
Checklist personeel

• Kent iedereen de afspraken bij het openen en sluiten van de winkel?

• Let iedereen er regelmatig op of er geen verdachte personen in de 

omgeving van de ingang zijn?

• Is de personeelsingang van veraf goed te zien? Dat wil zeggen: is de 

ingang goed verlicht en wordt het zicht erop nergens door belemmerd?

• Weet iedereen wat te doen bij een verdachte situatie? Wie moet er 

gewaarschuwd worden? Welk seintje is er afgesproken?

• Als de deur van de personeelsingang of het magazijn op slot zit en er 

wordt gebeld, is dan te zien wie er buiten voor de deur staat?

• Weet iedereen waar de kluis staat?

• Kan iedereen een eventuele overvaller vertellen hoe het tijdslot of de 

tijdvertraging werkt? 

• Weet iedereen waar de sleutel van de kluis is?

• Weet iedereen wat te doen als iemand een greep uit de kassa doet?

• Kent iedereen de afspraken over het opmaken en afromen van de kassa en 

over het afstorten van geld?

• Weet iedereen hoe te reageren op een bedreiging?

• Weet iedereen wat te doen tijdens een overval?

• Weet iedereen waar de overvalknop zit en hoe deze werkt?

• Ligt het nummer - 1-1-2 - groot en duidelijk bij de telefoon(s)? 

• Ligt het nummer van Slachtofferhulp bij de telefoon(s)?

• Praten jullie als team regelmatig over winkelcriminaliteit?

Om regelmatig te controleren of u en uw medewerkers nog weten wat er is afgesproken, hebben we voor u een 
handige checklist. Als u vier keer of meer met ‘nee’ antwoordt, is het van belang om gezamenlijk het draaiboek met alle 
veiligheidsmaatregelen en -procedures nog eens door te lopen.

Winkelcriminaliteit voorkomen door goede afspraken
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Begroet uw klanten 
Uw klanten begroeten bij het binnenkomen van je winkel is niet alleen beleefd, maar 
ontmoedigt ook winkeldieven om te stelen.

Geef klanten bij de ingang een winkelmandje 
Door je klant een winkelmandje te geven, maak je de klant duidelijk dat alle artikelen tijdens 
het shoppen zichtbaar moeten blijven.

Zorg voor voldoende personeel op de diefstalgevoelige plekken 
Stel je personeel strategisch op nabij de duurdere en diefstalgevoelige artikelen.

Maak bewust oogcontact
Maak consequent en bewust oogcontact zodat de klant weet dat hij is opgemerkt en niet 
anoniem meer is.

Stap regelmatig op een klant af 
Een praatje maken met de klant is leuk maar is een afknapper voor klanten met malafide 
bedoelingen.

Stel open vragen en wees daarin creatief
Natuurlijk kan ‘Waarmee kan ik u helpen?’ ook. Het bekende ‘Kan ik u helpen?’ wordt vaak 
kortaf beantwoord met ‘nee’.

Wijs een klant die zich afwijkend gedraagt op de huisregels 
Hanteer duidelijke huisregels ter bevordering van een prettig winkelklimaat. Door betreding 
van de winkel gaat de klant akkoord met de huisregels.

Behandel iemand die volgens u iets achterover drukt toch als klant 
Zeg bijvoorbeeld ’Kan ik dat alvast van u aanpakken?’ of ‘Ik zie dat u een winkelmandje bent 
vergeten, ik geef u er een’. In de meeste gevallen zal de winkeldief zich dan bedenken en 
ontstaat er geen agressie.
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