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Samenvatting van de belangrijke uitkomsten

Winkelmedewerkers

 Slechts een klein aandeel van de winkelmedewerkers (2%) voelt zich onveilig tijdens het werk. Ontevreden klanten (36%) en winkeldiefstal 

(34%) vormen de belangrijkste redenen voor een onveilig gevoel.

 De helft (49%) van de winkelmedewerkers voelt zich nauwelijks onveilig op de werkvloer. Iets meer dan een derde (37%) heeft af en toe te 

maken met agressieve klanten. Winkelmedewerkers lijken vooral veel te maken te hebben met verbaal agressieve klanten.

 Slechts weinig (8%) winkelmedewerkers zeggen wel eens vervelende situaties te hebben meegemaakt met klanten op sociale media. Bijna 

niemand van de winkelmedewerkers (98%) heeft ooit een onprettige situatie gehad in relatie tot sociale media in de winkel.

 Met name het inzetten van cameratoezicht noemen veel winkelmedewerkers als oplossing om de veiligheid in de winkel te vergroten.

Winkelend publiek in de binnenstad van Den Haag

 29 procent van het winkelend publiek bezoekt het centrum van Den Haag dagelijks. Vier op de tien geven als reden voor het laatste bezoek dat 

zij aan het ‘winkelen’ waren.

 4 procent voelde zich (zeer) onveilig op het moment dat zij in het centrum van Den Haag waren.

 De verkeerssituatie in het centrum van Den Haag vormde voor velen een aanleiding om zich onveilig te voelen.

 87 procent zegt niet recentelijk te maken te hebben gehad met een agressieve situatie in het centrum van Den Haag. Volgens het winkelend 

publiek zou de politie een rol kunnen spelen in het verbeteren van de veiligheid.
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De winkelmedewerker
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In welke mate voelt u zich wel eens onveilig tijdens het werken? (n= 262) Wanneer voelde u zich onveilig? (n = 222)

Een klein aandeel van de winkelmedewerkers (2%) voelt zich onveilig tijdens 

het werk. Ontevreden klanten (36%) en winkeldiefstal (34%) vormen de 

belangrijkste redenen voor een onveilig gevoel
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Kunt u aangeven hoe vaak u zich onveilig voelt?  (n = 262) Heeft u wel eens een situatie meegemaakt waarbij een klant agressief gedrag vertoonde? (n= 262)

De helft (49%) van de winkelmedewerkers voelt zich nauwelijks onveilig op de 

werkvloer. Iets meer dan een derde (37%) heeft af en toe te maken met 

agressieve klanten 
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Kunt u een beschrijving geven van de situatie die zich voordeed? (Basis = winkelmedewerkers, die wel eens te maken hebben gehad met een agressieve klant) (n=221)

Winkelmedewerkers lijken vooral veel te maken te hebben met verbaal 

agressieve klanten
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63% geeft aan dit liever 

niet te willen zeggen 

"Klant betrapt op diefstal en diegene verzette zich na aanhouding in 

de tijd dat we op de politie aan het wachten waren. Toen hebben we 

hem maar in de keuken opgesloten voor onze eigen veiligheid.”

“Een man bracht iets terug en had geen bon. We konden niet 

nagaan of het artikel bij ons vandaan kwam en vroegen hem de bon 

te halen. Hij sloeg het artikel kapot op de balie van kwaadheid.”

“Dit was tijdens mijn vorige baan in een supermarkt. Iemand werd 

aangehouden voor winkeldiefstal en reageerde door met spullen te 

gooien en te duwen tegen de persoon, die hem aanhield.”

“Klant is het niet eens met de mogelijkheden, die geboden werden 

en was van mening dat hij gelijk had. Dit werd met stemverheffing 

en verbaal vertoon duidelijk gemaakt door meneer.”

“Meneer werd boos, omdat hij een product niet 

mocht terugbrengen zonder kassabon.”

“Ik had een klant aangesproken op verdacht 

gedrag. Later kwam ze terug met haar man, die 

mij bedreigde.”

“Vanwege drankgebruik vertoonde de klant 

ontzettend vervelend lallend en schreeuwend 

gedrag.”

“Klant wordt boos, omdat iets niet leverbaar is. 

Hij begint te vloeken.”

“De man werd uit het niets agressief en begon 

met appels te gooien door de winkel.”
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Hoe bent u met deze situatie omgegaan? (n=220)

Winkelmedewerkers geven aan rustig te blijven en hun leidinggevende erbij te 

halen bij een agressieve situatie
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“Ik heb die persoon een winkelverbod gegeven en onze security 

manager gebeld. Die heeft twee dagen in ons filiaal geholpen ter 

ondersteuning van mij en mijn collega’s.”

“Uiteindelijk doorgaan met andere klanten. Ik kan de leiding wel 

roepen, maar dan is de persoon, die overlast geeft, al weg!”

“Dit gebeurde zonder grote problemen. Ik ben wel wat gewend en ik 

heb hier cursussen voor gehad.”

“Ik heb eerst gezegd dat de man normaal moest doen, maar de 

man ging door met dreigen. We hebben de man toen zo snel 

mogelijk geholpen in de hoop dat hij snel weg zou gaan.”

“112 Bellen en met collega’s deze persoon 

proberen in bedwang te houden.”

“Koelbloedig. Ik deed extra aardig en beleefd, 

tegen het overdreven aan zelfs.”

“De klant de deur uitzetten en doorgaan.”

“Ik heb mijn baas erbij geroepen en die heeft het 

afgehandeld/ opgelost.”

“Rustig te woord gestaan en de situatie 

toegelicht.”

30% geeft aan dit liever 

niet te willen zeggen 
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Twee verhalen uitgelicht:

“De vriendin van meneer was om ID

gevraagd bij het willen kopen van tabak.

Omdat zij die niet bij zich had, werd aan

haar geen sigaretten verkocht. Daarop

kwam haar vriend even verhaal halen en

begon daarbij te schelden en te dreigen.”

“Je moet toch doorpakken. We hebben

diverse keren de politie gebeld, maar

regelmatig heb je na een kwartier nog

niemand aan de lijn of het duurt daarna te

lang voor de politie komt. We proberen het

daarom toch maar zelf op te lossen, omdat

hij de klanten weg jaagt.”

“De meest recente is een man die een

winkelverbod heeft gekregen i.v.m. diefstal. Hij

houdt zich niet aan het winkelverbod en komt

dan toch de winkel weer in of op andere dagen

probeert hij op een agressieve manier voor de

winkel andere klanten voor hem aankopen te

laten doen. Als je hem dan weg wilt sturen wordt

hij heel agressief en zegt hij onder andere: ‘ik

krijg jou nog wel.”

“Ik werd door de baliemedewerkster erbij

geroepen en heb deze meneer eerst het

beleid uitgelegd. Hij bleef dreigen en ik

heb hem toen verzocht weg te gaan,

omdat ik anders genoodzaakt zou zijn

om de politie te bellen. Uiteindelijk

vertrok hij al scheldend.”
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Waren er in deze situatie nog andere mensen betrokken? (n = 220)

Ruim een kwart (28%) geeft aan de enige te zijn geweest, die te maken had met 

de agressieve klant

28% gaf aan dat er 

niemand anders bij 

betrokken was

23% gaf aan dat de 

leidinggevende bij 

betrokken was

17% gaf aan dat er 

andere klanten bij betrokken 

waren 

50% gaf aan dat er 

collega’s van mij bij 

betrokken waren 

4% gaf aan dat er 

andere omstanders bij 

betrokken waren 

3% gaf aan dat er 

anders namelijk… bij 

betrokken waren 
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Heeft u wel eens meegemaakt dat een klant/winkelbezoeker over een vervelende situatie Heeft u wel eens een onveilige/onprettige situatie in de winkel meegemaakt in relatie 

op sociale media iets heeft geplaatst? (n=260) tot sociale media? Zo ja, kunt u deze situatie beschrijven? (n=6)

Slechts weinig (8%) winkelmedewerkers zeggen wel eens vervelende situaties 

te hebben meegemaakt met klanten op sociale media. Bijna niemand van de 

winkelmedewerkers (98%) heeft ooit een onprettige situatie gehad in relatie tot 

sociale media in de winkel

8%

67%

26%

Ja Nee Weet niet

“Iemand maakte ongevraagd foto’s.”

“Een collega hier heeft dit wel gehad, maar ik zelf 

niet.”

“Ik had last van Pokémonvangers.”
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Wat zijn volgens u oplossingen om de veiligheid in de winkel te vergroten? (n=260)

Met name het inzetten van cameratoezicht noemen veel winkelmedewerkers 

als oplossing om de veiligheid in de winkel te vergroten

48% geeft aan dit niet te 

weten.

“Meer personeel. Klantvriendelijkheid kost tijd, die het personeel 

op dit moment niet gegund wordt. De klant wordt steeds mondiger 

en asocialer.”

“Training in omgaan met boze/agressieve klanten.”
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In the moment onderzoek onder bezoekers van het centrum van Den Haag
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Onderzoekslocatie centrum Den Haag – in the moment vragenlijst onder 

winkelend publiek

 Gedragsonderzoek leert ons dat 

beleving vluchtig is en dat men 

op het moment zelf beleving 

moet uitvragen in plaats van 

dagen of weken later. Om zo 

dicht mogelijk op het 

winkelmoment te zitten, hebben 

we een aantal vragen gesteld op 

het moment dat men in het 

centrum van Den Haag was. 

 Winkelend publiek dat in 

september in het op de kaart 

aangeduide gebied was, kreeg 

een korte vragenlijst ‘in the

moment’ voorgelegd (in totaal 

meer dan 500 personen). 

 Deze groep deelde dus hun 

ervaringen op het moment dat zij 

aan het winkelen waren. Zij 

gaven hiervoor vooraf 

toestemming
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Hoe vaak bezoekt u het centrum van Den Haag? (n=561) Wat was de reden van uw laatste bezoek aan het centrum van Den Haag? (n=551)

29 procent van het winkelend publiek bezoekt het centrum van Den Haag 

dagelijks. Vier op de tien geven als reden voor het laatste bezoek dat zij aan 

het ‘winkelen’ waren
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anders, namelijk...
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Hoe zou u de stemming tijdens uw bezoek aan het centrum van Den Haag omschrijven? (n=550) Hoe veilig voelt u zich in het centrum van Den Haag? (n=544)

4 procent voelde zich (zeer) onveilig op het moment dat zij in het centrum van 

Den Haag waren

89% zou de stemming 

tijdens zijn/ haar bezoek aan 

het centrum van Den Haag 

als (zeer) goed omschrijven

89% voelde zich (zeer) 

veilig in het centrum van Den 

Haag
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De verkeerssituatie in het centrum van Den Haag vormde voor velen een 

aanleiding om zich onveilig te voelen

Kunt u toelichten waarom u zich onveilig voelt? (n=21) (open)

5% geeft aan dit liever 

niet te willen zeggen 

“Ik ben een keer mishandeld in de buurt van het centrum.”

“Heel erg druk, veel mensen en daardoor geen veilig gevoel. Te 

druk.”

“Zwervers en ongure types op straat 's avonds.”
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11%

87%

2%

Ja Nee Weet niet

Heeft u recentelijk een agressieve situatie meegemaakt in het centrum van Den Haag? (n=543) Kunt u deze situatie beschrijven? (n=60)

87 procent zegt niet recentelijk te maken te hebben gehad met een agressieve 

situatie in het centrum van Den Haag

“Agressief bejegend door groep allochtonen 's avonds op de Grote 

Marktstraat.”

“Mensen waren aan het vechten. Het bleken uiteindelijk YouTubers, 

maar wij vonden het zeer storend. Gelukkig greep de beveiliging 

van de Etos en de H&M in.”

“Politieagenten, die asociaal deelnemen aan het verkeer. Meerdere 

keren met de fiets bijna aangereden. (…) Met uitgaan kom ik vaak 

opgefokte politie tegen, die een conflict niet sust, maar vergroot.”

“Er waren mensen agressief aan het schreeuwen naar elkaar en 

ruzie aan het maken.”

22% geeft aan dit liever 

niet te willen zeggen 
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Ruim een derde (36 procent) voelde zich onveilig tijdens de agressieve situatie 

die ze onlangs meemaakten

In hoeverre voelde u zich onveilig in deze situatie? (n=59) Tegen wie werd dit agressieve gedrag vertoond? (n=58)

36% gaf aan zich 

redelijk/heel erg onveilig te 

voelen in deze situatie

16% gaf aan dat er een 

wijkagent/politie bij 

betrokken was 

7% gaf aan dat er 

winkelmedewerkers bij 

betrokken waren 

41% gaf aan dat er 

ander (winkelend) publiek 

bij betrokken was

16% gaf aan dat er 

anders namelijk… bij 

betrokken was

17% gaf aan dat zijzelf 

(en hun gezelschap) erbij 

betrokken waren
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De grootste groep lijkt afstand te hebben gehouden bij de agressieve situatie

Wat deed u op het moment dat u dit meemaakte? (n=58)  

22% geeft aan dit liever 

niet te willen zeggen 

“Ik verkende de horizon, onderzoekend of er reeds hulp aan te pas 

kwam. Omdat ik twee agenten op de situatie af zag komen besloot 

ik in een boog om de gasten heen te lopen, verder naar mijn 

bestemming.”

“Aanspreken, ik wijk echt niet voor hun.”
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Volgens het winkelend publiek zou de politie een rol kunnen spelen in het 

verbeteren van de veiligheid

Heeft u een idee of suggestie hoe de veiligheid in het centrum van Den Haag verbeterd zou kunnen worden? (n=538)

53% geeft aan dit niet te 

weten

“Ik vind het cameratoezicht momenteel erg scherp. De politie is 

naar mijn idee direct ter plaatse. Toch zou ik meer blauw op straat 

willen zien. Vooral op de koopavond maak ik de meest agressieve 

bezoekers mee.”

“Het centrum zou veiliger zijn, als er duidelijker zou worden 

aangegeven waar het fietspad is en waar het voetgangersgebied is.”

“Misschien meer politie in de avond. Overdag is de veiligheid goed 

omdat het druk is, maar in de avond vind ik het wel eng om alleen 

door de stad te lopen.”

20



Onderzoeksverantwoording
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Onderzoeksverantwoording

Doel onderzoek 
Kantar Public heeft in opdracht van detailhandel Nederland dit onderzoek uitgevoerd. We hebben de respondenten 
(winkelmedewerkers uit de detailhandel en van het winkelend publiek in het centrum van Den Haag) 
gevraagd naar de beleving van (on)veiligheid en ervaringen met agressie. 

Doelgroep(en)
Winkelmedewerkers uit de detailhandel (afkomstig uit NIPObase) en het winkelend publiek in het centrum van Den 
Haag.

Steekproefgrootte
Winkelmedewerkers netto,  n = 263
In-the-moment vragenlijst onder winkelend publiek in het 
stadscentrum van  Den Haag, netto n= 561

Steekproefbron NIPObase en In the moment panel

Veldwerkperiode 6 t/m 23 september 2017

Methode Online 

Vragenlijstlengte Gemiddeld 5 minuten (winkelmedewerkers) en gemiddeld 2 minuten (in-the-moment)



Beschrijving van de de doelgroep “winkelmedewerkers” (1)
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Bouwmarkt

Interieurwinkel

Kledingwinkels

Supermarkt

In welke van de volgende branches bent u werkzaam? (n=263) Kunt u aangeven welke situatie het best bij u past? (n=351)
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Beschrijving van de de doelgroep “winkelmedewerkers” (2)
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