op de website voor 'bedrijven', vervolgens 'formulieren'
en 'wijziging betaalautomaat
paysquare'.'' http://www.paysquare.nl/cmsfiles/Document/
Attachment/442.pdf)
Hebben jullie meer problemen
gevonden?
Rita vervolgt: "Eigenlijk maar
één: bij één Duitse bank blijkt
de pinpad na conversie soms
vast te lopen. We zijn aan het
uitzoeken wat daar de oorzaak
van kan zijn.”
"Verder vinden we zelf de
transactie wat lang duren. Het
is logisch dat een EMV-transactie iets langer duurt dan de
PIN transacties: er wordt nu
veiliger gecommuniceerd met
de bank: er gaat meer informatie dan vroeger heen en
weer over de lijn, en op een
andere manier. Wij willen als
tankstations ook, anders dan
bijvoorbeeld misschien een
supermarkt, online valideren
of iemand genoeg geld op de
rekening heeft staan voor deze
bepaalde transactie. Het gaat
bij ons natuurlijk al snel om wat
grotere bedragen. Maar dat
neemt niet weg dat we de snelheid van de transactie graag
willen optimaliseren, als hele
branche overigens, en omlaag
brengen van de 10 tot 12 seconden die we nu meten.”

Hein vult aan: ''De volgorde van
de dialoog met betrekking tot
kilometeringave is eveneens
gewijzigd voor bepaalde tankpassen. De vraag om ''info''
wordt niet meer gesteld, maar
er wordt meteen gevraagd of
ze met een vervangend voertuig rijden. Indien niet, dient
men op ''Stop'' te drukken en
vervolgens kilometerstand in te
geven. Klanten die opmerken
dat er niet meer om kilometerstand gevraagd wordt, hebben
dus waarschijnlijk bevestigend
geantwoord op de vraag of ze
met een vervangend voertuig
rijden''. Iets om houders van
dergelijke tankpassen dus op
te attenderen.
Tenslotte: hebben jullie nog
tips voor de dealers?
Hein: "Een heel goede tip is:
zeg na conversie uw oude X25
verbinding op. Een voordeel
van EMV is dat de X25 verbinding (opgenomen als ‘digi-access' op uw KPN factuur) niet
meer nodig is. Het is zonde om
die, soms nogal grote, besparing voorbij te laten gaan...
Verder is op de website
www.hetnieuwepinnen.nl voor
acceptanten gratis leuk promotiemateriaal op te vragen. Hiermee kunt u duidelijk aangeven
naar de klant dat u ook al over
bent naar deze nieuwe en veiligere, manier van afrekenen."

Het allerbelangrijkste: "Breng jezelf nooit in gevaar"
Een gesprek met veiligheidstrainer Wim van Es

Onlangs kwam in het nieuws dat de Arbeidsinspectie volgend jaar extra gaat letten op agressie en geweld tegen werknemers in de horeca
en bij tankstations. Aanleiding zijn de overvalcijfers in deze branches. Relatief goed nieuws is dat we in 2010, met 151 tankstation-overvallen
tegenover 180 in 2009, een daling zagen van 16%. Echter: 2009 was een piekjaar. Alle aanleiding om eens te praten met Wim van Es, die voor
Esso de bekende 'SOS' trainingen verzorgt.
Wim is een ervaren trainer op het gebied van veiligheid in het algemeen
en het omgaan met agressie, bedreiging en geweld in het bijzonder. Hij
verzorgt al sinds 1984 trainingen over
deze onderwerpen en is een van de
ontwikkelaars van de Esso SOS trainingen.
Wim: "SOS staat hier voor 'veilig handelen bij Sociaal Onveilige Situaties'.
Elke training duurt een dag en wordt
gegeven aan groepen tot zo’n 15
mensen.
De dag wordt daarbij onderverdeeld
in drie onderdelen. Begonnen wordt
met het onderwerp 'veilig handelen
bij diefstal'. Daarna komt het omgaan
met lastige klanten aan de orde en
tenslotte: 'hoe handel ik zo veilig mogelijk bij een overval.'
Voor wie de training nog niet gevolgd
heeft, heb je voor ons al wat praktische tips bij deze onderwerpen?
Wim: "De algemene leidraad is: denk
altijd eerst aan je eigen veiligheid en
breng jezelf niet in gevaar. Dat is ook
de Esso-doelstelling. We willen geen
helden.
Kijk je bijvoorbeeld naar diefstal, dan
mag je baas best van je verwachten
dat je er iets van zegt als je het ziet
gebeuren. Maar in de training vertellen we de medewerkers over de beste manier om dat te doen én wijzen
we erop dat op een bepaald moment
jouw taak hierin ook ophoudt. Zo leren we bijvoorbeeld er eerst iets van
te zeggen zonder te beschuldigen –
"meneer, bent u niet iets vergeten"
– en als men die kans niet pakt, dat
je dan mag zeggen, zonder te bele-

digen: "Ik zag dat u een blikje Red
Bull pakte, het staat overigens ook op
videocamera." Als laatste manier van
beïnvloeden zou een medewerker,
als hij de situatie als veilig genoeg inschat, ervoor kunnen kiezen de klant
voor de keuze te stellen: "Ik vraag u
nog een keer het blikje af te rekenen,
wij doen altijd aangifte van diefstal, ik
zou het niet zo ver laten komen als ik
u was."
Daarna is het devies echter: echt
stoppen. Ga na het wijzen op de
aangifte niet verder: geen verdere
discussie, niet aanhouden, niet achtervolgen. Laat de klant gaan en bespreek het voorval vervolgens met je
werkgever of stationsmanager.
In het onderdeel ‘omgaan met lastige
klanten’ trainen we de deelnemers
in het in goede banen te leiden van
vervelend en aggressief gedrag. Hoe
ga je bijvoorbeeld te werk als je een
verzoek moet weigeren, zoals bijvoorbeeld het toilet gebruiken na 21
uur of betalen met 500 euro. Soms
accepteren mensen dat niet – vragen
om een uitzondering of zeggen dat de
regel niet klopt. Bij dit type gedrag is
het belangrijk om als medewerker de
klant te laten merken dat je je best in
diens standpunt kunt verplaatsen.
Vervolgens is het ook van belang om
kort en helder uit te kunnen leggen
waarom het toch niet kan. Sommige
klanten beginnen dan zelfs te beledigen en te schelden. Bij dit gedrag is
een belangrijke tip trouwens: "Geef
een heel duidelijke en krachtige
'stop'-boodschap". Van terugkerende
deelnemers aan de training hoor ik
vaak dat ze daar veel aan gehad hebben in de praktijk. Als iemand toch

over de schreef gaat, heb je alle recht
om te zeggen dat je het niet accepteert. Hoe klantgericht we ook allemaal willen zijn: hier vind je ook Esso
aan jouw kant.
Het eind van de ochtend en de rest
van de middag besteden we aan het
onderwerp 'Veilig handelen bij overvallen'. Hier is de belangrijkste boodschap: Doe wat de overvaller zegt,
kijk hem niet langer aan dan nodig en
alarmeer pas na afloop. We oefenen
dit tijdens de training met een acteur.
(zie foto’s, DB) Ook hiervan hoor ik
van mensen die zoiets vervelends
hebben meegemaakt, dat het ze in
een overval houvast heeft gegeven.
Mensen die zijn overvallen, vertellen
ook vaak dat ze zich erg machteloos
voelden. In de training geven we aan:
júist door te doen wat de overvaller
vraagt, heb je ‘m weer zo snel mogelijk de deur uitgewerkt. Hoe rustiger
een overval verloopt, hoe groter de
kans dat je er zonder kleerscheuren
vanaf komt én hoe makkelijker het in
principe wordt om het voorval later te
verwerken.
Het dreigen en de agressie van een
overvaller zijn al geweld op zich.
Daarom vertellen we aan het eind
van de dag meer over het verwerkingsproces van zo’n vervelende
gebeurtenis. Waar moet je vooral op
letten? Maar ook: wat mag je van je
baas verwachten aan opvang en begeleiding? Belangrijk is hier: bedenk
dat in de eerste dagen dat je weer
aan de slag gaat, 'spanningsreacties' – boos, angstig of gespannen op
bepaalde zaken reageren – normaal
zijn. Na enkele dagen worden ze bij
de meeste mensen vanzelf minder.
We drukken mensen op het hart: als

de spanningsreacties na 1 of 2 weken
juist toenemen, ga dan met iemand
praten die verstand heeft van het
verwerken van schokkende gebeurtenissen. Loop niet te lang met zulke
spanningen rond. Het risico dat het
nog erger wordt is te groot, en het is
echt niet nodig.
En bedenk tenslotte: overvallers lopen uiteindelijk vaak tegen de lamp.
De pakkans bij overvallen op tankstations is helaas gedaald van 50
procent naar zo’n 35 procent, maar
daarmee wel hoger dan het landelijk gemiddelde (dat is iets onder de
25%). Gelukkig is het zo dat, in vergelijking met andere overvallen, bij
tankstations minder vaak geweld
wordt gebruikt.
Dat komt waarschijnlijk doordat tankstations overvallen worden door ‘beginnende overvallers’ die zo snel
mogelijk willen handelen, en doordat
bijna 7 van de 10 medewerkers op
tankstations doen wat de overvaller
zegt. We verwachten door de training het aantal mensen dat in staat
is veilig te handelen nog verder te
vergroten. Tenslotte speelt mee dat
tankstations, en zeker ook ESSO, al
een lange traditie hebben in opleiding
op dit gebied.
Territory Manager René Scholtes kan
dit desgevraagd beamen: "Ook wij als
TM’s hebben de training gevolgd en
vinden de inhoud ervan uiterst waardevol; voor mensen die nieuw op een
station komen werken, maar ook als
een ‘refresher’ voor hen die al heel
lang op een tankstation werken. Vorig jaar hebben we weer een aantal
trainingsdagen in kunnen plannen, en
in de nabije toekomst zullen we dat
zeker weer doen.

Wim van Es

