
Allround leidt studenten 
op voor de brede niveau 2 opleiding
dienstverlening (ook wel servicemedewerker).  
Allround legt een brede basis van kennis,
vakvaardigheden, werknemersvaardigheden en
21st century skil ls.  

Daarbij  oriënteert de student zich op de
verschil lende werkvelden en ontdekt zi jn
eigen mogeli jkheden en talenten.
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1 SERVICEGERICHT HANDELEN

Op je werk ga je met klanten om. Deze cursus gaat over hoe je servicegericht handelt. Oefen zo veel
mogelijk tijdens je stage, op je werkplek of op school.

Deze cursus bestaat uit:
• de leerdoelen
• de vakkennis en de opdrachten
• de praktijktoets
• de theorietoets.

LEERDOELEN

Je weet wie je klant is.
• Je kent het verschil tussen interne en externe klanten.
• Je handelt servicegericht.
• Je maakt kennis.

1.

Je ontvangt en begroet de klant en staat hem te woord.
• Je maakt oogcontact.
• Je zorgt voor een goede eerste indruk en je kunt jezelf presenteren.
• Je zorgt voor een passende uiterlijke verzorging.

2.

Je stelt je zichtbaar op naar de klant en houdt de klant in de gaten om te bepalen of deze hulp
nodig heeft.
• Je let op lichaamshouding.
• Je kent het verschil tussen verbale en non-verbale communicatie.
• Je kiest de juiste openingszin.
• Je past passende omgangsvormen toe.

3.

Je vraagt naar de wensen van de klant bij ontvangst.
• Je ontvangt gepland en ongepland bezoek.
• Je geeft informatie en verwijst door.
• Je luistert actief.

4.

Je verstrekt informatie en verwijst naar een persoon of plaats.
• Je geeft juiste antwoorden op de vragen die de klant stelt.
• Je laat de klant weten wat zijn vervolgacties zijn.
• Je begeleidt de klant naar zijn bestemming.
• Je bericht de juiste persoon dat het bezoek gearriveerd is.

5.

Je biedt klanten koffie of thee aan.
• Je kiest het juiste moment om thee of koffie aan te bieden.
• Je vraagt naar suiker, melk enzovoort.
• Je werkt zorgvuldig en nauwkeurig.

6.

Je rondt het gesprek af en checkt de tevredenheid van de klant.
• Je vraagt of er nog wensen zijn.
• Je controleert of de klant alles goed heeft begrepen.
• Je neemt op een nette manier afscheid.

7.
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LEERDOELEN

Je schrijft bezoekers in/uit en/of meldt bezoekers aan en registreert gegevens.
• Je hebt hulpmiddelen georganiseerd.
• Je kunt tijden noteren.
• Je houdt in de gaten wie als klant binnenkomt en vertrekt.

8.

OPDRACHT 1 VOORBEREIDEN
Bekijk de leerdoelen hiervoor. Je ziet wat je moet kunnen en kennen om op een goede manier service
te verlenen. En je ziet waarop je beoordeeld wordt tijdens de praktijktoets.
Welk leerdoel lijkt jou uitdagend? Waarom?

Waar zie je tegenop? Leg uit waarom.

Welke ervaringen heb je al met deze leerdoelen?

Waar denk je dat je deze leerdoelen tegenkomt in je werk?

WAT ZIJN KLANTEN EIGENLIJK?

Klanten, cliënten, bezoekers, gasten en zorgvragers

Waar je ook werkt, je hebt te maken met mensen: mensen in de organisatie waar je werkt en mensen 
van buiten de organisatie. Zodra jij contact hebt met al deze mensen, worden deze mensen 'jouw klant'. 
Ze willen iets van jou: advies, service, hulp, informatie of een product. Soms moeten ze ervoor betalen, 
soms niet. In alle gevallen is het jouw werk als servicemedewerker dat deze mensen goed geholpen 
worden.
Klanten, cliënten, bezoekers, gasten en zorgvragers noemen we vanaf nu allemaal 'klanten'.

Voorbeelden:
• In een verzorgingshuis werk je als helpende. De bewoner of cliënt is je klant.
• Achter de balie van een onderdelenwinkel werk je als partsmedewerker. De bezoekers zijn je klanten.
• Je werkt achter de ontvangstbalie in een sportschool. De mensen die komen sporten zijn je klant.
• Je werkt op een congres waar je folders uitdeelt. De bezoekers van het congres zijn je klanten.
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• Je werkt in de kantine van een fabriek. De medewerkers van de fabriek zijn je klanten.
• Je werkt in een winkel. De mensen die de winkel bezoeken zijn je klanten.

Je zorgt ervoor dat je servicegericht handelt. Je geeft je klanten het gevoel dat ze gewenst zijn en dat
ze bij jou met al hun vragen terechtkunnen. Je laat zien dat je er plezier in hebt als de klant tevreden is.

Interne en externe klanten

Mensen die bij dezelfde organisatie als jij werken, kunnen interne klanten zijn. Het zijn je collega's met
wie je samenwerkt en die jij helpt. Bij grote organisaties ken je niet alle interne klanten.
Externe klanten zijn de mensen van buiten de organisatie waar je werkt. Zorg ervoor dat interne en
externe klanten tevreden zijn!

OPDRACHT 2 ALLEMAAL KLANTEN

Marjet werkt op een kantoor als baliemedewerker. De deurbel gaat en de monteur voor de printer komt
binnen. Ze brengt hem naar de printer. Haar baas komt binnen, hij vraagt of ze koffie wil klaarzetten voor
acht personen in de vergaderruimte.
De telefoon gaat. Het is meneer Dalman. Hij wil praten met iemand van de afdeling Verkoop. Marjet
verbindt hem door met haar collega Mohammed.

Lees de tekst hierboven. Marjet heeft veel klanten. Schrijf op wie haar klanten zijn.

Zet een streep onder de externe klanten.
Behandel je interne klanten hetzelfde als externe klanten?

NON-PROFIT - PROFIT

Organisaties kunnen non-profit zijn. Dan gaat het niet om geld verdienen, maar om een ander doel wat
voor iedereen bedoeld is. Zoals gemeentes, zorgverleners en bibliotheken.
Organisaties kunnen ook profit zijn: dan gaat het wél om geld verdienen.We noemen ze ook commerciële
bedrijven. Denk aan winkels, webshops en commerciële dienstverleners.

OPDRACHT 3 NON-PROFIT - PROFIT
Je hebt profit- en non-profitorganisaties.
Noem een bedrijf dat profit is en een bedrijf dat non-profit is.

Is er een verschil tussen de manier waarop je service verleent in de profit en de non-profit? ja / nee
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Leg je antwoord uit.

OPDRACHT 4 OM WIE GAAT HET?
Zet in iedere foto een cirkel om degene die klant is.

WAAROM MOET JE SERVICEGERICHT HANDELEN?

De belangrijkste reden dat je servicegericht
handelt, is dat je de klant graag weer terug wilt
zien. Het gaat altijd om de wensen van de klant:
wat wil de klant. Als je dat weet en je voert die
wensen uit, dan ben je servicegericht.
Je wilt de klant behouden, dat is best een
uitdaging. Klanten zijn kritisch en willen goed
geholpen worden. Je moet aandacht besteden
aan je eigen gedrag en houding als je goed wilt
leren omgaan met klanten. Op je werk kun je
bovendien niet altijd jezelf zijn: je houdt je mening
voor je en je probeert zakelijk en neutraal te
blijven.
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Wat zou jij veranderen aan deze wachtruimte?

DE KWALITEIT VAN HET EERSTE CONTACT

Jouw eerste contact met een klant bepaalt hoe het verder verloopt met de klant. Spreek de klant aan en
kijk hem aan. Als een klant bijvoorbeeld twijfelt, loop dan op hem af en vraag of je hem van dienst kunt
zijn. Je kunt hem op z'n gemak stellen en eventueel doorverwijzen. Somsmoet je extra actie ondernemen,
bijvoorbeeld bij gehandicapte klanten. Gehandicapte klanten hebben soms extra hulp nodig. Jouw
aandacht hoort bij een serviceverlenende houding.

Oogcontact maken

Jij wilt de klant het gevoel geven dat hij gezien wordt en dat hij gewenst is. Dat doe je door het maken
van oogcontact. Daarmee krijgt de klant vertrouwen in je en dus ook in de organisatie waarvoor jij werkt.
Als jij geen oogcontact zou maken, moet de klant jouw aandacht trekken. Dan gaat hij roepen of zijn
hand opsteken. Dit gedrag moet jij herkennen zodat je op tijd kunt reageren.

Stel de juiste vragen

Werk jij als servicemedewerker achter een balie en komt er een klant, dan is het voor jou nuttig om te
weten:
• wat de naam van de bezoeker is
• of de klant een afspraak heeft en voor wie hij komt
• wat de reden voor zijn bezoek is.
Dat vraag je aan de klant.
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OPDRACHT 15 EEN KLANT BEGROETEN
In deze opdracht werk je aan werknemersvaardigheid Service verlenen (9).

VOORBEREIDEN

Werk in tweetallen.
Jullie spelen een situatie na. De een is een klant, de ander de servicemedewerker. Bepaal zelf het
onderwerp.
Of kies uit:
• Een klant komt terug met een jas waarvan de rits stuk is.
• Een klant komt bij de balie en wil een patiënt bezoeken en hij weet het kamernummer niet.
• Een klant komt een eetcafé binnen en er is op dat moment geen tafel vrij.

Schrijf samen de situatie uit. Denk na over de volgende punten:
• Hoe begroet je de klant?
• Hoe stel je jezelf voor?
• Hoe geef je antwoord op de vragen van de klant?
• Welke oplossingen kies je?
• Hoe verwijs je een klant door?
• Hoe neem je afscheid?
• Hoe toon je interesse en ben je respectvol?

UITVOEREN

Speel de situatie. Je medestudenten kijken of jullie de punten toepassen en geven tops en tips. Een top
is een compliment. Met een top geef je precies aan wat jij vond dat goed ging.
Met de tip vertel je wat de ander nog kan verbeteren.

TERUGKIJKEN

Welke tips en tops kregen jullie?

TOPTIPSERVICE VERLENEN

De klant begroeten

Voorstellen

Antwoord geven als de klant iets
vraagt

Een oplossing zoeken voor een
vraag van de klant
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