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Veiligheid begint bij weten wat je doet

Onoplettendheid en onwetendheid. Zo’n tachtig procent van de veiligheids-
risico’s in het midden- en kleinbedrijf kan daaraan worden toegeschreven. 
‘Een alertere houding kan veel ellende voorkomen’, zegt Hendrik-Jan Kaptein, 
hoofd lokale projecten bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid (CCV). 

‘Een camera ophangen heeft geen enkele zin als  
je niet weet waarom je hem ophangt, hoe je hem  
ophangt en waar je hem ophangt’,

Bewust omgaan met processen, daar gaat 
het vaak mis. Kaptein: ‘Een winkelier die  
vermoeid zijn bed uitkomt en niet goed om 
zich heen kijkt voordat hij de zaak opent. 
Medewerkers die achter in het magazijn  
een kopje koffie gaan drinken en de winkel  
onbemand achterlaten. Hoe gemakkelijk wil 
je het een crimineel maken? Het is vaak op 
dat soort momenten dat het fout gaat.’

Nederland veilig maken
Het CCV is onafhankelijk en helpt veilig-
heidsprofessionals om Nederland veilig 
en leefbaar te maken. Dat doet het door 
duurzame netwerken en strategische alli-
anties vorm te geven die de veiligheids- en 
leefbaarheidsproblematiek aanpakken. Het 
jaarprogramma van het CCV wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door prioriteiten van 
de overheid en door veiligheidsvraagstukken 
die op lokaal niveau leven bij gemeentes, in 
het bedrijfs leven en bij burgers. 
Daarnaast voert het CCV, vaak in opdracht 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie, 
concrete projecten uit voor ondernemers 
zoals de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven 

(VKB) en het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) waarbij ondernemers, politie, gemeente 
en brandweer in winkelgebieden bij elkaar 
worden gebracht.

Midden- en kleinbedrijf niet alert genoeg
Het CCV heeft een goed beeld van wat zich 
in het Nederlandse bedrijfsleven afspeelt.  
In het kader van de veiligheidsaanpak bij  
kleine bedrijven heeft het CCV sinds vorig 
jaar duizenden ondernemers bezocht.  
Er blijkt veel mis. Zelfs op plekken waar  
ondernemers denken dat ze wel degelijk 
goed hebben nagedacht over veiligheid en 
daarin hebben geïnvesteerd.

‘Een camera ophangen heeft geen enkele zin 
als je niet weet waarom je hem ophangt, hoe 
je hem ophangt en waar je hem ophangt’, 
zegt Kaptein. ‘In feite is er dan sprake van 
schijnveiligheid. Echte veiligheid is veelal 
gelegen in organisatorische maatregelen. 
Dat wil zeggen: weten wat je doet en weten 
waarom je de dingen zo doet. Het uitgangs-
punt is alert zijn.’



Als het om beveiligen gaat, is maatwerk absoluut noodzakelijk.’

Risico’s verschuiven
Volgens Kaptein is het lastig in cijfers uit te 
drukken hoe het is gesteld met de veiligheid 
in het Nederlandse bedrijfsleven. ‘Er zijn 
geen concrete cijfers beschikbaar over de 
beveiliging van Nederlandse bedrijven. Wat 
wij wel zien, is dat risico’s per branche sterk 
verschillen en dat risico’s verschuiven. Het is 
daarom belangrijk beveiligingsmaatregelen 
te blijven evalueren.’

Kaptein: ‘Als in een branche strengere  
veiligheidsmaatregelen worden genomen, 
dan zoeken overvallers nieuwe slachtoffers.  
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in  
de beveiliging in de juweliersbranche.  
Andere branches zijn daardoor relatief 
kwetsbaarder geworden. Zo loopt de  
eigenaar van een horecagelegenheid, een 
snackbar of patatkraam op dit moment meer 
risico te worden overvallen dan een juwelier.’

Beveiliging veralgemeniseren kan volgens 
Kaptein niet. ‘De situaties bij verschillende 
ondernemers zijn niet te vergelijken.  
Een zakelijk kantoor op een bedrijventerrein 
loopt tegen andere problemen aan dan een 
winkelier in het centrum van een stad.  
Op een bedrijventerrein zal niet zo snel  
een kassa worden leeggeroofd, maar is  
misschien de wietplantage in een naast-
gelegen pand een bedreiging, of speelt  
afpersing een rol. Als het om beveiligen 
gaat, is maatwerk absoluut noodzakelijk.’



Interne criminaliteit 
Het CCV besteedt veel aandacht aan de  
veiligheid van kleinere ondernemers.  
Kaptein: ‘De bakker op de hoek, de kralen-
winkel, de kledingzaak in een winkelcentrum; 
deze ondernemers zijn vaak zo druk bezig 
hun hoofd boven water te houden dat ze 
geen tijd hebben om na te denken over hun 
veiligheid. Omzet is het enige dat telt.’
Dan is het extra wrang als het geld via de 
achterdeur verdwijnt. Kaptein: ‘Interne 

  Screening van personeel  
Weet wie u binnenhaalt in uw bedrijf.  
Zorg voor een identiteitscontrole, controleer 
diploma’s en cv en vraag om een verklaring 
van goed gedrag.
  Voer controles uit op uw personeel 

Mits u de visitatieregeling heeft opge-
nomen in het huishoudelijk reglement 
mag u medewerkers controleren. U kunt 
bijvoorbeeld gebruik maken van een dob-
belsteen. Wanneer een 6 wordt gegooid, 
dient de persoon zijn jaszakken en tassen 
te legen. U kunt dit ook uitbesteden aan 
bijvoorbeeld een beveiligingsbedrijf.
  Besteed aandacht aan uw processen 

Ga bewust om met vaste patronen zoals 
het openen en sluiten van uw zaak en uw 
geldtransport. Bewustwording kost u niets, 
maar levert u wel veel op. 

  Ga na wat uw missie is. Wat moet u 
beschermen?  
Denk na over wat u echt niet kunt missen en 
bedenk hoe u dat het best kunt beveiligen.
  Verplaats u in een crimineel 

Trek een ochtend of middag uit en kijk 
eens met andere ogen naar uw zaak.  
Hoe zou u uw eigen zaak overvallen?
  Geef uw medewerkers de gelegenheid 

een training te volgen 
Verdiep u in preventie of leer tijdens een 
overvaltraining hoe u en uw medewerkers 
moeten handelen als u wordt overvallen.
  Laat u adviseren door een professionele 

beveiligingspartner 
In de beveiligingsbranche lopen veel  
‘cowboys’ rond. Vraag om certificaten en 
let niet alleen op de prijs. Investeer in  
maatwerk, dat betaalt zichzelf terug.

criminaliteit –diefstal en fraude door het 
eigen personeel- is een groot probleem in 
Nederland. Denk daarbij aan geld wegnemen 
uit de kassa, korting geven aan vrienden, 
inkoopfraude en diefstal of het kopiëren van 
het complete klantenbestand. Veel onder-
nemers denken dat dat hun niet overkomt, 
maar dat is een misverstand. Vaak zijn het 
juist de medewerkers die het langst bij de 
zaak werken die zich schuldig maken aan 
interne criminaliteit.’

Tips voor een veilige onderneming



Veilig ondernemen scan

Stimuleringsregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Diefstal, een inbraak, een agressieve bezoeker of  
een virus op de computer. Dat kost tijd, geld en een  
hoop gedoe. Met de Veilig Ondernemen Scan  
http://www.veiligondernemenscan.nl kunt u meer inzicht 
krijgen in de veiligheid van uw bedrijf en hoe u deze kunt verbeteren. 
Het invullen van de scan duurt ongeveer vijf minuten. Na het beantwoorden van de  
vragen krijgt u advies over de maatregelen die u kunt nemen om overlast, geweld,  
afpersing, inbraak, ICT-criminaliteit, diefstal en overvallen te bestrijden en te voorkomen.
De veiligheidsscan is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en  
de MKB-servicedesk. De scan is gratis en zonder commercieel belang ontworpen.  
Hij is onder andere bedoeld voor de detailhandel, zakelijke dienstverlening, horeca, 
bouw, zorg, transport en logistiek.

Kleine bedrijven (met maximaal vijf vestigingen en maximaal tien fte per vestiging) 
kwamen tot oktober 2014 in aanmerking voor een gratis veiligheidsscan. Tijdens een 
bedrijfsbezoek kregen ondernemers een beter beeld van de eigen veiligheidsrisico’s 
en te nemen maatregelen. Zo’n 7.000 ondernemers die op basis van deze scan 
besloten te investeren in veiligheidsmaatregelen kregen een tegemoetkoming van 
maximaal 1.000 euro op geselecteerde veiligheidspakketten. Door de grote belang-
stelling is het beschikbare budget voor 2014 op. In 2015 krijgt de VKB een vervolg. 
Klik hier voor het nieuwsbericht.

Bedankt voor het lezen van de whitepaper. Heeft u nog vragen over het onderwerp?  
Neem dan gerust contact met ons op via info@securitas.nl of 088 322 11 00. 

Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen.
Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek vinden we de ideale veiligheidsbalans 
voor iedere situatie. Dat begint altijd met heel goed luisteren om zo te doorgronden 
wat de specifieke omstandigheden en wensen van de klant zijn. Vervolgens groeien we 
samen naar de gewenste situatie waarin de continuïteit van bedrijfsprocessen wordt 
gewaarborgd. Eerst luisteren, dan beveiligen

088 322 11 00 
securitas.nl 

http://www.veiligondernemenscan.nl
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/aanpak-veiligheid-kleine-bedrijven/

