De 10 gouden regels

voor risicomanagement bij mobiliteitsbedrijven
1 Richt optimale processen en procedures in en leef deze na.

Aandachtsgebieden zijn kas-, magazijn-, sleutelbeheer, openings- en sluitronde en nachtlevering.

2 Plaats voor diefstal aantrekkelijke goederen in een veilige omgeving.

Voor diefstal aantrekkelijke goederen zijn vaak de aanleiding voor criminaliteit. Zorg o.a. voor een uitrijdbeveiliging, plaats audioen navigatiesystemen uit het zicht en etaleer lichtmetalen velgen niet als complete set.

3 Zorg voor een optimale sleutelberging.

Gebruik hiervoor een goede kluis en bevestig de kluis in een gedetecteerde ruimte.

4 Beperk contante betalingen zoveel mogelijk en administreer deze goed.

Bij twijfel of bij grote transacties bent u verplicht de transactie te melden bij Meldpunt Ongebruikelijke Transacties via
www.justitie.nl/mot.

5 Controleer waardedocumenten op echtheid en geldigheid.

Zorg ervoor dat u documenten zoals kentekenpapieren, rijbewijzen, paspoorten goed controleert, zodat u de risico’s tot een
minimum beperkt.

6 Maak gebruik van intelligente camerabewaking.

Intelligente camerabewaking heeft een preventieve werking. Bij ongeregeldheden wordt meteen melding gemaakt. De
meldkamer onderneemt hierop direct actie.

7 Wie is uw sollicitant?

Verifieer nieuwe medewerkers via een pre-employmentscreening en controleer het verleden dat op het CV staat vermeld. Vraag
ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan.

8 Laat een risicoprofiel opmaken door een externe partij.

Een externe partij kijkt met een frisse blik naar uw organisatie en kan u wijzen op mogelijke risico’s en kansen voor optimalisatie van
uw organisatie.

9 Voorkom brand door regelmatig onderhoud en controle.

Een brand is de grootste bedreiging voor de continuïteit van uw organisatie. Voorkom brand, laat uw elektrische installatie
regelmatig (thermografisch) controleren (volgens NEN 3140). Daarnaast is het gebruik van rookmelders van essentieel belang om
een beginnende brand tijdig te signaleren en daardoor de schade te beperken.

10 Sluit uw bedrijf aan bij collectieve beveiliging.

Het aansluiten bij collectieve beveiliging zorgt ervoor dat op uw bedrijf buiten de openingstijden regelmatig een oogje in het zeil
wordt gehouden. Ook zijn deze beveiligingsdiensten vaak snel ter plaatse bij een alarmmelding.
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