
Hoe ga je om met agressieve klanten? Hoe 
spreek je een (winkel)dief aan? En wat is de 
beste reactie als je te maken krijgt met een 
overval? In de groepstraining Veiligheid van 
het CCV leren ondernemers en medewer-
kers hoe ze kunnen omgaan met agressie 
en geweld, winkeldiefstal en overvallen, 
maar vooral ook hoe dit te voorkomen. 

Voor wie
De groepstraining Veiligheid is bedoeld voor 
iedereen die het risico loopt geconfronteerd 
te worden met criminaliteit op de werkvloer. 
Dus medewerkers, maar zeker ook bedrijfs-
leiders en zelfstandig ondernemers.

Inhoud
De groepstraining Veiligheid bestaat uit 
drie modules: agressie, winkeldiefstal en 
overvallen. Het CCV biedt een trainingspak-
ket waarin theorie wordt afgewisseld met 
rollenspellen. De training duurt ongeveer 
drie uur en kan zowel overdag als ’s avonds 
na werktijd worden gegeven.

“Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen 

nu ik weet hoe ik klanten het beste kan 

aanspreken op hun gedrag”

Deelnemers leren:
• lastig gedrag en daarmee het soort 

agressie te herkennen 
• hoe je agressie kunt voorkomen
• hoe je agressieve klanten positief  

kunt beïnvloeden
• eigen grenzen aan te geven via de 

STOP-methode
• wat je zelf kunt doen om winkel- 

diefstal te voorkomen
• hoe je een winkeldief aanspreekt/ 

corrigeert
• wat je wel en niet mag doen bij het 

aanhouden van een winkeldief

agressie & winkeldiefstal

Groepstraining 
Veiligheid
Voorkomen van en omgaan met 
agressie, (winkel)diefstal en overvallen  

Deelnemers leren:
• kwetsbare punten in de eigen 

organisatie en verdachte situaties 
herkennen

• welke maatregelen je zelf kunt  
nemen om de kans op een overval  
te verkleinen

• veilig en effectief te reageren op  
een overval: RAAK-principe 

• wat je moet doen na een overval

overvallen



groepstraining veiligheid
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Boek de training samen met collega-
ondernemers of vraag uw ondernemers-
vereniging dit te regelen.

tip

Rollenspellen
Onder begeleiding van de trainer worden 
praktijksituaties nagespeeld samen met 
een professionele trainingsacteur. De acteur 
speelt een agressieve klant, winkeldief of 
overvaller en de cursist moet daarop reage-
ren. Door deze vorm van ‘praktijkervaring’ 
leert de cursist in een veilige omgeving zijn 
eigen instinctieve reacties en grenzen goed 
kennen en is daardoor beter voorbereid als 
een dergelijke situatie zich voordoet op de 
werkvloer.

Op locatie
De training vindt plaats in de eigen zaak 
of op een geschikte locatie in de buurt. De 
aanvrager dient zelf te zorgen voor:
• minimaal 12 tot maximaal 20 deelnemers
• een geschikte locatie
• een projectiescherm
• catering

Het CCV levert een deskundige trainer met 
de benodigde lesmiddelen en een trainings-
acteur. Na afloop ontvangen alle deelnemers 
een certificaat en een boekje met tips.

Kosten
Voor de training wordt 1.000,- (excl. BTW) in 
rekening gebracht bij de aanvrager. 

Contact
Voor meer informatie en boekingen kunt 
u contact opnemen met het secretariaat 
Lokale Training, telefoon: 030 751 67 99,  
e-mail: lokaletraining@hetccv.nl.

“Het hele team is nu bewust bezig met 

preventie. Dat geeft een veilig gevoel”
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