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Wist je dat één derde van de winkeliers na een inbraak, diefstal of ander strafbaar feit géén aan
gifte meer doet bij de politie? Ze denken dat dit toch geen zin heeft. Voor hen is zo’n initiatief
als van de Maastrichtse rechtbank heel aardig. Die heeft diverse winkeliers uitgenodigd om
zittingen bij te wonen tegen winkeldieven. Tussen de zittingen door legde de Officier van Justitie
uit hoe er wordt omgegaan met dit soort zaken. Bijvoorbeeld dat rechters ook dit soort zaken
heel serieus nemen en dat het echt wel zin heeft om daadwerkelijk aangifte te doen. En die

4 Preventie

Hij heet Colin Voetee en is de grote regelaar
achter de Week van de Veiligheid. Zijn lijfspreuk?
Preventie, preventie en nog eens preventie.

verhalen over lichte straffen vond hij ook onzin. Iemand die een spijkerbroek had gestolen kreeg

“Mij maak je niet gek, stoere jongen”, reageert
een van de deelneemsters aan de groepstraining
Veilig Werken. Maar heftig was het wel.

maar liefst dertig dagen gevangenisstraf. Maar die had dan ook wel een voorgeschiedenis.
Het Maastrichtse initiatief maakte onderdeel uit van de Week van de Veiligheid die plaatsvond van
6 tot en met 12 oktober. Maar dat was niet het enige initiatief. In meer dan honderd steden vonden
activiteiten plaats die gericht waren op veilig werken. Wil je weten wat zoal? Surf dan eens naar de
website www.deweekvandeveiligheid.nl. Of check op twitter #WvdVeiligheid. Je zult versteld staan
wat er die week allemaal is gedaan.
Ook FHKN was actief en bezocht winkeliers in de binnenstad van Almelo. Daar bleken we meer dan
welkom, zo lees je verderop in dit blad. Net als het bovenstaande voorbeeld uit Maastricht was ook
Almelo voor ons een goede les. Namelijk dat er nooit genoeg aandacht kan zijn voor veiligheid.
De kracht van voorlichting is herhaling, zo luidt een volkswijsheid. Het is een waarheid als een koe.
Daarom is het zo’n goede zaak dat er een jaarlijkse Week van de Veiligheid is. En daarom is het ook
goed dat er organisaties zoals FHKN bestaan, die in die week, maar ook in andere periodes van jaar,
voorlichting blijven geven over veilig werken in de winkel.
De redactie
Colofon:
DNK is een uitgave van FHKN in samen
werking met de vakorganisaties FNV en CNV
en is bestemd voor iedereen die in de winkel
werkt. Het blad behandelt uiteenlopende
onderwerpen in relatie tot winkelveiligheid,
gericht op zowel preventie als (na)zorg.
Het blad verschijnt drie maal per jaar in een
oplage van 15.000 stuks, en wordt mede
mogelijk gemaakt dankzij financiële steun
van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel
en de sociaal fondsen Aardappelen-,
groenten- en fruitdetailhandel; Bloemenen plantendetailhandel; Mode- en sport
detailhandel; Samenwerkende branches SBD,
Gemengde en speelgoedbranche Gebra.
Realisatie: Amazing Media
Teksten: de Schrijfzaak
Eindredactie: Kim de Keijzer
Fotografie: Peter Arno Broer
Opmaak: Peter Jonker
Druk: AltijdDrukWerk
Redactieadres: Redactie DNK, p.a. FHKN,
Hardwareweg 7, 3821 BL Amersfoort
E-mail:veiligindewinkel@fhkn.nl

10 Training

6 Feiten en cijfers

Het succes van de Week van de Veiligheid in
cijfers: 100 gemeenten, 11.000 websitebezoeken
en meer dan 5000 hits op de veiligheidstips.

12 Voorlichting

Een team van FHKN bezocht de Almelose
binnenstad om winkelmedewerkers voor
te lichten over veilig werken.

7 Promotiemateriaal

De slogan ‘Minder cash, wel zo veilig’ moet leiden
tot minder diefstal en overvallen. Het bijbehorend
promotiemateriaal kan je zelf downloaden.

14 Brieven

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

8 Leuke winkel!

Werken bij Zeeman is leuk! Niks de hele dag
onderbroeken vouwen, zoals buitenstaanders wel
eens zeggen. Hoe kom je erbij? Elke dag is anders!

16
Aafje voorkomt
		 problemen

In de serie ‘Uit het dagelijks leven in de winkel’
deze keer de aflevering ‘Aafje voorkomt
problemen’. Een beeldroman.
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Colin Voetee hamert

altijd op preventie

Wat hem drijft? “De wetenschap dat er veel aanbod in de markt is
waarmee je gratis of zo goed als gratis je winkel veiliger kan maken.
Ik ben het dan ook helemaal eens met de Rotterdamse burgemeester
Aboutaleb die tijdens de Week van de Veiligheid zei: Je bent stom als
je hier geen gebruik van maakt.”
Colin Voetee is projectleider
bij het Centrum voor Crimina
liteitspreventie en Veiligheid
(CCV). Deze organisatie adviseert – heel kort samengevat –
ondernemers in onder meer de
detailhandel over hoe zij zich
het beste kunnen wapenen
tegen onveilige situaties. De
Week van de Veiligheid is een
goed voorbeeld van de vele initiatieven van het CCV. En Voetee
is, niet geheel toevallig in dit
geval, hier de projectleider van.
Elfhonderd kilometer heeft hij
gereden in de periode tussen
6 en 12 oktober waarin ‘zijn’
Week van de Veiligheid plaatsvond. Hierin zijn nog niet de
drie dagen meegeteld waarop

hij met de trein heeft gereisd.
Het waren bovendien allemaal
lange werkdagen, die vaak
pas ophielden na het laatste
twitterbericht diep in de nacht.
“In meer dan honderd gemeenten hebben activiteiten en bijeenkomsten plaatsgevonden”,
zegt Voetee. Met initiatieven
van die gemeenten zelf, de
politie, winkeliers… te veel
om op te noemen. Zelf vond
ik het initiatief in Maastricht
heel mooi, waar de rechtbank
ondernemers had uitgenodigd
om zittingen tegen winkeldieven bij te wonen. Tussen de
zittingen door legde de Officier
van Justitie uit hoe er wordt
omgegaan met dit soort zaken.

Bijvoorbeeld dat het echt wel
zin heeft om aangifte te doen en
dat rechters ook dit soort zaken
heel serieus nemen, ondanks
berichten dat dit anders zou
zijn. ‘Onzin’ noemde de Officier
dit. Iemand die een spijkerbroek
had gestolen kreeg dertig dagen
gevangenisstraf, mede vanwege
zijn voorgeschiedenis. De reacties van de ondernemers
waren goed om te zien. Zo van:
fijn dat hier ook echt iets mee
gedaan wordt.”
De Week van de Veiligheid
is een initiatief uit 2009 van
de supermarktkoepel CBL.
Inmiddels doen meer branches
mee: detailhandel, horeca en
transport. Elke jaar mag een

andere branche het
thema bepalen en de
aftrap geven. Dit jaar
was dat de detailhandel.
Die koos onder het motto
‘Minder cash, wel zo veilig’
voor het promoten van meer
pinbetalingen. Immers, hoe
minder geld er te halen valt,
hoe kleiner de kans op ongewenste gasten.
De officiële opening van de
week werd verricht door minister Opstelten van Veiligheid en
Justitie. Hij betaalde ‘pinloos’
in een Kruidvat-vestiging, een
nieuwe ontwikkeling die snel
kunnen betalen combineert
met weinig contant geld op
zak hoeven hebben. Voetee:

“Ik hamer altijd op preventie.
Mijn advies aan elke ondernemer is dan ook: gebruik alle
mogelijkheden die je worden
geboden om je onderneming
veiliger te maken. En bespreek
dat ook met al je personeel.
Dus óók met je zaterdaghulp.”
Een ander advies: “Sluit slimme
coalities. Werk samen met
andere bedrijven. Maak bij

voorbeeld binnen een
winkelgebied afspraken over gezamenlijk
openen en sluiten.
Werk aan collectieve
beveiligingsmaatregelen.
Open een WhatsApp-groep.
En geloof me: het zal je meer
besparen dan het je kost. In alle
opzichten, ook in ziektekosten
voor medewerkers die uitvallen
omdat ze nare dingen hebben
meegemaakt. Daarom praat ik
burgemeester Aboutaleb graag
na: je bent stom als je geen
gebruik maakt van de vele vaak
gratis mogelijkheden.”
Terugblikken? www.deweek
vandeveiligheid.nl. Of kijk ook
eens op www.hetccv.nl.
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* RPC’s zijn in het leven geroepen om criminaliteit tegen het bedrijfsleven in kaart te brengen en terug te dringen. In deze platforms pakken politie,
justitie, overheid, brancheorganisaties en ondernemers gezamenlijk lokale en regionale veiligheidsproblemen aan. Bijvoorbeeld door ondernemers
te informeren over criminaliteit en hen concrete maatregelen aan te reiken. Met als uiteindelijk doel het verhogen van de veiligheid.

Het thema van de Week van de Veiligheid
(6 tot en met 12 oktober) was ‘Minder cash, wel
zo veilig’. Deze boodschap werd uitgedragen
door Martin Morero, bekend van de tv-serie
Gooische Vrouwen, maar in dit geval
ambassadeur van de Week van de Veiligheid.
Hij heeft zeven tips die helpen bij het voorkomen van diefstal en overvallen.
Martins veiligheidstips zijn breed in het land
verspreid. Het campagnebureau heeft in de
aanloop naar de Week van de Veiligheid 1000
pakketjes met promotiemateriaal verstuurd.
Minimaal een zelfde aantal mensen heeft op
de website www.deweekvandeveiligheid.nl de
pagina bezocht waar zelf promotiemateriaal

gedownload kan worden. Dit laatste kan nog
steeds. Bezoek de site daarom zelf ook eens, en
lees dan tevens wat er allemaal is gedaan in de
Week van de Veiligheid. Je zult versteld staan
van de hoeveelheid activiteiten.
Zoek je meer veiligheidstips? Surf dan naar de
website www.veiligondernemenbeginthier.
nl. Hoewel de site eigenlijk voor ondernemers
bedoeld is, kan je hier de nodige informatie vinden
waar ook jij als medewerker zeker iets mee kan.
En dan is er natuurlijk ook nog onze eigen website
www.fhknacademy.nl waar je gratis online
veiligheidstrainingen kan volgen. Keuze genoeg
dus. Doe er je voordeel mee!
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LEUKE WINKEL

Werken bij Zeeman is leuk! Dat vinden alle
zeven verkoopmedewerksters die de winkel
in Nieuwegein bemensen. Niks de hele dag
onderbroeken vouwen, zoals de buitenwacht
nog wel eens gekscherend wil opmerken.
Hoe kom je erbij? Elke dag is anders.

Wat maakt het werk nou zo aantrekkelijk, naast
al die nieuwe mensen die je elke dag tegenkomt?
“Ten eerste de nieuwe XL-formule”, zegt filiaal
beheerder Joyce Pas. “Er zijn in Nederland nog
maar een paar winkels waar deze formule is uitgerold, en wij zijn daar één van. Je ziet het ook

aan de winkel: die is anders ingericht. Mooier, vind
ik. We hebben bijvoorbeeld vrijwel geen bakken
met producten meer. Alles hangt. Het is voor ons
een uitdaging om van de XL-formule een succes
te maken.”
Zo zijn er meer uitdagingen. Zeeman is uitgeroepen tot de beste winkelketen van Nederland waar
het gaat om kinder- en babykleding. Zo’n top
prestatie moet natuurlijk worden vastgehouden.
En dan is er ook nog de ‘Zeemanschool’ waar
medewerkster Denise één dag per week haar
mbo-opleiding Verkoper volgt. Betaald door

haar werkgever, Zeeman. “Ik werk hier nu zeven
maanden en vind het allemaal hartstikke leuk”,
zegt ze. Haar collega Maltie denkt er net zo over.
Nog steeds, want zij werkt al 14 jaar bij Zeeman.
En wat als er gedoe is? Diefstal, of agressie?
“We houden contact met elkaar”, zegt Joyce.
“In woord en gebaar. Dit soort rotdingen helemaal
voorkomen kunnen we niet. Maar we staan in
dit filiaal altijd met minimaal vier mensen in de
winkel. Dus we kunnen elkaar wel ondersteunen
en één team vormen. Dat werkt best preventief.”
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stoere jongen

Mij maak je niet gek,
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Gestaald kader. Zo worden ze ook wel genoemd:
vakbondsleden die de belangen van werknemers zó
belangrijk vinden, dat ze bereid zijn tot het uiterste
te gaan om hun doelstellingen te bereiken.
Wij spreken liever over kordaat
kader: actieve leden van vakbonden die weten hoe ze veilig
en effectief kunnen omgaan
met winkelcriminaliteit. Zoals
de kaderleden van FNV en CNV
die de groepstraining Veilig
Werken hebben gevolgd. Zij
weten nu hoe je afwijkend en
ongewenst gedrag kunt herkennen en hoe je hier op kunt
reageren. De training wordt
gratis aangeboden door FHKN
en is toegankelijk voor alle
kaderleden van alle bonden

die actief zijn in de sector
detailhandel. Maar ook anderen
zijn welkom, zoals de winkel
eigenaar hier zittend op de
foto die zich eveneens bij deze
training had aangesloten.
De training wordt verzorgd
door Fred Stuij van Stuij
Criminaliteitspreventie.
Fred leidt de bijeenkomst en
wordt geassisteerd door Peter
(de man op de rug gezien),
een winkeldief die geen echte
winkeldief is maar een acteur.
Wel een goeie acteur overigens,
vooral in zijn rol als winkeldief.
Hij bezoekt regelmatig winkels
en besteelt ze. En niet zo’n
beetje ook! Soms wandelt hij
het gemak zonder te betalen
met meer dan duizend of tweeduizend euro aan spullen naar

buiten. De buit geeft hij nadien
uiteraard weer terug, want het
gaat er om dat de deelnemers
leren hoe een winkeldief denkt,
handelt en reageert. Vooral veel
indruk maakt zijn agressieve
gedrag wanneer hij door winkelpersoneel wordt aangesproken.
Deze confrontatie met de werkelijkheid opent de ogen van de
deelnemers. “Je weet wel een
beetje hoe het gaat”, zegt een
van deelnemers die werkt in een
grootwinkelbedrijf. “Maar dit
drukt je toch weer met de neus
op de feiten. De tips die we hier
krijgen over hoe hiermee om te
gaan, zijn heel behulpzaam.”
“Mij maakte je niet gek, stoere
jongen”, reageert een andere
deelneemster – werkzaam in
een outlet-store – tijdens de

nabeschouwing op een nagespeelde praktijksituatie. Maar
ook zij kan niet ontkennen toch
veel geleerd te hebben. “Blijf
correct en sta boven beledigend
gedrag van klanten” adviseert
Fred Stuij in zijn algemeenheid.
“Dan raakt het je minder en
dan ben je dat vervelende gevoel
sneller weer kwijt.”

Behoefte aan meer van
dit soort tips, adviezen en
oplossingen? Meld je dan
ook aan voor deze training.
Neem contact met ons op
per e-mail:
veiligindewinkel@fhkn.nl.
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Met open armen
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ontvangen

Een schot in de roos. Al in de eerste winkel
die het team van FHKN in het kader van de
Week van de Veiligheid in Almelo bezoekt, is
het raak. Want bedrijfsleidster Marcia Leushuis
van boekhandel Hilarius Broekhuis heeft
zeker behoefte aan advies
over hoe haar winkel veiliger
kan worden gemaakt. Dus is
het team meer dan welkom en
wordt alle voorlichtingsmateriaal
dankbaar in ontvangst genomen.
“Ik werk hier nu sinds maart”,
zegt Leushuis, “en heb direct in
de eerste werkweek al een winkeldief betrapt
en aangehouden. Maar vervolgens wist ik niet
wat ik moest doen. Dus heb ik het uiteindelijk
maar met de dief zelf opgelost door de gestolen
waar gewoon af te rekenen. Maar het was
fijn geweest als we hiervoor een protocol
hadden gehad.”
Dit laatste bracht haar ertoe de veiligheids
protocollen die er wél waren eens door te nemen.
“Ik ontdekte al snel dat die verouderd zijn en
dringend aangepast moeten worden. Dus ik kan
nog wel wat tips gebruiken. Ik ben daarom blij
met de komst van het FHKN-team.”

Zo bezocht het FHKN-team vrijwel alle winkels
in de Almelose binnenstad. De winkeliers en hun
personeel kregen voorlichtingsmateriaal over
veilig werken uitgereikt en werden uitgenodigd
voor een van de trainingen waarin de deelnemers
leren omgaan met lastige klanten en winkeldieven. De eerste
training in Almelo zit al vol!
Zo was net als de Week van de
Veiligheid zelf, ook deze ondersteunende actie van FHKN een
groot succes.

“Ik kan nog
wel wat
tips gebruiken”
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EVEN – BRIEVEN –

??

VRAAG ’T KIM

– BRIEVE

Moet ik me nu bang
laten maken?

Minder werkplezier
door onveiligheid

............................................................. inkomend 13-09-14, 12:29

Hoi Kim,
Ik werk in een winkel waar we veel last hebben van diefstal. Soms zien
we het voor onze ogen gebeuren. Maar als we er iets van zeggen dan
gaat zo’n loser helemaal los. Schelden, vloeken, dreigen… ik zal je de
details besparen. Door dit alles vind ik mijn werk eigenlijk niet zo leuk
meer. Ik denk er serieus over een andere baan te gaan zoeken.
Wat vind jij?
Elanda
......................................................................................................... verstuurd 14-09-14, 09:15

Lieve Elanda,
Ik begrijp je helemaal. Echt
ergerlijk dat anderen jouw werkplezier zo kunnen bederven. En
waar gaat het nou helemaal om?
Jij doet je werk en zij zouden
zich moeten schamen voor hun
gedrag.
Ik kan uit je brief niet opmaken
in wat voor winkel je werkt
en ook niet of het gaat om een
winkel die onderdeel uitmaakt
van een winkelketen of om een
kleinere winkel. Winkelketens
hebben vaak hun eigen beleid
om diefstal en agressie zo veel
mogelijk tegen te gaan. Kleinere
winkels doorgaans niet. Daarom
heeft de overheid de stimuleringsregeling Veiligheid Kleine

Bedrijven (VKB) in het leven
geroepen. Ondernemers met
maximaal vijf winkels met ieder
niet meer dan tien werknemers
kunnen hiervan gebruik maken.
Deze winkeliers kunnen zich op
de website ‘Veilig ondernemen
begint hier’ (www.veiligondernemenbeginthier.nl) aanmelden
voor hulp. Zij krijgen dan deskundig advies over maatregelen.
Bijvoorbeeld maatregelen waaraan geen kosten verbonden zijn,
zoals procedures rond openen en
sluiten. Maar ook maatregelen
die wel geld kosten. Denk aan
de aanschaf van een afroombox,
andere sloten of het installeren
van een alarmsysteem. Hiervoor

is een subsidie beschikbaar
van 50 procent van de totale
kosten tot een maximum van
1.000 euro.
Nu is deze regeling wel erg
populair. Al meer dan 7000
winkeliers hebben er dit jaar
gebruik van gemaakt. Daarom
is de regeling nu even gesloten.
Het geld is op. Maar per
1 januari 2015 zijn er weer
nieuwe kansen. Overleg dit
daarom eens met je werkgever.
Hij kan er de vruchten van plukken, maar jij ook. Je begrijpt:
ik adviseer je nog even niet te
gaan solliciteren naar een andere
baan. Ik wens je wel veel werkplezier, nu en in de toekomst!
Kim
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............................... inkomend 16-09-14, 15:58

Ha die Kim,
Ik lees en hoor veel over onveiligheid in de winkel. Laatst
ook weer, met die Week van de Veiligheid. Maar ik vind
het allemaal wel meevallen, hoor. Moet ik me door al die
verhalen nu wel of niet bang laten maken?
Jordy

Beste Jordy,

...................................... verstuurd 17-09-14, 09:55

Als er iets is wat je nooit moet laten gebeuren, dan is dat
je bang laten maken. Maar het is wel goed om voorbereid
te zijn op wat jou eventueel kan treffen. Vergelijk het
met het dragen van een helm op een bromfiets. Je zult
hem hopelijk nooit nodig hebben, maar wanneer er
iets gebeurt is het wel fijn dat je hem op je hoofd hebt.
Wat betreft winkelveiligheid geldt: wie voorbereid is,
kan problemen mogelijk voorkomen of er in ieder geval
gepast op reageren wanneer ze eenmaal plaatsvinden.
Dus laat je niet gek maken Jordy. Maar weet wel wat er
kán gebeuren.
Je hebt diverse mogelijkheden. Meld je aan voor een
training Veilig Werken. Je leest er over elders in dit blad.
Je kunt ook online trainingen volgen, bijvoorbeeld
op onze site www.fhknacademy.nl. Maar je kunt ook
samen met je baas de Veilig Ondernemen Scan op
www.veiligondernemenscan.nl invullen. Dan krijg je na
vijf minuten tips waarmee je agressievelingen, dieven
en criminelen te slim af kunt zijn. En weet: baat het
niet, dan schaadt het ook niet.
Kim

Like • Comment • Share

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 voorkomt problemen

Ze zorgt dat zij en haar collega’s
op de juiste plek staan.

Ze begroet de klanten
bij binnenkomst.

Ze maakt bewust oogcontact zodat de
klant weet dat hij is opgemerkt.

Ze stelt open
vragen als
‘Waarmee kan
ik u helpen?’

Ze behandelt ook dieven gewoon als klant
en vraagt bijvoorbeeld ‘Kan ik dat alvast
van u aanpakken?’.

Ze stapt regelmatig
op iemand af.

Ze wijst een klant
die zich afwijkend
gedraagt op de
huisregels.

ze geeft persoonlijke aandacht
bij het afrekenen.

