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Wat houdt winkelbeveiliging in?

Leerdoelen
ĵ
ĵ
ĵ
ĵ

Weten wat winkelbeveiliging inhoudt
Het verschil tussen retail en detailhandel kunnen omschrijven
Weten wat de aandachtsgebieden van winkelbeveiliging zijn
Weten waardoor winkelbeveiliging zich onderscheidt van
beveiliging in andere branches

Inleiding
Bevoegdheden van de openbare orde (denk aan de politie) beperkten
zich in het verleden veelal tot de openbare weg (publiek domein).
Gedrag (al dan niet strafbaar) van mensen kon in mindere mate
gesignaleerd worden in de winkel.
De handhavers van de openbare orde hebben namelijk geen
bevoegdheden binnen het privaatrecht. Opsporingsambtenaren
kunnen het publiek, aanwezig in het private domein (zoals een
winkel), niet aanspreken op hun gedrag.
Zo ontstond de behoefte aan een tussenschakel: de retailbeveiliger,
ofwel winkelbeveiliger. De winkelbeveiliger is daarmee het vangnet
geworden bij problemen in de retail.
Retail is een verzamelnaam voor bedrijven die goederen en diensten
aan consumenten verkopen. Retail wordt ook vaak detailhandel
genoemd. Er is wel een verschil tussen beide: in de detailhandel
worden alleen tastbare goederen verkocht.

12

Wat houdt winkelbeveiliging in?

Bedrijven die niet-tastbare goederen verkopen vallen buiten de
detailhandel, zoals horeca, maar wel onder retail. Als winkelbeveiliger
werkt u hoofdzakelijk bij bedrijven die tastbare goederen verkopen.
De winkelbeveiliger heeft als hoofddoel om op gastvrije en een veilige
wijze bij te dragen aan de dagelijkse doorstroming van het winkelend
publiek.
In de retail hebben beveiligers hoofdzakelijk vijf aandachtsgebieden:
1. Zorgen voor orde en veiligheid
2. Voorkomen van diefstal en andere ongewenste gebeurtenissen
3. Bijdragen aan een positieve klantbeleving (hospitality)
4. Verlenen van eerste hulp bij ongevallen en ondersteuning bij
ontruimingen
5. Optreden bij agressie en geweld
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Opdracht 1

Kies drie winkels in uw omgeving. Beschrijf de aandachtsgebieden van de winkelbeveiliger in deze winkels.
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