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voor iedereen die in de winkel werkt

TIPS VOOR VEILIG
VAKANTIEWERK
REGELS ZIJN REGELS
WAT MOET JE VAN ME?!

TEN GELEIDE:

Vakantie versus werk
Ze lijken tegenstrijdig, de woorden vakantie en werk. Want als je werkt heb
je geen vakantie, en als je vakantie hebt werk je niet. Meestal dan.
Want samen vormen beide woorden iets waar jongeren en studenten graag
gebruik van maken: vakantiewerk. Werken in de zomermaanden is voor hen
namelijk dé mogelijkheid om een zakcentje bij te verdienen.
Vakantiewerk heeft echter ook een keerzijde: het is niet altijd veilig. Daar komen ongelukken van en
van ongelukken kunnen mensen hoogst ongelukkig worden. Daarom: vakantiewerk prima, zolang
het maar wel veilig gebeurt.
Uit de statistieken blijkt dat jongeren in een vakantiebaantje twee keer zo veel kans op een arbeids
ongeval hebben dan andere werknemers. Dat komt waarschijnlijk voor een deel omdat ze nog jong
zijn en zich niet of nauwelijks met veiligheid bezighouden. Maar voor een ander deel ook omdat
ze slecht over de gevaren worden voorgelicht door de werkgever. Cijfers specifiek voor mede
werkers in winkels en supermarkten zijn er niet, maar wel is bekend dat maar weinig werkgevers
in de detailhandel hun werknemers veiligheidsinstructies geven. Terwijl dit wel verplicht is.
Enkele jaren geleden constateerde de Arbeidsinspectie bij een onderzoek naar vakantie- en
bijbanen misstanden rond de veiligheid bij meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven.
Nieuwe inspecties blijven echter achterwege, omdat de dienst de afgelopen jaren fors heeft
moeten bezuinigen.
Wie komt er nu nog op voor veilig vakantiewerk? De vakbonden roeren zich. Gelukkig, want dat is
in het belang van de vakantiekrachten. Maar de vakantiekrachten zelf zullen ook alert moeten zijn.
Hoe je dat kunt doen en wat je kunt doen, lees je in deze uitgave van DNK. Doe er je voordeel mee.
Want je gezondheid is meer waard dan het zakcentje dat je kunt bijverdienen.
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4 Vakantie(werk)

Voor jongeren en studenten is de zomervakantie
dé mogelijkheid om een centje bij te verdienen.
Maar doe dat dan wel veilig.
Recreatie
Horeca

17%

14%

6 Feiten en cijfers
15%

10 Regels zijn regels

Huisregels kunnen heel handig zijn. Ook voor
winkels. Ze dragen bij aan de veiligheid.

Winkel

Eén op de drie vakantiekrachten gaat aan de slag in
een winkel of supermarkt. Iets meer dan de helft
heeft geen informatie over veilig werken gehad.

12 Grote mond

Winkeldief Peter geeft ‘lastig’ winkelpersoneel
het liefst een grote mond, leren we op de
training Veilig en Effectief Omgaan met
Winkelcriminaliteit.

7 Goede vraag!

Je goed voorbereiden op veilig vakantiewerk hoeft
niet moeilijk te zijn. Je moet je werkgever gewoon
een paar goede vragen stellen.

14 Brieven

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

8 Coole winkel

Bij kledingwinkelketen Coolcat gaan deze zomer
weer veel vakantiekrachten aan de slag. Die worden allemaal voorgelicht over de veiligheidsregels.

16
Aafje houdt
		 een dief aan

In de serie ‘Uit het dagelijks leven in de winkel’
deze keer de aflevering ‘Aafje houdt een dief aan’.
Een beeldroman.
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Vakkenvuller
Sterretje!

Nr. 1:

5

Het Vakkenvulkampioenschap
2013 werd georganiseerd door
FNV Jong. Gewoon, om vakantiekrachten in het zonnetje te
zetten, én om aandacht te trekken. Want de bond maakt ook
graag leden.
Het kampioenschap vond plaats
in het kader van de jaarlijkse
vakantiewerkcampagne van
FNV Jong. Die gaat elk jaar
gepaard met een uitgebreide
enquête rond alles wat komt
kijken bij vakantiewerk. De
uitkomsten worden doorgaans
met veel tamtam in de publiciteit gebracht. Zoals vorig jaar
met Sterretje, die vervolgens als
enige kandidaat in de categorie
tv-persoonlijkheden kon eindigen als vakkenvulkampioen.
De vakantiewerkcampagne en
enquête voor dit jaar waren op
het moment van dit schrijven
nog in volle voorbereiding.
Dus daar kunnen we helaas
nog niets over zeggen.

Het lidmaatschap van een vakbond kan lonend zijn. Ook voor
vakantiewerkers. Voor hen, en
voor jongeren die nog studeren
of die al klaar zijn maar nog
geen baan hebben, zijn er FNV
Jong en CNV Jongeren. Het
lidmaatschap kost haast niks
(zie voor de juiste bedragen de
websites van de bonden). Hier
staat tegenover dat de bonden
je helpen bij al je vragen over
bijvoorbeeld je loon (krijg ik wat
ik verdien?), je rechten (is het
bijvoorbeeld allemaal wel veilig
wat ik moet doen?) en je plichten (moet ik inderdaad al die
onregelmatige uren werken?).
“We bieden een totaalpakket”,
zegt Robbert Coenmans van
FNV Jong. “We helpen onder
meer bij het invullen van
een belastingteruggavebiljet.
Gemiddeld laten jongeren
250 euro per jaar aan belastingteruggave liggen! Nou, dan
is dat lidmaatschap snel terug

Robbert Coenmans

Sterretje, een van de hoofdrolspelers uit
Oh Oh Cherso, is vorig jaar eerste geworden
in het vakkenvulkampioenschap voor
tv-persoonlijkheden. Kampioen in de categorie
politici werd het VVD-Tweede Kamerlid
Cora van Nieuwenhuizen. Leuk om te weten.
Maar belangrijker is dat vakantiewerkers
weten dat er vakbonden bestaan, die zich
onder meer inzetten voor veilig werken.
Wat hebben deze zaken met elkaar te maken?

verdiend. Maar we helpen ook
bij vragen over de kwaliteit
van je sollicitatiebrief of cv,
de vaststelling van het juiste
salaris – word ik niet onder
betaald? – en andere vragen
rond het werk. Denk aan overuren en overurenvergoeding,
verplicht komen werken,
onregelmatigheid, veilig
werken en zo meer.

Voor dit blad zijn we natuurlijk
vooral nieuwsgierig naar de
betekenis van de bond als het
gaat om veilig (kunnen) werken. “Dat was twee jaar geleden
het hoofdonderwerp van onze
vakantiewerkcampagne”, aldus
Coenmans. “We hebben toen
gevraagd naar het gevoel van
veiligheid op de werkplek. Eén
op de vijf vakantiewerkers

bleek zich wel eens onveilig te
voelen. Natuurlijk, in de bouw
ligt dit hoger dan in bijvoorbeeld een kantoorfunctie, maar
het gaat om het gemiddelde.
En de oorzaak is volgens de
ondervraagden ook duidelijk:
de informatievoorziening over
veilig werken is onvoldoende.”
Coenmans spreekt duidelijke
taal over de detailhandel: “Er

zijn maar weinig winkeliers
die investeren in cursussen
voor hun werknemers die een
parttime of tijdelijk contract
hebben. Meestal jongeren
dus, en dan bedoel ik vooral in
supermarkten. Hun werkgevers
gaan er vanuit dat zij snel weer
vertrekken, en elke investering
zou dan wel eens verloren geld
kunnen zijn. Wij blijven echter
op het belang ervan hameren.
Ook vanuit ondernemersperspectief snap ik het niet:
wie komt er nog terug in een
winkel waar klanten zonder
weerwoord maar tekeer kunnen
gaan? Dan denk ik: een goede
training kan hier wonderen
doen. En welke werkgever wil
zijn personeel nou willens en
wetens in gevaarlijke situaties
terecht laten komen?”
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FEITEN & CIJFERS

1

kel

Landbouw

Van alle vakantiekrachten
vindt bijna één op de drie 9%
een baantje in de winkel.

Geld verdienen

28%

12%

93%

Ervaring
opdoen

Win

Winkel is nummer
voor vakantiekracht

Winkel

48%
15%

17%

14%

13%

Weet niet of
hij volgens
de veiligheids
eisen werkt

>

Welke maatregelen zijn genomen om de
winkelcriminaliteit te beperken?

>

Zijn er procedures hoe je om moet gaan met
criminaliteit? En zo ja, welke zijn dat?

>

Wat moet je doen als er een overval
plaats vindt?

>

Als er een overvalknop is: wanneer moet
je deze gebruiken of juist niet?

>

Wat wordt er van je verwacht bij diefstal?

>

Hoe moet je optreden als een alarmpoortje
alarm slaat?

>

Hoe moet je handelen bij agressie?

n

Eén op de vijf vakantiekrachten
voelt zich wel eens onveilig
op het werk

Horeca

Heel tevreden

Niet zo tevreden

7%

rede

De meesten zijn
dik tevreden met
hun vakantiebaan.

Het liefst gaan vakantiewerkers aan de
slag in de recreatie, zoals bij een zwembad
of op een camping.
Recreatie

k tev

veilig. Want je kan te maken krijgen met diefstal en

Je kunt daarom maar beter goed voorbereid zijn.
Dit hoeft niet moeilijk te zijn. Je moet je werk
gever gewoon een paar goede vragen stellen.
Zoals deze:

56%
lij
Rede

in een winkel of supermarkt? Hou het dan wel

34%

23%

De belangrijkste reden om vakantiewerk te gaan doen (meer antwoorden
mogelijk).

Heb je vakantiewerk gevonden en ga je aan de slag

geweld of andere onveilige situaties in de winkel.

Horeca

Toch niks
anders te doen

27%

GOEDE VRAAG

53%

Werkgevers
Heeft geen infor
die vinden dat
matie over veilig
vakantiekracht werken gehad
zelf zijn rechten
en plichten
moet uitzoeken

Als je antwoorden hebt gekregen op deze
vragen, ben jij goed voorbereid op eventuele
winkelcriminaliteit.
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KEEP IT COOL
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In de vestigingen van kledingwinkelketen Coolcat
gaan deze zomer weer veel vakantiekrachten aan
de slag. “Eerst vragen we onze hulpkrachten of ze
wat meer willen komen werken ”, zegt assistentfiliaalmanager Jozua. “Maar we werven ook extra
krachten. Die blijven vaak daarna weer hangen
als hulpkracht. Zo ben ik zelf ook begonnen.”
Sevelle is één van die hulpkrachten die deze zomer

enkele weken fulltime aan de slag gaat in haar
bijbaan. “Leuk”, zegt ze. “En natuurlijk even lekker
een centje verdienen. Want daarna is het weer
hard studeren.”
Volgens Jozua krijgen alle nieuwe krachten
voorlichting over de veiligheidsregels bij Coolcat.
“Niet direct al de eerste dag, want dan komt er
te veel op ze af. Maar wel kort daarna. Bovendien

hangen in de kantine posters met voorlichting
over zaken waar je zoal op moet letten, hoe je je
moet opstellen tegenover klanten en hoe je het
best kunt reageren op diefstal en agressie. Ook
bespreken we dit soort kwesties eens in de zoveel
maanden tijdens de teammeetings.”
Sevelle beaamt dit. “Zeker in de zomermaanden
moet je alert zijn, want dan is het vaak wat

drukker. Dus je doet wat je moet doen: hallo
zeggen tegen mensen die binnenkomen, klanten
proactief helpen, je als personeel tactisch
verdeeld over de winkel opstellen en meer van dit
soort dingen. En dat werkt, want we maken niet
veel rottigheid mee en ik heb me hier ook nog
nooit onveilig gevoeld.”
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Regels zijn regels
Het voelt als een dooddoener als iemand zegt:
‘Sorry, zo zijn nu eenmaal de regels’. Maar in het geval
van huisregels kan het heel handig zijn wanneer iets

Wat als iemand zich niet aan de regels houdt?

zwart op wit staat. Want ook huisregels vergroten

>

Spreek de persoon in kwestie aan en wijs hem niet op
diens gedrag, maar op de desbetreffende huisregel.
Dit wekt minder agressie op;

>

Als hij dan nog niet mee wil werken, vraag hem de winkel
te verlaten en geef een duidelijke reden waarom je dit
vraagt. Dit is de eerste sommatie (dit is een juridisch
woord voor een waarschuwing);

>

Weigert de persoon na drie sommaties nog steeds de
winkel te verlaten dan is er sprake van huisvredebreuk.
Dit is een strafbaar feit. Je bent dan bevoegd de klant aan
te houden. Bel dan direct de politie via alarmnummer 112;

>

Tot slot heb je de mogelijkheid een winkelverbod op te
leggen aan degene die zich niet aan de huisregels houdt.

de veiligheid in de winkel.
Nee, je mag in de winkel niet
zomaar de tas van een klant
controleren. Ja, het mag wel als
het in de huisregels staat. Want
wanneer de huisregels duidelijk
zichtbaar bij de ingang hangen,
wordt de klant die de winkel
binnen gaat geacht hiermee stilzwijgend in te stemmen. Wijkt
de klant vervolgens van de huisregels af – hij pakt bijvoorbeeld
geen mandje of karretje terwijl
in de huisregels staat dat dit wel
moet – dan kan je hem hier op
aanspreken.
Huisregels zijn een handig
hulpmiddel, temeer omdat
je ze zelf kunt samenstellen.
Welke regels je hanteert, hangt
natuurlijk af van het type
winkel, de gewenste uitstraling
of de manier waarop je wilt

optreden tegen winkeldiefstal.
Vaak stelt een leidinggevende
de huisregels op. Maar ook jij
als winkelmedewerker hebt
een rol. Je kunt aangeven wat
jij belangrijk vindt. Of wat
volgens jou wel of niet werkt.
Bovendien is het een goede zaak
als leidinggevenden en personeel nauw samenwerken bij
het opstellen van de huisregels.
Dat kweekt een gevoel van
saamhorigheid, vergroot het
draagvlak én vergroot de
bekendheid van de regels op
de werkvloer. Bovendien zijn
de huisregels ook voor jou
belangrijk. Ze maken immers
duidelijk wat in de winkel wel
en niet wordt getolereerd en
hoe je hiermee om kunt gaan.

Hoe stel je huisregels op?
Hieronder een handreiking.
De eerste paar zinnen hebben
we al voor je klaar, die kan je zo
overnemen: ‘U bent van harte
welkom in onze winkel. Om een
prettig winkelklimaat te bevorderen hanteren wij duidelijke huisregels. Als u deze winkel betreedt
gaat u akkoord met de volgende
huisregels.’
Vervolgens kun je onderwerpen
aan de orde stellen die bij jou in
de winkel belangrijk zijn. Zoals
zaken rond vermeende winkeldiefstal (‘Om misverstanden snel
op te lossen dient u medewerking
te verlenen aan onderzoek van
uw kleding of tassen’), gedrag
(‘In onze winkel gaan we respectvol met elkaar om’, of ‘Het is niet
toegestaan meegebrachte drinkof etenswaren te nuttigen’) of
ruilen (‘Ruilen van aangekochte

artikelen is alleen toegestaan binnen <vul in> dagen in de originele
verpakking en met overhandiging
van het originele aankoopbewijs’,
of ‘Wij geven geen geld terug’).
Andere zaken die aan de orde
kunnen komen, zijn regels rond
de toegang van groepen zoals

scholieren, de politie inschakelen en het gebruik van een
winkelmandje of –wagentje.
Alles kan in principe. Maar let
wel op: de regels mogen niet
aanstootgevend of discriminerend zijn.

12

WAT MOET JE VAN ME?
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“Ik ben maar voor één ding bang”,
zegt winkeldief Peter (onherkenbaar in beeld gebracht). “En dat
is niet voor camera’s of voor
detectiepoortjes, maar voor het
winkelpersoneel. Ik wil alleen
gelaten worden: anoniem de
winkel in, anoniem de winkel door
en anoniem de winkel weer uit.”
Met zijn speciaal geprepareerde jas en tas
Sport 2000 en Boon Schoen- en Sleutelservice.
Hij geeft tekst en uitleg en vraagt de deelnemers
– “Geen detectiepoortje gaat hier op af!” –
weet Peter binnen korte tijd toch al snel voor
hun persoonlijke leerwensen te benoemen.
honderden euro’s aan artikelen zonder te betalen
“Hoe kan ik nu het beste een verdachte aannaar buiten te loodsen. Per jaar is hij goed voor
spreken?”, vraagt Judith. Friso wil weten hoe hij
een half miljoen aan gestolen waar!
het beste kan reageren bij een vermoeden van
“Ik vind dit echt heel leuk”, reageert een van
diefstal: “Zelf er op af of de politie bellen?”
Zo heeft ieder zijn vragen en die komen later deze
de aanwezigen. “Leerzaam ook.” Gelukkig maar:
we zijn hier op een training Veilig en Effectief
bijeenkomst aan bod, wanneer in de winkel in de
Omgaan met Winkelcriminaliteit. En Peter is
praktijk wordt geoefend. Peter gebruikt daarbij
geen echte winkeldief, maar
behalve zijn jas en tas
een acteur. Wel een goeie
ook zijn grote mond:
Als ik iets nodig heb,
acteur, vooral in zijn rol als
“Wat moet je van me?!
vraag ik het je wel!”
Als ik iets nodig heb, vraag
winkeldief. Hij bezoekt de
winkels waar de trainingen
ik het je wel!” Ja, daar sta
worden gehouden van tevoren en besteelt ze.
je dan als winkelmedewerker. Hoe te reageren?
Tijdens de training geeft hij zijn buit echter
Aan het einde van de training weet iedereen het
weer terug. Het aanwezige winkelpersoneel
antwoord. Ook op alle andere vragen.
Deze training werd als pilot aangeboden door
reageert altijd verrast: nee, dat hadden ze écht
FHKN om winkelpersoneel te helpen hun vak
niet gemerkt …
Peter is de side-kick van Fred Stuij van Stuij
manschap te versterken. FHKN wil de training de
Criminaliteitspreventie die deze training (namens
komende tijd verder uitrollen en in meer steden
PICO Nederland) verzorgt. Fred leidt deze bijeen
aanbieden aan winkeleigenaren en hun personeel.
Meer informatie?
komst in Amersfoort voor de medewerkers van
Mail dan naar veiligindewinkel@fhkn.nl.
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EVEN – BRIEVEN –
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VRAAG ’T KIM
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Gekke vraag

– BRIEVE

...................................... inkomend 27-05-14, 14:58

Ha Kim,
Gekke vraag misschien, maar ik heb nog geen vakantie
baantje. Hoe vind ik die?
Jurgen

Bereid je voor op
veilig vakantiewerk

.............................. verstuurd 27-05-14, 16:55

............................................................... inkomend 26-05-14, 12:02

Hoi Kim,
Ik heb dit jaar een vakantiebaantje in een winkel. Heel leuk, gekregen
via een vriendin. Ik hoop alleen dat er niet weer iets gebeurt. Vorig jaar
deed ik vakantiewerk in een supermarkt. Daar ben ik uitgegleden en
hard gevallen. Met een gekneusde pols als gevolg. Dat was niet alleen
heel pijnlijk, maar ook vervelend, omdat ik niet meer kon werken en
toen ook geen geld meer verdiende. Ik hoop zoiets dit jaar niet mee te
hoeven maken. Hoe kan ik herhaling voorkomen?
Charita

...................................................................................................................................................................................................... verstuurd 27-05-14, 13:38

Beste Charita,
Een ongeluk zit in een klein
hoekje en helemaal voorkomen
kun je het nooit. Maar je kunt
wel de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.
Jij hebt vakantiewerk gevonden
in een winkel. Dat is een veiligere plek om te werken dan bijvoorbeeld in de bouw, de industrie of de landbouw. Maar ook
winkels kennen hun specifieke
gevaren. Denk aan winkelcriminaliteit in de vorm van diefstal
of agressie en geweld. Maar
ook zoiets als zwaar tillen kan
fysieke problemen opleveren.
Of heel veel uren zonder pauze
achter elkaar doorwerken.
De jongerenbonden van FNV en

CNV hebben de afgelopen jaren
diverse onderzoeken gedaan
naar vakantiewerk en veiligheid. Daaruit blijkt dat gemiddeld één op de vijf vakantiekrachten wel eens in gevaarlijke
situaties terecht komt tijdens
het werk, en dat 8 procent daadwerkelijk een ongeluk krijgt.
Ook blijkt dat bijna de helft niet
weet of zij volgens de veiligheidseisen werken of welke
veiligheidsregels er gelden.
Het voert te ver om hier precies
uit de doeken te doen hoe je
onveilige situaties kunt vermijden. Elders in dit blad wordt
hier dieper op ingegaan. Maar ik
heb wel een paar handige tips.

Ten eerste: vraag je werkgever
welke veiligheidsregels er gelden en waar je op moet letten.
Eigenlijk hoort de werkgever je
veiligheidsinstructies te geven,
maar dit gebeurt niet altijd.
Ten tweede: net als bij vaste
krachten moet een werkgever
zich ook bij vakantiekrachten
aan bepaalde regels houden.
En dat doen ze ook niet allemaal. Ze betalen bijvoorbeeld
minder dan waar je wettelijk
recht op hebt. Of ze laten je te
veel uren werken zonder dat je
daarvoor een vergoeding krijgt.
Natuurlijk, de meeste werkgevers zijn te goeder trouw, maar
soms ook niet. En dat is niet

goed voor je portemonnee, of
erger nog, voor je gezondheid.
Heb je vragen over wat kan en
mag op het werk en wat niet,
dan kun je het beste bij een vakbond aankloppen. Die willen
dan wel dat je lid wordt, maar
dat kost maar een paar centen
per jaar. En voor dat geld vragen
ze – als jij dat wilt – aan het eind
van het jaar ook nog geld voor
je terug bij de Belastingdienst.
Of ze adviseren hoe je het beste
jouw CV of sollicitatiebrief op
papier kunt zetten. Maar zij
en ik kunnen je niet helpen
voorkomen dat je hier of daar
opnieuw uitglijdt en je pols
verstuikt. Dat moet je zelf doen.
Kim

Beste Jurgen,
Zoeken, zou ik zeggen. En vooral je best doen. Maar ik
neem aan dat je dit al hebt gedaan, toch? Nu is het wel
zo dat er inderdaad nog wel eens jongeren met lege
handen achter blijven. Maar er zijn tenslotte ook meer
dan een miljoen jongeren die jaarlijks in de vakantie wat
geld bijverdienen. Hoe vinden zij dat werk?
Misschien kun je wat van je collega-vakantiekrachten
leren. De meesten vinden vakantiewerk vanuit een
bijbaan die ze in andere periodes van het jaar al hebben. Een andere grote groep vindt werk via vrienden,
familie of kennissen. Of ze gaan opnieuw aan de slag
in de vakantiebaan die ze het jaar daarvoor hadden.
Sommigen lopen gewoon een bedrijf in en vragen of ze
er kunnen komen werken, en weer anderen zoeken via
internet, kranten en advertenties of een uitzendbureau.
Je ziet, de mogelijkheden zijn legio, maar het initiatief
moet zoals gezegd wel van jou zelf komen.
Kim
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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

AFLEVERING:

UIT HET DAGELIJKS LEVEN IN DE WINKEL
AAFJE HOUDT EEN DIEF AAN

ZE BLIJFT ALTIJD KALM WANNEER ZE
EEN WINKELDIEFSTAL SIGNALEERT.

ZE HANDELT ALTIJD MET EEN
COLLEGA; DAT IS VEILIGER.

ZE SPREEKT DE VERDACHTE
EERST BELEEFD AAN.
BIJ EEN AANHOUDING
ZEGT ZE LETTERLIJK:
“IK HOUD U AAN OP
VERDENKING VAN DIEFSTAL.”

ZE LEIDT DE
VERDACHTE WEG
UIT HET ZICHT
VAN KLANTEN EN
BELT DE POLITIE.

ZE DRAAGT DE VERDACHTE OVER AAN DE
POLITIE EN DOET AANGIFTE.
ZE LAAT DE VERDACHTE NOOIT ALLEEN.
MAAR ZE BLIJFT OOK NIET ALLEEN MET HEM.

OM GEWELD TE VOORKOMEN IS
ZE STEEDS BELEEFD GEBLEVEN.

