecties, punt 

1,2,3,4)
10. Contracten (welke overeenkomsten zijn er 

in het kader van veiligheid) 
11. Aanwezige documentatie bestaande bouw 

en verbouwingen
12. Overige zaken die opvallen met betrekking 

tot integraal beheer en onderhoud 
vastgoed 

BEVINDINGEN, AANBEVELINGEN
De bevindingen met betrekking tot de 
hierboven genoemde controlepunten worden 
uitgebreid beschreven en waar nodig voorzien 
van aanbevelingen.

Op basis van het rapport kan de ondernemer 
eventueel stappen ondernemen om de 
veiligheid in de winkel te waarborgen. Op 
basis van het rapport kunnen daarvoor diverse 
offertes worden opgevraagd.

GELD TERUG BIJ INVESTERING
Als er, naar aanleiding van de veiligheids-
check, een opdracht wordt gegeven aan 
SALED gelden de normale Vakcentrum-
voordeel. Leden krijgen 25% korting op de 
materialen. Bovendien worden de kosten van 
de veiligheids-check (€ 350 ex btw per controle 
per locatie) verrekend in de vorm van een extra 
korting. 

Wilt u een veiligheidscheck aanvragen, stuur 
dan een bericht aan reactie@vakcentrum.nl. 
Een inspecteur neemt dan contact met u op 
voor het maken van een afspraak. 

De manier en het moment waarop klanten 
worden aangesproken, de alertheid van de 
medewerkers, het werken volgens vaste proce-
dures; de rol van de medewerkers is cruciaal 
voor de veiligheid in en rond de winkel. 

WORKSHOPS MET VAKCENTRUM-VOORDEEL
Voor Vakcentrumleden is een uitgebreid scala 
aan workshops beschikbaar 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 reactie@vakcentrum.nl. Wij laten 
dan de trainer contact met u opnemen om een 
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 vertalen naar de praktijk? In 
de workshop werkt u aan een concrete aanpak 
hiervoor.

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 workshop.

WINKELDIEFSTAL
Winkeldiefstal komt vaker voor dan je als on-
dernemer lief is en het heeft grote gevolgen op 
de beleving van medewerkers. In de workshop 
leert u vormen van diefstal te herkennen en 
leert u ermee om te gaan.

OMGAAN MET GROEPEN
Bij het omgaan met groepen spelen verschil-
lende bijzonderheden een rol. In deze workshop 
leer je om te gaan met deze aspecten.

OVERVAL
Een overval wil je als ondernemer niet meema-
ken. Toch is het risico niet uit te sluiten en hoort 
het bij goed opdrachtgeverschap uw medewer-
kers 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.

www.vakcentrum.nl/veiligheid

Veiligheidstrainingen op maat 
voor Vakcentrumleden
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