De stichting HSM
De stichting Hotel Security Management (HSM) is een non-profit
organisatie, welke in 1990 door vijf hotels is opgericht. De
oprichting kwam voort uit de situatie rond het zwaar
verpauperde Wallengebied in Amsterdam.
Over de jaren heeft de HSM zich verder ontplooid en is binnen de
hotellerie in Amsterdam een bekende naam. In 2019 is de
vereniging bestuurlijk gewijzigd en is verder gegaan als de
stichting HSM.

We hebben 2 bestuursleden en een Raad van Toezicht. Deze
kleine organisatie bereikt 120 hotels, 240 contactpersonen en
potentieel duizenden hotelmedewerkers met informatie over
daders van strafbare feiten in hotels. Wij hebben hiervoor
toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens omdat we ons
houden aan een strikt protocol, waar elke deelnemer voor tekent.

De kracht van de HSM is samenwerken
De HSM is een effectief middel in het herkennen en weren van
criminele elementen in hotels. Het betreft dan voornamelijk
personen of groepen die hun vanuit ‘beroep of gewoonte’
criminele handelingen verrichten en misbruik maken van de
relatieve anonimiteit en gastvrijheid van een hotelomgeving.
De kracht van de HSM schuilt in het waarschuwingsregister en
het netwerk. Door het delen van gegevens over criminele
gedragingen en deze daarmee uit de anonimiteit te halen maakt
het mogelijk dat hotels dergelijke gedragingen kunnen leren
herkennen en doen stoppen. De HSM voorziet in deze wijze in
een preventieve en zelfs een repressieve aanpak.
Onze partners zijn van oudsher de aangesloten hotels, de
Koninklijke Horeca, de Nationale Politie en intensiveren we in
samenwerking met andere maatschappelijke partijen, gemeenten
en dienstverleners. Zo schuiven we aan bij het Platform Veiligheid
Ondernemers en hebben we hotels aangesloten van vanuit een
BIZ of KVO.

De vraag veranderd..
Naast de traditionele criminele gedragingen zoals bijvoorbeeld
diefstal van eigendommen, overvallen, inbraak, openbreken van
gastenkluisjes en misdragingen ontstaan er steeds meer nieuwe
of toenemende ongewenste trends;
Creditcardfraude
De uitstekende digitale infrastructuur in Nederland maakt het
crimineler eenvoudiger om op internationaal niveau fraude te
plegen met gestolen creditcardgegevens of als malafide OTA.
Volgens Europol zal Nederland binnen de EU op de 1e plaats
kunnen gaan belanden als het gaat om de zogenaamde Card Not
Present fraude. Een reden waarom de HSM graag samenwerkt
met Europol, AMEX en VISA.
Mensenhandel
Loverboypraktijken, illegale prostitutie en seksueel misbruik in
hotelkamers zijn voorbeelden van de meeste ernstige vormen
van criminele gedragingen. De HSM werkt samen met de
Nationale Politie, Defence for Children|Ecpat en KHN om dit te
weren uit hotels door middel van e-learnings, kennisdeling en
signalenkaarten.

De vraag veranderd..
Terrorisme
In 2020 zijn in meerdere hotels in Nederland bom- en
poederbrieven bezorgt. Zowel het waarschuwingsregister als het
informele netwerk hebben een rol gespeeld in het signaleren en
waarschuwen tegen deze vorm van terreur. Daarnaast onderzoekt
de HSM een verbeterde aansluiting met het alerteringssysteem
van de NCTv aangezien de sector hotels een onderdeel uitmaakt
van de Nederlands ‘vitale infrastructuur’.
Ondermijning
Criminelen hebben een belang om verkregen kapitaal wit te
wassen en uit te geven. Luxueuze hotels zijn daarbij een zeer
interessant middel. Of het nu gaat om het uitgeven van crimineel
verkregen geld, de aanzuigende werking van andere criminele
elementen, het omkopen van hotelpersoneel, chantage of het
bedreigen van hoteliers, het is evident dat de HSM hier zal blijven
samenwerken met de KHN, Politie en Gemeente.

De vraag veranderd..
Post Corona versus Mobiel Banditisme
Op dit moment zit de horeca in zwaar weer. Er wordt reikhalzend
uitgekeken naar de periode die ‘hierna’ aanbreekt. Daar dient wel
bij overwogen dat door het gevolg van de pandemie er veel
ervaren krachten uit de hotellerie zijn verdwenen.
Hotels die de pandemie hebben doorstaan zullen kwetsbaarder
zijn voor veel voorkomende criminaliteit (VVC) en mobiel
banditisme; het gemis van routine en nog onervaren personeel
zal criminelen zeker in de kaart gaan spelen. De HSM wil met het
waarschuwingssysteem medewerkers voldoende kennis en
middelen meegeven om deze risicofactoren uit hotels te weren.
Vreemde feestjes
De wereld is veranderd en dat uit zich soms in wel heel vreemde
ontwikkelingen; zo draagt Covid19 bij aan een toename van
incidenten die zich normaal gesproken in de uitgaansscene of
thuis afspelen. Of het nu gaat om jongeren die inchecken met
kratten bier of een cilinder vol lachgas, deze vorm van leisure kan
een verdere vlucht gaan nemen en leiden naar schade, overlast,
agressie en inzet van hulpdiensten.

Het waarschuwingsregister
Het waarschuwingsregister is geplaatst op een goed beveiligde
website. Relevante meldingen worden hier geplaatst en bij
nieuwe meldingen wordt automatisch een bericht naar de
aangesloten hotels gestuurd.
De website fungeert hiermee als platform en is voorzien van een
gebruiksprotocol welke is geaccordeerd door de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Abonnement 150.- per jaar,
+ Eenmalig 45.- euro administratie
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