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In deze whitepaper leest u hoe u een security 
mindset ontwikkelt en tegelijkertijd gastvrij te werk 
gaat.

https://www.securitas.nl


Afwijkend gedrag 
Het signaleren van (afwijkend) gedrag 
speelt zowel in nieuwe proactieve 
beveiligingsstrategieën als in de 
gastvrijheidssector een belangrijkere rol. 
‘Veiligheid en hospitality gaan altijd over 
gedrag. Gedrag kan voorspellen wat iemand 
gaat doen of wat iemand gaat nalaten’, zegt 
Buiteman. ‘De kunst is om afwijkend gedrag 
op tijd te signaleren en te beïnvloeden.’ 

‘Je hoeft geen spectaculaire acties te 
verrichten om criminaliteit te voorkomen. 
Iemand aanspreken is vaak al voldoende’, zegt 
Van den Wijngaard. ‘Kwaadwillenden hebben 
er een hekel aan om uit hun anonimiteit te 
worden gehaald. Stel dat ik een overval wil 
plegen en ik sta een tijdje voor het pand om te 
onderzoeken welke beveiligingsmaatregelen 
er zijn getroffen. Als er dan iemand op me 
afkomt met de vraag: “Kan ik u helpen?”, dan 
voel ik me waarschijnlijk heel ongemakkelijk. 
Zeker als hij of zij doorvraagt. Waarschijnlijk 
besluit ik zelfs die overval daar niet te doen 
omdat ik het gevoel heb dat ik ben gezien. 
Onbewust weet ik dat ze alert zijn.’

Alerte gastvrijheid

Proactief en gastvrij beveiligen maken 
onderdeel uit van Het Nieuwe Beveiligen  
en liggen ten grondslag aan alerte 
gastvrijheid, een belangrijke voorwaarde 
om de hospitality en veiligheid in uw 
organisatie te vergroten. In deze 
whitepaper leest u hoe u een security 
mindset ontwikkelt en tegelijkertijd 
gastvrij te werk gaat.

Veel mensen voelen zich onveilig in een zwaar 
beveiligde omgeving. Nog dikkere muren, nog 
meer beveiliging en camera’s leiden vooral tot 
schijnveiligheid. Daarnaast heeft 
beveiligingsdrift negatieve gevolgen voor de 
gastvrijheid. 

Een goede manier om de veiligheid in 
organisaties te vergroten is daarom de 
samenwerking tussen hospitality- en 
securityorganisaties te verbeteren, stellen 
Mark van den Wijngaard en Ursula Buiteman, 
Account Developer en Business Developer bij 
respectievelijk Securitas en Welkom!. 

‘De kunst is om afwijkend 
gedrag op tijd te signaleren 
en te beïnvloeden.’

https://hetnieuwebeveiligen.nl


Alerte gastvrijheid

Kruisbestuiving 
Om de veiligheid binnen organisaties te 
vergroten, zou er een kruisbestuiving 
tussen hospitality- en securityorganisaties 
moeten plaatsvinden, vinden Buiteman 
en Van den Wijngaard. ‘Het is goed als 
beveiligers de meerwaarde van een 
gastvrije ontvangstbeleving gaan inzien en 
gastvrouwen en receptionistes zich beter 
bewust worden van veiligheidsrisico’s en 
dreiging’, zegt Buiteman. Van den Wijngaard: 
‘Hospitalitymedewerkers moeten beseffen 
dat kwaadwillenden geregeld gebruik maken 
van de gastvrijheid van bedrijven. Ik kan een 
organisatie opbellen en me uitgeven voor 
wie ik maar wil. Ik stel een paar onbenullige 
vragen om vervolgens de informatie te 
vergaren waar ik écht naar op zoek ben (social 
engineering). Bijvoorbeeld over de beveiliging. 
Medewerkers zijn zich vaak niet bewust van 
deze werkwijzen.’

Eerste klantcontact 
‘Receptionistes zijn ongelofelijk belangrijk’, 
vervolgt hij. ‘Zij hebben het eerste klant-
contact, dan wel telefonisch, dan wel aan de 
balie. Ze maken veel mee. Als organisaties 
hospitality als informatiebron toevoegen 
aan het beveiligingssysteem dan wordt 
de beveiliging vele malen effectiever. 
Zeker als dat gepaard gaat met een goede 
incidentenregistratie. Het is belangrijk 
dat medewerkers alles wat ze als raar of 
afwijkend ervaren, kunnen melden aan de 
securityorganisatie. Dat sluit goed aan bij 
het idee achter proactief beveiligen, namelijk 
‘aan de voorkant’ zo veel mogelijk informatie 
vergaren.’

Security mindset 
Om de veiligheid te vergroten is het van 
belang dat hospitalitymedewerkers zich 
bewust worden van dreiging en een security 
mindset ontwikkelen. Ze kunnen veel leren 
van de werkwijze van proactieve beveiligers. 
Deze putten onder andere uit eigenschappen 
als intuïtie, oog voor detail, een goed 
observatievermogen en het vermogen 
om analytisch en logisch te reageren op 
uiteenlopende situaties en gedrag.

‘Proactief beveiligen is een strategie waarbij 
vroegtijdig signalen van gevaar worden 
opgepikt en die preventief wordt ingezet 
om te voorkomen dat er iets gebeurt’, 
zegt Van den Wijngaard. ‘Dat kan in een 
complexe bedrijfsomgeving, maar in feite 
kun je deze strategie overal toepassen, 
zelfs thuis. Stel dat iemand ’s avonds laat de 
meterstanden komt opnemen. Dan kun je 
vanuit gastvrijheidsoverwegingen de deur 
open doen. Maar je kunt ook denken: ‘Dit wijkt 
af. Mag ik eerst eens vragen van welk bedrijf 
u bent? Heeft u een visitekaartje? De kans is
groter dat iemand dan afdruipt.’

‘Hospitality als informatiebron maakt de beveiliging 
vele malen effectiever.’



Bewustzijn vergroten 
Hoewel een praatje maken en interesse tonen 
soms al voldoende zijn om een kwaadwillende 
te verstoren, zijn er meer manieren om uw 
securitybewustzijn te vergroten.

Met deze tips werkt u aan de juiste 
securitymindset.

Wees alert in uw eigen omgeving 
Mensen die ergens bekend zijn, kennen die 
omgeving als de beste. In uw eigen omgeving 
weet u feilloos wat de norm is, en ziet u 
afwijkingen sneller. Maar daar gebruik van!

Denk aan ANNA en gebruik NIVEA 
Deze afkortingen betekenen:  
‘Altijd Navragen en Niets Aannemen.’  
En: ‘Niet Invullen Voor Een Ander.’

Laat u niet intimideren. U kunt deze regels 
zelfs toepassen als iemand tegen u zegt: 
‘Goedemiddag, ik ben de directeur’.  
Vraag het na als u twijfelt en vraag vooral door 
als u blijft twijfelen!

Sta open voor uw omgeving, waar u  
ook bent 
Heb oog voor afwijkend gedrag. Dat is minder 
moeilijk dan u denkt, want als uw bewuste 
afwijkend gedrag niet registreert dan doet uw 
onderbewuste dat wel.

Geef uw onderbewuste de ruimte 
Uw onderbewuste is vaak een feilloze  
indicator dat er iets niet klopt. Neem dat 
gevoel serieus, ook als u niet direct kunt 
duiden wat er precies mis is.

Blijf niet passief als u afwijkend gedrag ziet

Stap erop af en vraag de persoon in kwestie of 
u hem of haar kunt helpen en of hij misschien
iets zoekt. Dat werkt verstorend voor iemand
die iets verkeerds van plan is.

Mocht u het echt niet vertrouwen, 
bel de beveiliging of de politie 
Wees niet bang om alarm te slaan.  
Elke melding is waardevol. 

Let op lichaamstaal  
Onderzoek wijst uit  dat lichaamstaal onze 
communicatie voor een groot deel onbewust 
verduidelijkt. Zonder dat mensen het door 
hebben ondersteunen bewegingen vaak de 
gedachtes. Maar het kan ook gebeuren dat 
het lichaam iets anders laat zien dan wat 
iemand zegt. Lichaamstaal  kan het woord 
ondersteunen, maar ook tegenspreken.

Volgens synergoloog Gerard Stokking 
communiceren we onophoudelijk met  
anderen via ons lichaam. De manier 
waarop we ons hoofd schuin houden zegt 
bijvoorbeeld iets over de relatie met degene 
met wie we praten. De linkerkant is de zachte 
kant van het gezicht. Als iemand de  

linkerkant van zijn gezicht toekeert dan geeft 
dat een emotionele verbondenheid aan. De 
rechterkant is verbonden met cognitie. 

Omhoog en omlaag kijken geven informatie 
over het gevoel achter de woorden die iemand 
zegt. Denkt iemand ergens over na, dan is 
hij cognitief bezig en kijkt hij omhoog. Kijkt 
iemand naar beneden dan spelen er andere 
emoties. Als het gaat om veiligheid is het 
volgens Stokking vooral belangrijk om op 
afwijkend gedrag te letten. Steekt iemand 
bijvoorbeeld bij extreme hitte de hand in zijn 
of haar zak, dan is er waarschijnlijk iets aan de 
hand en heeft iemand iets te verbergen.



Voordeel 
Een securitymindset trainen is geen overbodige luxe. Simpelweg omdat criminelen altijd in het 
voordeel zijn, stelt Van den Wijngaard. ‘Ze nemen ongezien de tijd en ruimte om hun acties 
voor te bereiden, informatie te vergaren en te observeren. Juist daarom is een praatje maken 
zo belangrijk. Als organisatie kun je proberen kwaadwillenden een stap voor te zijn door zelf 
informatie te vergaren. Het interessante is dat je dat doet vanuit hospitality, de relatie en door 
middel van het geven van bewuste aandacht.’

Preventie 
Alerte gastvrijheid wordt volgens Buiteman en Van den Wijngaard in de toekomst een steeds 
belangrijker antwoord op veiligheids- en beveiligingsvraagstukken. Van den Wijngaard: ‘We 
hebben te maken met nieuwe dreigingen en de overheid kan de veiligheid niet meer garanderen. 
Dat betekent dat de verantwoordelijkheid vaker bij organisaties en bedrijven zelf wordt gelegd. 
Bewezen is dat preventie de meest effectieve manier is om de veiligheid te waarborgen. Dus 
niet alleen vertrouwen op camera’s en hekken, maar proactief optreden en zorgen dat er niets 
gebeurt.’‘Ongestraft bewakingsbeelden publiceren via print of internet kan niet zomaar.’

4D Beveiligen is een 
innovatieve manier van 
proactief beveiligen waarbij 
de factor mens en zijn 
informatiepositie centraal 

staan. Deze veiligheidsstrategie speelt in 
op het toenemende dreigingsniveau en de 
veranderende veiligheidsbehoeften in de 
maatschappij. De nieuwe methode borgt de 
voortdurende verbetering van de veiligheid en 
draagt bij aan de gastvrijheid, effectiviteit en 
flexibiliteit van uw organisatie. Een belangrijk 

onderdeel van 4D Beveiligen is dat er continu 
wordt gemonitord op afwijkende signalen die 
naar een mogelijke dreiging verwijzen. Uitgaan 
van dreiging, in plaats van alleen risico’s, maakt 
het mogelijk om flexibel om te gaan met de 
in te zetten maatregelen. Tevens wordt door 
monitoring het effect van maatregelen inzichtelijk 
gemaakt. Het dreigingsniveau wordt afgeleid uit 
de totale informatievoorziening, gebaseerd op 
openbare bronnen, contacten met hulpdiensten 
en de signalen die Securitas zelf oppikt.

4D Beveiligen. Dé herdefinitie van beveiliging

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

Een nieuwe kijk op beveiliging
De missie van Securitas is om deze continu veranderende wereld te transformeren naar een veiligere 

plek om in te leven en werken. Securitas staat voor een proactieve, integrale en gastvrije aanpak met een 

digitaal hart. Deze nieuwe kijk op beveiligen resulteert in preventieve oplossingen met maximale synergie 

tussen mens, kennis en technologie. Securitas is dé innovatieve partner voor beveiligingsoplossingen. 

Nu en in de toekomst.
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