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Leerdoelen
 ĵ Weten wat winkelbeveiliging inhoudt
 ĵ Het verschil tussen retail en detailhandel kunnen omschrijven
 ĵ Weten wat de aandachtsgebieden van winkelbeveiliging zijn
 ĵ Het verschil tussen beveiliging in winkels t.o.v. andere objecten 

benoemen

1.1 Retail en detailhandel

Bevoegdheden van de openbare orde (zoals handhavers en de politie) 
beperken zich vooral tot de openbare weg (publiek domein).
Gedrag (al dan niet strafbaar) van mensen werd in mindere mate 
gesignaleerd in de winkel (privaat domein).
Handhavers en opsporingsambtenaren van de openbare orde hebben 
namelijk geen bevoegdheden binnen het privaatrecht. Zij kunnen het 
winkelend publiek (in een winkel) niet aanspreken op hun gedrag.
Zo ontstond de behoefte aan een tussenschakel: de winkelbeveiliger 
(ook wel retailbeveiliger genoemd). 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. 
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Retail wordt ook vaak detailhandel genoemd. Er is wel een verschil 
tussen beide: in de detailhandel worden alleen tastbare goederen 
verkocht. 

Bedrijven die 
niet-tastbare 
goederen verkopen 
vallen buiten de 
detailhandel, maar 
wel onder retail. 
Een voorbeeld 
is de horeca. Als 
winkelbeveiliger 
werk je meestal bij 
bedrijven die tastbare 
goederen verkopen. 

�� De winkelbeveiliger heeft als hoofddoel om op gastvrije 
en een veilige manier bij te dragen aan de dagelijkse 
doorstroming van het winkelend publiek. 

1.2 De aandachtsgebieden van winkelbeveiliging

In de retail hebben beveiligers 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

 Opdracht 1  
Kies drie winkels in jouw omgeving. Welk aandachtsgebied 
zou voor deze winkels de grootste rol spelen en waarom?
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De rol van de winkelbeveiliger wordt steeds groter. Niet langer staat 
alleen derving (oftewel verlies van geld en goederen) centraal, juist de 
klantbeleving wordt steeds belangrijker. 

Inmiddels is online winkelen voor (bijna) iedereen toegankelijk. 
De traditionele manier van winkelen, het fysieke winkelen, vraagt 
tegenwoordig om een andere winkelbeleving. Fysiek winkelen doen 
veel mensen vanwege de service, om producten ‘live’ te zien, en niet 
meer (alleen) om producten aan te schaffen. Hierdoor veranderen de 
taken van de beveiliger waarbij het gastheerschap (hospitality) een 
grotere rol speelt.

Daarnaast neemt de verharding in de maatschappij toe. Innovaties 
(o.a. zelfscankassa’s) en ook een 24 uurs economie hebben invloed 
op de rol van de beveiliger. De traditionele kijk op diefstalpreventie 
is achterhaald en de huidige rol vereist andere vaardigheden. Een 
winkelbeveiliger vormt een steeds belangrijkere tussenschakel tussen 
het publieke domein (werkgebied van o.a. de politie) en het private 
domein (wat er in de winkel gebeurt). 


