Verantwoord spelen bij Casino Jackpot

Preventiebeleid

Over Casino Jackpot
Speel bewust 18+
Bij Casino Jackpot doen we er alles aan om gasten een leuke en gezellige tijd in
ons casino te bezorgen. Een ruim spelaanbod, prijsrijke acties en een hapje en
een drankje maken de dag of avond compleet.
De kracht van ons preventiebeleid ligt in de expertise van onze medewerkers. Al
onze medewerkers zijn getraind en zijn in het bezit van het wettelijk
certificaat. In hun dagelijks werk en hun persoonlijk contact met onze gasten
kunnen zij eventuele risico’s signaleren. Onze medewerkers kunnen op een
betrokken manier het gesprek aangaan om verantwoord spelgedrag te
stimuleren. En bij problemen kan men tijdig ingrijpen d.m.v. passende
maatregelen, tijdelijke uitschrijving d.m.v. Cruks of indien nodig doorverwijzen
naar passende zorg.
Wij zijn gevestigd in Dordrecht aan de Vrieseweg 36 in een rustige straat in
het centrum van Dordrecht. De toegangsleeftijd is 18 jaar. Ons casino heeft 46
speelplaatsen. Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag van 09.00 uur - 01.00uur
Vrijdag & zaterdag 09.00uur - 02.00uur
Zondag van 09.00uur - 01.00uur

Tips voor verantwoord spelen











Stel van tevoren je budget vast
Bepaal van tevoren je tijdslimiet
Pak je winst en neem je verlies
Leen geen geld om mee te gokken
Speel nooit met geld dat je niet kunt missen
Las een speelpauze in
Laat je bankpas en/of creditcard thuis
Ga niet gokken als je boos, verdrietig of geëmotioneerd bent
Speel niet onder invloed van alcohol en drugs
Vraag een casinomedewerker om advies wanneer je de controle kwijt bent

Uitgangspunten

Casino Jackpot biedt entertainment aan een groot aantal en diversiteit aan gasten. Het
uitgangspunt is dat het kansspel een beleving moet zijn, gebaseerd op gastvrijheid,
gezelligheid, veiligheid en variatie. Deze benadering zorgt ervoor dat onze bezoekers
vooral recreatief spelen en het spel als een ontspannende vrijetijdsbesteding zien.

Wij erkennen dat voor sommige gasten het deelnemen aan kansspelen, risico’s met zich
mee kan brengen. Soms spelen gasten te vaak en maken zij geld op wat ze eigenlijk niet
kunnen missen. Er kunnen problemen ontstaan door overmatig spelen en dit is niet
alleen voor de gast zelf, maar ook voor zijn naasten. Wij willen uiteraard voorkomen dat
onze gasten de controle over het spelen verliezen. Daarom nemen onze goed opgeleide
casinomedewerkers ons voorzorgbeleid serieus.
We hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om kansspelproblematiek te
voorkomen. De eindverantwoordelijkheid ligt echter bij onze gast. Hij bepaalt of hij al dan
niet ingaat op de door ons genomen preventieve maatregelen en interventies.

Wettelijk grondslag
Het onderhavige preventiebeleid vindt aansluiting bij hetgeen vereist in weten regelgeving over kansspelen en kansspelverslaving. Hierin ligt ook de
wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader
van verslavingspreventie. De wijze van verwerking van persoonsgegevens en
de daaraan verbonden voorwaarden vindt u terug in ons privacy beleid.

Deskundigheid
Deskundigheid personeel
Bij Casino Jackpot vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers zich bewust
zijn van de risico’s van kansspelen. Medewerkers worden opgeleid om kennis
en inzicht in deze risico’s te verkrijgen. Op deze wijze waarborgen wij dat
medewerkers op de hoogte zijn van de verbonden risico’s aan onze
kansspelen, gedragskenmerken en gevolgen van kansspelverslaving, de
beschikbare hulpverlening, de relevante wet- en regelgeving met betrekking
tot kansspelen en gedragscodes binnen de branche.
Alle trainingen verslavingspreventie worden gevolgd door alle leidinggevenden
en medewerkers die belast zijn met het toelaten van en het toezicht houden
op onze bezoekers in ons casino. Naast de basiscursus (E-learning) is er een
aanvullende cursus die zich vooral richt op het ontwikkelen van vaardigheden.
Alle medewerkers zijn volledig gecertificeerd.
De verplichte inhoud van de opleiding ‘Kansspelproblematiek’ is zowel
theoretisch (basiscursus) als praktijkgericht (aanvullende cursus) en omvat:
 Het signaleren van de risico’s van kansspelverslaving;
 Preventieve interventies;
 Kenmerken van kansspelverslaving;
 Motiverende gesprekstechnieken;
 Timing van gesprek;
 Verslavingszorginstellingen en de mogelijke hulpverlening.
Iedere 3 jaar wordt er een herhalingstraining gevolgd. De herhalingstraining brengt
nieuwe inzichten en een verdieping van de communicatietechnieken. De nieuwverworven inzichten worden geïntegreerd in de opleiding Kansspelproblematiek. De
training Kansspelproblematiek wordt momenteel verzorgd door Croan Consult. Deze
training voldoet aan de eisen van de Kansspelautoriteit.
De basistraining wordt via een E-learning module gevolgd en moet afgerond zijn voordat
de medewerker de functie uitoefent

Responsible Gaming Officer ( RGO )

De directrice vervult ook de rol van Responsible Gaming Officer. Zij adviseert, gevraagd
en ongevraagd, op onafhankelijke wijze over het preventiebeleid en waarborgt een juiste
uitvoering daarvan. Daarnaast vormt de RGO een intern en extern aanspreekpunt op het
gebied van de preventie van kansspelverslaving en is zij op de hoogte van relevante
ontwikkelingen in dit werkveld. Tot slot heeft de RGO enkele uitvoerende taken in de

werkprocessen rond preventie van kansspelverslaving en is zij verantwoordelijk voor het
kwaliteitsmanagementsysteem.

Checklist indicatoren en gespreksinstructie
Speciaal voor medewerkers is er een checklist indicatoren van
kansspelverslaving en gespreksinstructie beschikbaar om altijd te kunnen
nalezen wat indicatoren van kansspelverslaving zijn, en op welke
wijze/wanneer zij gasten aanspreken.

Ons preventiebeleid:

Informatie, advies en hulp voor gasten

Wij informeren op verschillende manieren:
1. Er zijn folders beschikbaar op duidelijke zichtbare plekken in het casino. In de
folderdisplay die op meerdere plekken in het casino te vinden zijn, staan
verschillende folders van de AGOG, Centrum voor Verantwoord Spelen,
Loket Kansspel, Speel bewust, De risico’s van het spel en een monitorkaart die
aangeboden wordt vanuit Casino Jackpot
2. Wij geven in ons preventiebeleid informatie over verantwoord spelen, risicoanalyse,
vrijwillig toegangsverbod en mogelijkheden voor advies en/of behandeling.
3. Op tv-schermen verschijnen regelmatig pop-ups die de gasten attenderen op het
belang van verantwoord spelen en op de risico’s van het kansspel.
4. Op de speelautomaten zijn preventie- en waarschuwingsstickers.
5. Naast de bovenstaande punten hebben een informatiemuur met alle beschikbare
informatie bij binnenkomst van het casino.

Toegangsbeleid

Aan de entree van ons casino houdt een medewerker toezicht op alle
binnenkomende gasten. Vanaf 1 oktober 2021 heeft de overheid nieuwe regels gemaakt
voor de toegangscontrole in alle Nederlandse casino’s. Dit systeem heet CRUKS.

Wat is CRUKS?

CRUKS is een afkorting voor “Centraal Register Uitsluiting Kansspelen”. Dit is een
belangrijk middel om kansspelverslaving tegen te gaan. Het is een landelijk systeem waar
alle (tijdelijke) uitsluitingen van Nederlandse casino’s en casinowebsites worden
opgeslagen.

Hoe werkt Cruks?
Elke keer als een gast Casino Jackpot bezoekt, laat hij/zij zijn identiteitsbewijs zien aan de
desbetreffende casinomedewerker. (Gasten die geen identiteitsbewijs kunnen of willen
tonen worden niet toegelaten) Vervolgens wordt er van de BSN-gegevens, naam en
geboortedatum een anonieme code gemaakt. Deze code wordt vervolgens in het CRUKSregister gecheckt. Het systeem checkt of de gast 18 jaar of ouder is en of de gast niet
ingeschreven staat in CRUKS. Als dit het geval is, wordt de gast toegelaten.
Ook controleert het systeem of de gast geen (on)vrijwillig toegangsverbod heeft.
Mocht de gast een vrijwillig toegangsverbod hebben dan wordt de toegang geweigerd en
wordt de gast wederom gewezen op de mogelijkheden voor hulp.

Wat gebeurt er met de gegevens?
Uw BSN gegevens worden direct vernietigd na de controle van CRUKS. Uw
gegevens zijn veilig en worden NIET gedeeld met anderen, zoals
belastingdienst, overheidsinstanties of andere casino’s.
Als een gast het gokken niet meer onder controle heeft. Kan hij zichzelf
inschrijven in CRUKS. Dit kan voor een duur van 6 maanden tot 99 jaar. Er zijn 2
manier om in te schrijven in het CRUKS systeem:
1. Inschrijven via DigiD. Dan kan de gast direct 6 maanden of langer niet
gokken.
2. Inschrijven via een papieren formulier. Na een paar dagen is de gast
ingeschreven en kan hij niet meer gokken.

Op deze manier is de gast landelijk ingeschreven in CRUKS systeem. Inschrijven
kan via Inschrijven in Cruks - Kansspelautoriteit . Als gasten het moeilijk vinden
of er niet uit komen, kunnen zij terecht bij ons en dan helpen wij ze verder met
het inschrijven.
Medewerkers van Casino Jackpot hebben het recht om gasten onder invloed
van drank, drugs of andere genotsmiddelen of waarvan wij de indruk hebben
dat zij wilsonbekwaam (bijvoorbeeld door Alzheimer of (ernstige)
verstandelijke beperking) zijn te weigeren.
Ook gasten die onder invloed gokken zijn geneigd sneller de grenzen van
verantwoord gokken te verleggen of te negeren, waardoor het risico op
problematisch gokken toe kan nemen. Deze regels zijn te vinden in de
huisregels die door het casino op verschillende plekken terug te vinden zijn.

(On)vrijwillig toegangsverbod
Wij bieden de mogelijkheid voor een vrijwillig toegangsverbod. Gasten die
(beginnend) problematisch speelgedrag vertonen, worden door onze medewerkers de
mogelijkheid geboden zich vrijwillig op de 'witte' lijst te laten plaatsen, waarna zij
gedurende drie of zes maanden niet in ons casino worden toegelaten. De duur van het
verbod wordt in overleg met de gast vastgelegd. Gasten worden altijd door de
medewerkers gemotiveerd om hulp te zoeken voor kansspelproblematiek.
We verstrekken de gast bij het uitschrijven van een vrijwillige toegangsverbod informatie
met mogelijkheden voor hulp en advies. Ook geven wij het advies aan de gast om zich
ook bij de omringende casino’s uit te laten schrijven. Gasten die zich niet houden aan
onze huisregels kunnen wij een onvrijwillig toegangsverbod opleggen. De gast wordt de
toegang voor minimaal een jaar ontzegt. Onvrijwillige en vrijwillige toegangsverboden
worden geregistreerd in het Ace Systeem, zodat als deze gast weer terugkomt in het
casino deze wordt geweigerd bij binnenkomst.

Toezicht preventie
Toezicht

De medewerkers van Casino Jackpot zijn zeer oplettend en zij houden toezicht op alle
gasten. De medewerkers hebben geleerd tijdens verschillende trainingen en cursussen
hoe je speelgedrag kan onderscheiden.
Er zijn 3 types gasten : recreatieve speler, risicovolle spelers en probleemspelers.

De recreatieve Speler:
De recreatieve speler speelt niet alleen om het spel, dit is slechts onderdeel van een
avondje uit. Het draait om de gezelligheid, samenzijn met vrienden, entertainment, etc.
Als recreatieve speler heb je controle over het gokken, op het gebied van geld, tijd en
gedrag.

De risico Speler:

Deze speler speelt meer voor het spek dan wat anders. Een risico speler ervaart spanning
en opwinding wanneer hij/zij speelt en besteedt vaak meer geld en/of tijd dan gepland of
verstandig is. Als risico speler heb je niet altijd meer controle over het gokken, of je merkt
dat je de controle aan het verliezen bent.

De probleem Speler:

De probleem speler speelt om het spelen, de rest is onbelangrijk. Het gokken neemt een
centrale rol in het leven in. Het verlangen om te gokken is groot. Er is sprake van
geestelijke afhankelijkheid, ook wel verslaving genoemd. Als de probleem speler niet kan
gokken kan hij ook ontwenningsverschijnselen krijgen.

Test jezelf: www.loketkansspel.nl/test-jezelf.html
Naast deze verschillende gasten hebben we extra aandacht en focus op

kwetsbare groepen zoals jongvolwassenen (18 tot en met 23 jaar), gasten die een
verslaving hebben of hebben gehad en gasten met een verstandelijke beperking. Wij
registreren het afwijkend speelgedrag en de gepleegde interventies met als doel
gokverslaving te voorkomen door onze gasten goed te monitoren.

Extra focus op jongvolwassenen (18-24)

Bij jongvolwassenen is er, naast de algemene signalen die zouden kunnen wijzen op een
probleem met gokken, extra alertheid bij de volgende signalen:
 Alleen het casino bezoeken (geen sociaal bezoek met vrienden)
 Registratie bezoekfrequentie (toenemende bezoekfrequentie in korte periode in het
ACE systeem)
 Afnemende interactie met medewerkers (contactverlies)
Een snelle interventie is van groot belang. Onze medewerkers gaan direct het gesprek
aan en onderzoeken het spelgedrag van de gast, benoemen de risico’s van het
deelnemen aan kansspelen en geven uitleg over verantwoord spelen.

Signaleren

De eindverantwoordelijkheid ligt bij onze gast. Als aanbieder van kansspelen zullen wij op
basis van beschikbare informatie inzet leveren als doel gokverslaving te voorkomen door
onze gasten goed te monitoren. Alle medewerkers van Casino Jackpot zijn opgeleid en
getraind om tijdig signalen op te pikken die kunnen duiden op risicovol of problematisch
speelgedrag. Kenmerkende signalen zijn o.a.:
 Een langere en toenemende speeltijd;
 Afwijkingen in het patroon van tijdstippen waarop men komt gokken;
 Frustratie en ongemak uitingen;
 Onrustig of escalerend gedrag;
 Een hogere of toenemende speelfrequentie;
 Sociale factoren (werkloosheid, scheiding, eenzaamheid enz.).
 Gelet op de speeltijd van de gast en de mededelingen van de gast zelf monitoren wij
daarbij ook of de gast:
 In financiële nood verkeert;
 Overmatig probeert verliezen terug te winnen;
 Herhaaldelijk klaagt over niet of weinig winnen.
Bij het interpreteren van signalen gaat het per definitie om een gedragsverandering over
een bepaalde tijd. Bovendien moet er sprake zijn van een gecombineerd aantal
indicatoren die kunnen wijzen op mogelijke probleemgedrag. Een enkel factor of een
incidentele gedragsverandering volstaat niet om een interventie te rechtvaardigen.

Test jezelf: www.loketkansspel.nl/test-jezelf.html
Observeren

Het observeren van het speelgedrag van de speler wordt door een medewerker
gemonitord. De observatieperiode kan verschillen per gast. Het wordt dan duidelijk of
een gast aan het verschuiven is met speelgedrag van recreatief naar risicovol of
problematisch. Observeren is meer dan het waarnemen van het gedrag van een speler.
Het betekent ook betrokkenheid tonen en contact maken met de speler. Hoe meer de
speler betrokkenheid van onze medewerkers ervaart, hoe makkelijker het zal zijn om het
gesprek met hem aan te gaan. De waarnemingen tijdens de observatieperiode worden
op een gemakkelijke manier vastgelegd in het Ace systeem.

Het gesprek aangaan

De medewerkers van Casino Jackpot gaan respectvol en betrokken in gesprek met de
gast om te checken ‘of’ en ‘in welke mate’ er sprake is van toenemende risico's op
problematisch speelgedrag. Ze gaan na of de gast zich bewust is van de afgegeven
signalen en of de waargenomen signalen correct zijn. Het gesprek wordt bij voorkeur

gevoerd door een medewerker die een goede klik met de gast heeft. Vooral bij de
kwetsbare groep jongvolwassenen zet Casino Jackpot medewerkers in die affiniteit
hebben met deze groep en hun belevingswereld kennen. Het taalgebruik speelt hierbij
eveneens een belangrijke rol.
Formeel taalgebruik kan bijvoorbeeld voor afstand zorgen, wat het gesprek bemoeilijkt.
Ook bij probleem- en risicospelers wordt binnen het team gekeken naar welke
medewerkers het beste ‘past’ bij de betrokken bezoeker en bovendien de juiste
vaardigheden heeft om het gesprek aan te gaan. Elke interventie moet passend zijn, op
het juiste moment gebeuren en gericht zijn op het gedrag van de speler.
Tijdens het gesprek proberen onze medewerkers samen met de bezoeker te achterhalen
hoe deze het beste geadviseerd of geholpen kan worden.
Afhankelijk van de fase van benadering, kan het gaan om tips en adviezen omtrent
verantwoord spelgedrag, het invullen van een zelftest, het inlassen van speel pauzes, het
gebruik van de monitorkaart, het adviseren van een bezoekbeperking of cool-downperiode en het bewaken van budgetgrenzen.
Het doel van het gesprek is dat de speler enerzijds inzicht krijgt in zijn speelgedrag en zich
bewust wordt van wat verantwoord speelgedrag inhoudt, anderzijds zich gemotiveerd
voelt om zijn speelgedrag te veranderen en terug te keren naar recreatief gokken.

Registreren

Heeft er een gesprek plaatsgevonden, dan worden de aanleiding en het onderwerp van
het gesprek, het verstrekte advies en de reactie van de bezoeker geregistreerd. Dit
gebeurt in het Ace systeem, op een dusdanige manier dat de vastgelegde informatie
herleidbaar is naar de betreffende bezoeker.

Risico’s
Risicoanalyse
Op ons kansspelaanbod is een risicoanalyse uitgevoerd. Deze analyse is
erop gericht om de verslavingsrisico’s van de aangeboden kansspelen op
een deugdelijke en wetenschappelijk onderbouwde wijze in beeld te
brengen en de verslavingspreventie daarop af te stemmen. De
risicoanalyse is in 2021 op een onafhankelijke wijze uitgevoerd door 2
externe deskundige risicoanalisten (Gamgard en Neccton) met actuele
kennis, inzichten en bevoegdheden middels de Gamgard methode en
Asterig methode.
In het geval van nieuwe wetenschappelijke inzichten of indien er nieuwe
type speelautomaten zijn toegevoegd, wordt de analyse uitgebreid of
herzien om de actualiteit te waarborgen. Kansspelen zijn te onderscheiden
in 3 niveaus, namelijk laag risico, gemiddeld risico en hoog risico. De
kenmerken van laag risico zijn: langere tijd tussen inzet en uitbetaling,
langere tijd tussen inzetten en het is niet mogelijk om meerdere spelen
tegelijk te spelen. Casino Jackpot biedt geen laag risicospelen aan.
De kenmerken van gemiddeld risico zijn: gemiddelde tijd tussen inzet en
uitbetaling, gemiddelde tijd tussen inzetten en beperkte mogelijkheden om
meerdere spelen tegelijk te spelen.
De roulettespellen (meerspeler) bij Casino Jackpot behoren onder het
niveau medium risico. De kenmerken van een hoog risico zijn: korte tijd
tussen inzet en uitbetaling, korte tijd tussen inzetten en de mogelijkheid
om verschillende spelen tegelijk te spelen. Alle overige speelautomaten
behoren onder het niveau hoog risico.
Voor de uitgebreide uitwerking van de risicoanalyse verwijzen wij u naar
de rapportages van de door de brancheorganisatie VAN Kansspelen.
Uitgevoerde risicoanalyse is geldend voor de gehele branche van
landgebonden casino exploitanten.

Naar aanleiding van onze risicoanalyse treffen wij een aantal voorzieningen
voor kansspelen met een gemiddeld tot hoog risico:
 Aan gasten wordt kenbaar gemaakt welke spelen een midden en hoog
risicopotentieel bevatten. Folders met daarin informatie over de 3
verschillende niveaus worden op verschillende locaties in ons casino
getoond.
 Uitgebreide informatie is terug te vinden op onze website. Op deze
wijze kunnen wij onze gasten goed informeren alvorens zij deelnemen
aan onze kansspelen.
 Onze medewerkers voorzien regelmatig gevraagd of ongevraagd van
speluitleg, zodat gasten op een juiste wijze deelnemen aan onze
kansspelen. Deze kwalitatieve momenten zijn bij uitstek geschikt om
ook de verschillen in risico’s te duiden aan gasten.
 Tijdens het interventiegesprek met de gasten wordt de gast gevraagd
welke spellen hij voornamelijk speelt. Zijn het spellen in de hogere
risicocategorie, dan wijzen wij onze gasten op de risico's van de spellen
in kwestie. Het doel is bewustwording en reflectie op het eigen
speelgedrag te stimuleren.
 Kansspelen met hoog risico zullen geen expliciet onderdeel zijn van
onze advertenties. We zijn ook van mening dat het onverantwoord is
om gokken met hoog risico als betrekkelijk ongevaarlijk aan te prijzen.
 Gasten kunnen door medewerkers gewezen worden als zij
ogenschijnlijk onafgebroken deelnemen aan kansspelen. Op deze wijze
stimuleren wij het nemen van pauzes zodat spellen die in de categorie
‘hoog risico’ vallen geregeld kunnen worden onderbroken en het
bewustzijn rond speelgedrag te vergroten.
 De medewerkers zijn erop getraind om tijdig risico’s te herkennen,
signalen op te pikken en indien nodig, gepaste interventies in te zetten.
Is er sprake van problematisch speelgedrag, dan gaan onze
medewerkers op een respectvolle manier en op het juiste moment het
gesprek aan.

Verstrekken van informatie
Aan gasten wordt op een passende, duidelijke en begrijpelijke wijze
informatie verstrekt. Een gast kan optimaal en verantwoord deelnemen
aan kansspelen wanneer hij volledig is geïnformeerd. Aan gasten wordt
daarom onder andere het volgende kenbaar gemaakt:
 Aan wie geen kansspelen worden aangeboden;
 Wat de kenmerken van onze kansspelen zijn;
 Welke risico's verbonden zijn aan kansspelen;
 Wat wij verstaan onder verantwoord speelgedrag;
 Wat de strekking van ons preventiebeleid is;
 Op welke wijze speelgedrag wordt geanalyseerd en geregistreerd;
 De wijze van verwerking van persoonsgegevens en welke
privacybescherming van toepassing is;
 Informatie over beschikbare verslavingszorg en anonieme hulp;
 Welke mogelijkheden er zijn voor uitsluiting van deelname door ons als
exploitant;
 Op welke wijze uitsluiting via Cruks kan worden gerealiseerd;
 Welke informatie wordt gedeeld met de KSA in het geval van een
voordracht voor onvrijwillige registraties in Cruks (kennisgeving).

De risico’s van het gokken
Om je spel en casinobezoek zo veilig mogelijk te houden, is het belangrijk dat
je op de hoogte bent van de spelrisico’s en dat je signalen van onverantwoord
spelgedrag bij jezelf herkent. We lichten ze hieronder voor je toe.

Spelrisico’s herkennen
Kansspelen hebben een laag, gemiddeld of hoog risico op de ontwikkeling van
kansspelverslaving. Kenmerken van hoog-risicospelen zijn bijvoorbeeld: hoge
speelfrequentie (zoals bij speelautomaten), een korte uitbetalingstijd of een
hoge jackpot.

Spel met laag risico
De laag risico-kenmerken van deze spelen zijn een langere tijd tussen inzet en
uitbetaling, een langere tijd tussen de inzetten in, het is niet mogelijk om
meerdere spelen tegelijk te spelen. Spelen met de aanduiding laag risico
scoren laag op deze kenmerken.
Casino Jackpot biedt geen laag risicospelen aan.

Spel met gemiddeld risico (de roulette)
De medium risico kenmerken van deze spelen zijn een gemiddelde tijd tussen
inzet en uitbetaling, een gemiddelde tijd tussen de inzetten in, en een
beperktere mogelijkheid om meerdere spelen tegelijk te gokken. Spelen met
de aanduiding medium risico scoren gemiddeld op deze kenmerken.
De roulette automaat bij Casino Jackpot heeft een medium score.

Spel met hoog risico (alle overige speelautomaten)
De hoog-risicokenmerken van deze spelen zijn: een korte tijd tussen inzet en
uitbetaling, een korte tijd tussen de inzetten in, de mogelijkheid om langere
tijd te gokken zonder pauze, de mogelijkheid om verschillende spelen tegelijk
te gokken. Spelen met de aanduiding hoog risico scoren hoog op deze
Kenmerken.
Alle overige speelautomaten bij Casino Jackpot zijn ingedeeld in deze
categorie.
De indeling in risiconiveaus is bedoeld om je bewust te maken van het risico,
zodat je daar rekening mee kunt houden bij je spel. Een hoog-risicospel wil niet
zeggen dat je door het gokken in de problemen komt. Dat hangt van meer
factoren af, onder andere van je persoonlijke spelgedrag.
Casino Jackpot staat voor eerlijk spel. Onze speelautomaten voldoen aan de
wettelijke vereisten en zijn voorzien van een merkteken uitgegeven door de
Kansspelautoriteit. Dit merkteken geeft aan dat de betreffende automaat is
toegelaten tot de Nederlandse kansspelmarkt. De Kansspelautoriteit
controleert bij steekproef de automaten of deze aan de gestelde eisen
voldoen.

Signalen van onverantwoord speelgedrag
Sommige signalen wijzen op onverantwoord speelgedrag en kunnen het risico
op kansspelverslaving vergroten. Wees alert als je deze signalen bij jezelf
herkent:
 Je speelt niet meer voor je plezier.










Je gaat vaker naar het casino dan je van plan was, ook als je iets anders zou
moeten doen.
Je denkt steeds vaker aan het spel. Het speelt steeds door je hoofd en je
hebt pas rust als je gaat gokken.
Je speelt erg lang aan een speeltafel of speelautomaat, je kunt moeilijk
stoppen en je vergeet de tijd.
Je denkt dat je het systeem doorhebt en daardoor vergeet je dat je met
kansspelen te maken hebt.
Je hebt je spel steeds minder onder controle. Je gaat smoezen verzinnen of
liegen over je speelgedrag tegen anderen.
Je krijgt problemen met de mensen om je heen. Je gaat contacten
verwaarlozen en je wordt boos als mensen iets zeggen over je speelgedrag.
Je krijgt financiële problemen. Je maakt schulden of gaat geld lenen om te
gokken. Je wilt je verliezen terugwinnen met gokken.
Je wilt wel stoppen maar het lukt niet. Je voelt je schuldig of je schaamt je
hierover. Je voelt je somber.

Vragen of klachten? Laat het ons weten!
We doen er alles aan om jou de beste casinobeleving te geven. Heb je vragen
of klachten over ons preventiebeleid? Spreek een van onze medewerkers aan.

De monitorkaart
Door het invullen van een monitorkaart kan jij als klant, inzicht krijgen over
jouw speelgedrag. Hoeveel Geld en tijd besteed je aan het gokken in het
casino? Het is een hulpmiddel om je persoonlijke grenzen en limiet te
bewaken.

Test jezelf: www.loketkansspel.nl/test-jezelf.html
Evaluatie- en verbetercyclus
Verbetercyclus
De uitvoering van de zorgplicht is een vast agendapunt van het
werkoverleg in het casino met de managers en de medewerkers van het
casino. Dit overleg vindt eens in de 3 maanden plaats.
Daarnaast is er ook 1 keer per maand een werkoverleg met de directie en
floormanagers. Er is jaarlijks overleg (of vaker indien nodig) over het
preventiebeleid en de zorgplicht met de samenwerkende instellingen voor
verslavingszorg en de AGOG. De evaluatiemomenten worden jaarlijks
ingepland en de uitnodigingen en agenda aan de samenwerkingspartners
ruim van tevoren verstuurd.
Het verslavingspreventiebeleid wordt geëvalueerd conform de handleiding
zorgplicht speelautomaten en verbeterpunten worden vastgesteld en
uitgevoerd. Een aangepaste versie van ons verslavingspreventiebeleid
wordt na ieder jaarlijks overleg aangepast en doorgevoerd.
Bij de jaarlijkse functioneringsgesprekken met medewerkers is het correct
uitvoeren van het preventiebeleid een belangrijk aandachtspunt.

Waarborgen preventiebeleid
Het waarborgen van ons preventiebeleid staat hoog bij ons in de
prioriteitenlijst. Om dit zo correct mogelijk te doen kunnen wij
verschillende onderwerpen analyseren.
Zo bevindt zich in het systeem Ace het Vangnet monitor. Daarin staat een
overzicht van de meeste bezoeken, de meeste bezoeken jeugdmonitor, de
observaties, de snelste stijgers en de zorgnotitiemonitor.

Alle medewerkers kunnen de bezoekersfrequenties, observaties, notities
en servicegesprekken inzien. Tevens kunnen deze medewerkers ook een
algemene notitie maken. Alleen de floormanagers kunnen de service- en
interventiegesprekken en de preventieafspraken/maatregelen registreren
en hebben toegang tot het vangnetmonitor.
Dit alles wordt 1x per maand gecontroleerd door de Responsible Gaming
Officer (RGO) en besproken in het maandelijkse overleg met de
floormanagers.

