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voor iedereen die in de winkel werkt

Doe de internettraining
Veilig Werken
Anti-overval tips
Na 112 bel je 0900 – 0101

Ten geleide:

GAVE – INHOUDSOPGAVE –

Het zal je maar overkomen
Op televisie is een populair programma te zien onder de titel ‘Je zal het maar
hebben’. Hierin vertellen jongeren met een handicap wat hun aandoening voor
hen betekent. Het zijn vaak emotionele uitzendingen waarbij je als kijker niet
anders kan dan denken: ‘Wat ben ik blij dat ik dat niet heb’.
Dit blad DNK gaat, zoals je waarschijnlijk inmiddels weet, over veilig (kunnen) werken in de winkel.
Deze uitgave heeft als hoofdthema winkelovervallen. Wanneer je met winkelmedewerkers spreekt die
zo’n overval hebben meegemaakt, denk je al snel: ‘Wat ben ik blij dat dit mij niet is overkomen’.
Dit blad is niet bedoeld voor de – meestal jonge – criminelen die overwegen de inhoud van hun
portemonnee aan te vullen door met een wapen een winkelmedewerker te dwingen de inhoud van
de kassa of kluis af te staan. Hen kunnen we waarschijnlijk toch niet tegenhouden. Maar we kunnen
winkelmedewerkers wel zo veel mogelijk wapenen tegen dergelijke mogelijke bedreigingen.
Hoe kun je het beste reageren op agressie en geweld? Hoe kun je bedreigende situaties zoveel mogelijk
voorkomen? Door op voorhand te leren wat je in dergelijke gevallen het beste kunt doen. Goed opletten
bij het openen van de winkel bijvoorbeeld. En gewoon meewerken aan wat je wordt opgedragen
wanneer het toch mis gaat.
DNK is een uitgave van FHKN, een organisatie die zich sterk maakt voor erkend vakmanschap. Ook
winkelverkoper zijn is een vak. Daarom heeft FHKN een e-learning samengesteld, getiteld Veilig werken
in de detailhandel. Je leest hier over verderop in de blad. Net als over andere onderwerpen die te maken
hebben met omgaan met agressie en geweld, winkeldiefstallen en winkelovervallen. Wanneer je ook
dit nummer hebt gelezen, ben je weer een stuk verder in je professionele ontwikkeling en daarmee je
vakmanschap. Dus blijf ons lezen!
Veel leesplezier.
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10 Veilig werken
4 Twee keer

Twee keer is Peter Beerens overvallen in de
supermarkt waar hij werkt. Twee keer ook kreeg
hij een pistool tegen zijn hoofd gedrukt.

6 Feiten en cijfers

Iets meer dan de helft van de winkelovervallers
bestaat uit mannen tussen 20 en 35 jaar.
Bijna een derde is 20 jaar of jonger. En zo meer
feiten en cijfers.

7 0900 0101

Slachtoffer van agressie of geweld in de winkel?
Bel eerst 112 voor politie of ambulance. Bel daarna
0900 – 0101 voor deskundige begeleiding door
een professionele hulpverlener.

8 Fietsengekken

Ze zijn ze allemaal, zonder uitzondering,
de medewerkers van fietsenwinkel Kok in
Utrecht: fietsengekken.

Nieuw! De e-learning Veilig werken in de
detailhandel. Hij is gratis en levert je een mooi
certificaat op.

11 Anti-overvaltips

Wat te doen om de kans op een overval zo veel
mogelijk te voorkomen? Tien ‘Gouden Tips’.

12 Dader en slachtoffer

Hoe voelt het om een winkeloverval te plegen, en
hoe voelt het om slachtoffer te zijn van zo’n overval? Dader en slachtoffer staan tegenover elkaar
en vertellen er over.

14 Brieven

Onze winkel- én emotiespecialist Kim
beantwoordt alle (professionele) vragen waar
jij mee rond loopt.

16 Aafje

In de serie ‘Uit het dagelijks leven in de winkel’
deze keer de aflevering ‘Aafje bergt het geld
veilig op’. Een beeldroman.
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‘Ze kwamen binnen met het brood…’

2x.

Twee keer is Peter Beerens*

overvallen in de supermarkt waar hij werkt.
Twee keer ook kreeg hij een pistool tegen zijn hoofd
gedrukt en werd hij gedwongen de combinatie
van de kluis te geven. En beide keren kwamen
de overvallers ’s morgens vroeg tegelijk met het
brood naar binnen…

“Toen ik daar voor de kluis op
de grond lag, met het pistool
tegen mijn hoofd, keek ik naar
de schoenen van een van de
overvallers en dacht ik: ‘Nu is
het met me gedaan. Als hij me
niet doodschiet, dan trapt ’ie
me wel dood’.
Zover kwam het gelukkig
niet. Maar het was wel zenuw
slopend. Beerens: “Ik moest de
combinatie van de kluis geven.
Maar die jongens zijn natuurlijk ook gespannen, en twee
keer voerden ze een verkeerde
combinatie in. Toen heb ik
gezegd dat ze wel een beetje
moesten oppassen, want na
drie keer blokkeert de kluis. En
wie weet hoe ze dan reageren?
Misschien geven ze jou dan wel
de schuld?”
De overvallers waren met z’n
drieën. Ze overmeesterden
Beerens en diens collega toen
zij ’s morgens vroeg aan de
achterzijde van de supermarkt
het brood wilden binnenhalen.
Het tweetal werd geslagen
en over de vloer naar de kluis
gesleept. Maar de overvallers
zagen een derde supermarktmedewerker over het hoofd, die
in de kantine stond. Deze kon
de politie waarschuwen, en die
stond de overvallers bij hun vertrek dan ook al op te wachten.
“Op het moment zelf lijken
het hele kerels”, zegt Beerens.
“Afschrikwekkend en groot.
Maar tijdens de rechtszaak zag
ik dat het eigenlijk maar kleine
ventjes waren, jongetjes van
nog geen twintig jaar.
Het was wel frustrerend om
te zien dat hun familieleden
hen als helden de rechtszaal

binnenhaalden en dat hun
advocaten er alles aan deden
om ze zo zielig en braaf mogelijk voor te stellen. Vader ziek,
zich net aan het oriënteren op
een nieuwe studie, je kent het
wel. Maar wel met een lang
strafblad. Ze kregen anderhalf
jaar cel.”
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Na de overvallen is Beerens
opgevangen door specialisten
in slachtofferhulp, die werden
ingeschakeld door zijn werkgever. “Zij hebben veel met me
gepraat en zijn onder meer met
mij mee terug gegaan naar de
werkplek. Want daar moet je
toch weer een keer doorheen.”

‘Tijdens de rechtszaak zag ik
dat het eigenlijk maar kleine
ventjes waren’
Bij de tweede overval kwamen
twee overvallers samen met
de broodbezorger binnen, die
ze onder schot hielden. Met
dit laatste stopten ze even om
Beerens met het pistool een
klap op zijn hoofd te geven om
hem te dwingen – alweer – de
combinatie van de kluis te
noemen. En ook nu weer ging
het openen van de kluis bijna
mis. Uiteindelijk verdwenen de
overvallers met een paar zakken
muntgeld. “Een paar honderd
euro”, zegt Beerens, “en bijna
niet te tillen. Want papiergeld
zit er niet bij.”

Hij zegt de gebeurtenissen goed
achter zich te hebben kunnen
laten. “Geen blijvende psy
chische schade. Gelukkig maar,
want het kan ook anders aflopen. Een pleister op de wonde
was dat ik van het Schadefonds
Geweldsmisdrijven smartengeld
heb gekregen. Een aardig bedrag
waar je een keer lekker van op
vakantie kan. Om bij te komen.”
* Dit is een waargebeurd verhaal,
maar de naam Peter Beerens is
verzonnen. Binnen zijn bedrijf
geldt de afspraak dat medewerkers niet openbaar over diefstallen en overvallen vertellen.
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Wie, wat, overval

Na 112 komt

7

slachtofferhulp

Slachtoffer van agressie of geweld in de winkel? Bel eerst 112 voor

Gemiddelde leeftijd winkelovervallers

politie of ambulance. Bel daarna 0900 – 0101 voor slachtofferhulp door

> 35 jaar

een deskundige hulpverlener.

20– 35 jaar
< 20 jaar
Aantal winkelovervallen laatste jaren gedaald
2012

712

2010

991

2011

868

Alleen horeca en juweliers wel vaker overvallen

Reden: overvallers zijn op zoek
naar geld en waardevolle spullen;
supermarkten en andere winkels
zijn minder aantrekkelijk geworden
omdat klanten vaker pinnen.

Voorkomen is beter dan genezen, maar soms
gebeuren dingen nu eenmaal. Een winkeloverval
bijvoorbeeld. Of geweld. Of een sterfgeval in
de winkel. Allemaal zaken die je niet in je kouwe
kleren gaan zitten. Praktische hulp in de vorm van
opvang en begeleiding biedt dan een uitkomst.
Iedereen kan en mag Slachtofferhulp Detailhandel
bellen. Ons advies: doen! En liefst zo snel

mogelijk. Gemiddeld doen per jaar zo’n 300
mensen een beroep op de – gratis! – regeling,
die wordt gedragen door Detailhandel Nederland
samen met Slachtofferhulp Nederland.
Dus onthoud: na 112 komt 0900 – 0101.
Maar mogelijk zal ook de politie al aanbieden
dit nummer voor je te draaien. Zeker buiten
kantooruren. Vraag er anders naar.
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Nee, begrijp het nou niet verkeerd. We bedoelen
fietsengekken. Want dat zijn ze, zonder
uitzondering, de medewerkers van fietsenwinkel
Kok in Utrecht. De negen vaste krachten, inclusief
meewerkend voorman en eigenaar Joris Kok,
en de drie oproepkrachten.
Kok is zo’n winkel waar het heerlijk is om te
werken. Neem nu Wim Kas, die werkt er al meer
dan dertig jaar en kent Joris van toen hij nog een
klein kereltje was. Volgens hem is Kok dan ook

geen gewone fietsenwinkel, maar een bijzondere.
Gespecialiseerd in onder meer tandems,
vouwfietsen, reisfietsen, fietskleding en deskundig
advies. Daar komen de klanten – doorgaans ook
echte fietsfanaten – uit de wijde omgeving op
af. Vooral in de zomermaanden is het druk in de
winkel, maar dat zal niemand verbazen.
Maar niet iedereen die er komt heeft het fietsen
in zijn hart gesloten. Waarom zou de man die
kwam vragen om een nieuw exemplaar van een

verouderd fietsonderdeel anders zo zijn gaan
schelden? Niet meer leverbaar. Dat is toch geen
reden om Kas uit te maken voor ‘ouwe gek’ en
erger?! Fietsgek, dat mag wel.
Ook die man die er met een elektrische fiets
vandoor ging, zal andere drijfveren hebben gehad
dan lekker kunnen sporten. Het identiteitsbewijs
dat hij achter liet bleek vals, en het vastleggen van
zijn gezicht op de beveiligingscamera heeft de
politie ook al niet verder geholpen.

Ach ja. Het hoort er allemaal bij. Hoe jammer
ook. Maar dat mag het werkplezier van de
medewerkers niet drukken. Wat hen bindt is hun
passie voor fietsen en dat is een goede basis
voor oprechte collegialiteit. Dus bezoeken ze ook
allemaal zo veel mogelijk beurzen. Om te zien wat
de nieuwe ontwikkelingen zijn. Maar natuurlijk
ook om de hobby waarvan ze hun werk hebben
gemaakt uit te kunnen oefenen.
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Doe de internetcursus
Veilig Werken
Werk je in een winkel of supermarkt? En weet je niet goed hoe je moet
reageren op vervelende situaties? Of hoe je diefstallen en overvallen zo
veel mogelijk kunt voorkomen? Volg dan de e-learning Veilig werken in
de detailhandel. Hij is gratis en levert je een mooi certificaat op.

Een overvaller rent een
winkel binnen, zwaait met
een wapen en eist geld en dure
artikelen. Wat te doen?
Vooral geen paniek, ook als
je het antwoord op deze vraag
niet weet.
Het is belangrijk dat je
goed weet om te gaan met
bedreigende situaties tijdens
je werk. Veiligheid hoort
bij jouw vakmanschap.
Het is dan ook van belang
dat je jouw kennis van veilig
werken op peil houdt.
De e-learning Veilig werken
in de detailhandel helpt je
hierbij. Het is een zogenaamde
‘instapcursus’. Je kunt de
app downloaden of hem op
internet volgen en direct
aansluitend online examen
afleggen. Slaag je hiervoor,
dan ontvang je een certificaat
dat je zelf kunt opslaan en
printen. Staat ook goed op je
CV, zo’n veiligheidscertificaat.
Als je wilt kun je na deze algemene veiligheidstraining enkele
meer gespecialiseerde vervolgcursussen volgen. Ook hiervoor
kun je certificaten behalen. Zo word je uiteindelijk vanzelf
veiligheidsdeskundige.
Surf voor de e-learning (met leuke animaties!) en voor meer
informatie naar www.veiligwerkenindedetailhandel.nl
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Hier valt niets te halen

Wat te doen om de kans op een overval zo veel mogelijk te voorkomen?
Hieronder de tien ‘Gouden Tips”.
1.

6.

2.

7. Beveilig de winkel
Dus: goede verlichting, spiegels, camera’s en
alarmknoppen.

‘Hier valt niets te halen’
Dus: geen geld in het zicht, geen volle kassa’s,
geen dure artikelen voor het grijpen en stickers of
posters die iedere bezoeker duidelijk maken dat in
deze winkel weinig valt te halen.

Beperk de buit
Dus: stimuleer pinbetalingen en berg groot geld
direct op in een afroomkluis.

3.

Let op verdacht gedrag
Dus: wees alert op mensen die een meer dan
gewone belangstelling hebben voor de inrichting
van de winkel en meldt dit bij de politie.

4.

Let op bij zwakke momenten
Dus: altijd met z’n tweeën de winkel openen en
sluiten, geen geld tellen op een zichtbare plek en
breng het geld op wisselende tijden en via verschillende routes met twee personen naar de bank.

5.

Zorg voor veiligheidsprocedures
Dus: duidelijke afspraken over het openen en
sluiten van de winkel, een sleutel- en geldplan en
zorg dat iedereen op de hoogte is van de afspraken.

Wees voorbereid
Dus: neem veiligheid op als vast agendapunt in
het werkoverleg, spreek er ook met elkaar over en
vraag om een veiligheidstraining.

8.

Zorg voor veilig geldtransport
Dus: geen geld mee naar huis, afwisseling in route
en tijdstip naar de bank of vraag om de inschakeling van een professionele geldtransporteur.

9.

Denk aan het RAAK-principe
Dus: hanteer de gouden regels voor wanneer het
toch mis gaat: Rustig blijven, Aanvaard de bevelen
en volg ze op, Afgeven van het geld en de spullen
waar om gevraagd wordt, en Kijk goed voor een
signalement voor de politie.

10.

Schakel direct hulp in
Dus: bel de politie en schakel slachtofferhulp in.
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De psychische schade
Jannie: “Zo’n kassagreep is binnen
een paar seconden gebeurd. Iemand
geeft je een duw, doet een greep
in de kassa en is weg. Eng wordt
het pas daarna, wanneer je op het
politiebureau honderden foto’s hebt
bekeken van mogelijke daders. Dan
denk je dat helemaal niemand meer
te vertrouwen is.”
Anonieme dader: “Op een dag stelde
een vriend voor om geld te gaan verdienen door een winkel te overvallen.”
Jannie: “De overval enige tijd later
hakte er dieper in. Het meisje achter de
kassa werd bedreigd met een pistool.
Daarna liep de overvaller naar de
servicebalie. De medewerkster daar
viel van schrik om. Toen is hij gevlucht.”
Anonieme dader: “Ik vond het
vreselijk spannend, mijn hart heeft
nog nooit zo hard geklopt als toen.”
Jannie: “We hebben direct slacht
offerhulp ingeschakeld. Die was heel
professioneel. De psychische schade
bij de meiden leek daarna mee te
vallen. Tot de kassière bijna een jaar
later – die beruchte datum naderde
weer – volledig dreigde in te storten.
Toen ze me belde ben ik direct naar
haar toe gegaan. Onze werkgever
heeft daar heel snel een specialistisch
crisisteam achteraan gestuurd.”
Anonieme dader: “Ik vind het vreselijk
wat ik heb gedaan en ik wil heel graag
mijn excuses maken.”
Jannie: “Ik gebruik deze ervaringen in
mijn trainingen. In onze supermarkt
geef ik elke nieuwe medewerker
binnen drie maanden een
veiligheidstraining. Maar ik geef ook
trainingen als kaderlid van de bond.
Een tip voor bij een overval: herhaal
altijd wat tegen je gezegd wordt.
Zo van: ‘ik pak nu het geld uit
de kassa’. Zo’n overvaller zit vol
adrenaline. Daarom moet je duidelijk
laten blijken dat je meewerkt. Anders
kan het zomaar mis gaan.”

leek mee te vallen…

Wie:
Wat:
Waar:
Onderwerp:

Jannie Nijlaan (44) en een anonieme dader (20)
supermarktmanager en vroegtijdig schoolverlater
Jumbo supermarkt Groningen
Overvallen en overvallen worden
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‘ Wat te doen
VRAAG ’T KIM
tegen angst voor
herhaling?’
Financiële pleister ‘ Wat te doen
op door geweld
tegen angst voor
veroorzaakte wond
herhaling?’

RIEVEN – BRIEVEN –

– BRIEVE

Beste Kim, ............................................................................................................................
Heb jij enig idee wat het betekent om een pistool tegen je hoofd gedrukt
te krijgen? Mij is het overkomen. De jongen die onze winkel overviel is
opgepakt, maar die loopt alweer vrij rond. Ik lijd echter nog steeds aan
angstaanvallen waarvan ik me afvraag of die ooit nog over gaan.
Ik vind dit niet eerlijk en ben op zoek naar een vorm van gerechtigheid.
Maar bestaat die wel?
Samira

Lieve Samira,
Er wordt wel gezegd dat
slachtoffers van geweld vaak
‘levenslang’ hebben. Dat is
inderdaad niet eerlijk. Voor je
angsten zal je deskundige hulp
moeten inschakelen. Maar wat
misschien ook een bijdrage kan
leveren aan je gevoel voor rechtvaardigheid is een financiële
vergoeding voor jouw lijden.
We kennen in ons
land een Schadefonds
Geweldsmisdrijven dat slachtoffers van geweld ‘smartengeld’
uitkeert. Voorwaarde is dat zij
‘ernstig letsel’ hebben opgelopen. Dat kan een verwonding

zijn, maar ook ernstig psychisch
letsel valt hier onder.
Het schadefonds hanteert
verschillende categorieën die
afhankelijk van de zwaarte van
het geweld ieder een eigen vergoeding kennen. Ben je bedreigd
met een vuurwapen of mes?
Dan val je in categorie 2 en heb
je recht op een schadevergoeding van 1.500 euro. Meer geld
krijg je als de overvaller of agressieveling naast een wapen ook
fysiek geweld heeft gebruikt
(categorie 3: 2.300 euro) of je
schot- of steekwonden heeft
toegebracht (categorie 4: 3.000

inkomend 03-10-13, 08:47

euro). In totaal zijn er acht categorieën, waarbij de hoogste zijn
gereserveerd voor slachtoffers
van mensenhandel, zedenmisdrijven of mishandeling met
blijvende lichamelijke gevolgen
(categorie 8: 10.000 euro).
Dus heb je te maken gehad
met een overval of geweld
in de winkel? Neem dan
contact op het Schadefonds
Geweldsmisdrijven en vraag
of ook jij in aanmerking komt
voor een financiële pleister op
jouw geestelijke of lichamelijke
verwonding. Surf naar
www.schadefonds.nl.
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‘ Wat te d
tegen an
herhalin

Hallo Kim, .............................................................. inkomend 28-09-13, 21:36
Ik ben laatst in de winkel overvallen. Een man kwam binnen met een
mes en eiste geld. Dat heb ik hem gegeven en daarna ging hij weg.
Ik was doodsbang en ben dat eigenlijk nog steeds. Ik ga met steeds
meer tegenzin naar mijn werk, omdat ik dit niet nog een keer wil
meemaken. Wat moet ik doen?
Jeroen

Beste Jeroen,
Ik kan in je brief niet lezen of je
goed bent opgevangen na deze
overval, maar het is van belang
dat slachtofferhulp zo snel
mogelijk wordt ingeschakeld.
Liefst dezelfde dag nog. Dan
komen er deskundige hulpverleners naar je toe die je op een
professionele manier opvangen.
Elders in dit blad lees je er meer
over (pagina 7).
Ook is er een schadefonds
dat geld uitkeert aan slachtoffers van geweldsmisdrijven.
Dat helpt niet om je angst weg
te nemen, maar het is wel een
pleister op de wonde. Meer over
het schadefonds lees je elders
op deze pagina’s.

Tot slot is er een subsidieregeling voor bedrijven – dus ook
winkels – die zijn overvallen en
die maatregelen willen nemen
om herhaling te voorkomen.
Het hierboven genoemde schadefonds verstrekt deze subsidie
van maximaal 1000 euro voor
preventieve beveiligingsmaatregelen zoals het installeren
van camera’s, het plaatsen van
een kluis of het organiseren
van een overvaltraining voor
winkelpersoneel.
Mijn advies is dan ook heel concreet: wijs je baas op het bestaan
van deze Subsidieregeling voor
Overvalpreventie. De regeling
is vooral voor kleinere winkels
interessant.
Zie www.schadefonds.nl.
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Heb je ook een vraag aan Kim?
Stuur ’m per mail veiligindewinkel@fhkn.nl
of per post naar DNK, t.a.v. Kim,
Hardwareweg 7
3821 BL Amersfoort

Uit het dagelijks leven in de winkel
Aflevering: Aafje bergt het geld veilig op
Zorg dat er niet meer geld dan
noodzakelijk in de kassa zit

Laat de kassa niet onnodig open staan

Stimuleer pinbetalingen

Stop groot geld direct in een
afroomkluis

Breng geld altijd met
minimaal twee mensen
naar de bank

Tel de dagopbrengst
op een plek waar
niemand je ziet

Neem de dagopbrengst
nooit mee naar huis
Zorg op weg naar de bank voor
voldoende afwisseling in tijdstip,
dag en route

Let op de omgeving wanneer je geld
afstort in een nachtkluis bij een bank

