
Hospitality uitvoeren

niveau 2

Serienummer: 

Licentie: 

Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit boek.

Te activeren tot: 



Colofon

Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteurs: C. Bakker, F. de Esch, L. Kroes, R. van Midde, A. van Santen en S. Wijnia-Zijp
Inhoudelijke redactie: F. de Esch en R. van Midde
Omslagfoto: Erik Karst Fotografie

Beeld: ©Verbaal Visuele Communicatie BV

Titel: Hospitality uitvoeren niveau 2

ISBN: 978 90 3722 788 8

© Edu’Actief b.v. 2016

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op
grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te
voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n)
uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden
tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot
de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan
met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief, te vinden op
www.edu-actief.nl.



Inhoud

5Voorwoord

7Thema Verkoopruimte gereedmaken

9Commercieel aantrekkelijke winkel1.
9Het winkelexterieur1.1

12Het winkelinterieur1.2
13Artikelpresentaties verzorgen1.3
19Afrekenpunt gebruiksklaar maken1.4
22Begrippen1.5
24Kennisvragen1.6
30Toepassingsopdrachten1.7
35Inzichtopdrachten1.8

37Opruimen en schoonmaken2.
37Schoonmaak en onderhoud2.1
39Vuil2.2
40Hygiëne2.3
42Schoonmaakmiddelen2.4
44Schoonmaakhulpmiddelen2.5
46Veiligheid bij schoonmaken2.6
50Het schoonmaakplan2.7
52Begrippen2.8
54Kennisvragen2.9
59Toepassingopdrachten2.10
64Inzichtopdrachten2.11

65Thema Klanten ontvangen en benaderen

67Klantenontvangst3.
67Klanten begroeten3.1
68Klanten observeren3.2
71Klanten aanspreken3.3
72Klantbehoefte achterhalen3.4
75Koopsignalen herkennen3.5
78Begrippen3.6
79Kennisvragen3.7
82Toepassingsopdrachten3.8
85Inzichtopdrachten3.9

3



87Klantgedrag4.
87Klanttype herkennen4.1
89Klantgedrag beïnvloeden4.2
93Begrippen4.3
94Kennisvragen4.4
96Toepassingsopdrachten4.5
99Inzichtopdrachten4.6

101Verdachte klanten5.
101Verdachte klanten herkennen5.1
104Verdachte klanten observeren5.2
105Verdachte klanten aanspreken5.3
106Winkeldiefstal voorkomen5.4
108Begrippen5.5
109Kennisvragen5.6
112Toepassingsopdrachten5.7
115Inzichtopdrachten5.8

117Index

4



Voorwoord

Voor je ligt een boek dat hoort bij de methode Klantgericht.info voor de opleiding Verkoper retail.
Hospitality is het woord dat gebruikt wordt voor gastvrijheid. Een woord dat zijn oorsprong vindt
in de horeca en de toeristische branches. Gastvrijheid gaat over de relatie tussen gast en gastheer.
Ook in de retail wordt hospitality steeds belangrijker. De klant wordt er steeds meer benaderd als
een gast. Jij bent de gastheer of gastvrouw. Dit betekent dat jij klantgericht en servicegevoelig
bent en dat jij je snel inleeft in de klant om op de klantbehoefte in te spelen. Hospitality begint al
als de klant de winkel betreedt en jij hem ontvangt en benadert.
Dit boek bevat twee thema’s: ‘Verkoopruimte gereedmaken’ en ‘Klanten ontvangen en benaderen’.
De theorie hoort bij de werkprocessen ‘Maakt de verkoopruimte verkoopklaar en verzorgt deze’
en ‘Ontvangt en benadert klanten’ van de kerntaak ‘Verkoopt en handelt verkoop af’ van het
kwalificatiedossier ‘Verkoop’.

Op de website www.klantgericht.info vind je de verdiepingsleerstof over het aanhouden van
verdachte klanten. Deze leerstof werk je door als voorbereiding op het volgen van een opleiding
uit de retaildossiers van niveau 3 en niveau 4.

Inloggen
Bij Klantgericht.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website www.klantgericht.info.
Op deze website vind je onder andere opdrachten, bronnen en filmpjes. De licentie moet je eerst
activeren.
• Ga naar licentie.edu-actief.nl.
• Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentie in die je bij dit artikel hebt gekregen.
De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.
Ga naar www.klantgericht.info. Klik op het blok ‘Studentenmateriaal’. Log in met je gebruikersnaam
en wachtwoord. Vervolgens krijg je toegang tot al het bronnenmateriaal.

Je kunt hierna twaalf maanden gebruikmaken van het materiaal op www.klantgericht.info.

Veel succes!
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Thema Verkoopruimte
gereedmaken

Over dit thema
Het thema ‘Verkoopruimte gereedmaken’ heeft raakvlakken met hospitality. De klant moet zich
in jouw winkel te gast voelen. Dat bereik je onder andere door een opgeruimde, schone en
commercieel aantrekkelijke winkel.
Commerciële aantrekkelijkheid bereik je door de artikelpresentatie goed bij te houden. Dat wil
zeggen: gevulde schappen, vakken en vitrines waarin alles netjes recht ligt en geordend staat.
Dit geldt voor de artikelpresentaties binnen en buiten de winkel.
Binnen en buiten zijn ook de gebieden bij het schoonmaken en opruimen. Alleen binnen
stofzuigen en afnemen is niet voldoende. Je moet ook ramen wassen, vloeren schoonmaken en
de directe winkelomgeving schoonhouden. Dan krijgt de klant het gevoel dat hij welkom is.
Anders gezegd: de klant voelt zich te gast in jouw winkel.

Leerdoelen
Als je het thema ‘Verkoopruimte gereedmaken’ doorneemt, bereik je de volgende leerdoelen:
• Je toont vakkennis over het commercieel aantrekkelijk maken van het winkelexterieur.
• Je toont vakkennis over het commercieel aantrekkelijk maken van het winkelinterieur. Je

toont vakkennis over het verzorgen van de artikelpresentaties.
• Je toont vakkennis over het gebruiksklaar maken van het afrekenpunt.
• Je kunt de hospitality van een winkel(gebied) beoordelen.
• Je toont vakkennis over schoonmaken en onderhoud.
• Je toont vakkennis over schoonmaakmiddelen en -materialen.
Je kent de onderdelen van een schoonmaakplan.

Klantgericht.info
Voordat je start met dit thema, ga je eerst bekijken wat je al weet over de verkoopruimte
gereedmaken. Ga naar www.klantgericht.info en voer de opdrachten uit van de onderdelen:
• oriëntatie
• nulmeting
• plannen.
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Hoofdstuk 1

Commercieel aantrekkelijke
winkel
Inleiding
Hospitality betekent gastvrijheid. Gastvrijheid gaat verder dan alleen de klant op de juiste manier
aanspreken en helpen. Hospitality betekent ook dat de totale winkel er voor de klant aantrekkelijk
uitziet. Goederen die bij de winkel aankomen, zet je niet zomaar in de winkel. De artikelen
presenteer je zo dat klanten verleid worden om deze te kopen. Zo maak je de winkel en de
winkelomgeving commercieel aantrekkelijk voor de klant. Commercieel aantrekkelijk betekent dat
de winkel en de omgeving van de winkel ervoor zorgen dat de klant gaat kopen. De klant wordt
dus aangetrokken door de winkel. De buitenkant en binnenkant van de winkel zijn daarbij belangrijk.
De buitenkant noem je het winkelexterieur en de binnenkant het winkelinterieur.

Hospitality is ook de artikelen verkoopklaarmaken.

1.1 Het winkelexterieur
Het winkelexterieur is het visitekaartje van de winkel. Het is alles wat je buiten en in de directe
omgeving van de winkel laat zien. Aan het winkelexterieur ziet de passant met wat voor soort
winkel hij te maken heeft. Het winkelexterieur moet attentiewaarde hebben. Dit betekent dat de
buitenkant van de winkel de aandacht van het winkelend publiek trekt. Dat kan door het gebruik
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van kleur, materiaal, verlichting en belettering. Het is ook belangrijk dat passanten worden
uitgenodigd om de winkel binnen te gaan. Dat noem je zuigkracht. Zuigkracht bereik je door een
geleidelijke overgang van buiten naar binnen. De klant loopt zo de winkel binnen, zonder dat hij
dat in de gaten heeft.

Commercieel aantrekkelijk is een geleidelijke overgang van buiten naar binnen.

Een belangrijke taak van jou is om dagelijks het winkelexterieur commercieel aantrekkelijk te
houden. Dit doe je door:
• de buitenpresentatie netjes te houden
• de etalage regelmatig te vernieuwen en tussentijds te herordenen
• de directe winkelomgeving schoon te houden.

Buitenpresentatie
Klanten stappen sneller een winkel binnen die er ook aan de buitenkant aantrekkelijk uitziet. Dit
kun je bereiken door een buitenpresentatie. Een buitenpresentatie is een presentatie of uitstalling
van artikelen buiten op de stoep (het trottoir) of in de portiek van de winkel.
Je gebruikt een buitenpresentatie om:
• klanten aan te trekken
• de verkoop van bepaalde artikelen te bevorderen
• aandacht te geven aan bepaalde artikelen in het assortiment.
Je mag niet zomaar een buitenpresentatie plaatsen. Je hebt namelijk te maken met gemeentelijke
regels. In de meeste gemeenten heb je een vergunning nodig om een presentatie buiten de winkel
te plaatsen. Let er bij de buitenpresentatie vooral op dat het winkelend publiek er geen last van
ondervindt. De presentaties mogen niet omvallen en mogen geen onveilige situaties opleveren
voor passanten. Je zorgt ervoor dat de presentatie het zicht op de etalage of de ingang van de
winkel niet blokkeert. Controleer meermalen per dag of het looppad naar de ingang vrij en schoon
is.
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Een buitenpresentatie moet zuigkracht hebben.

Etalage
De artikelen in de etalage verwissel je ongeveer eens per drie à vier weken. De artikelen uit de
etalage verkopen vaak beter dan de andere artikelen uit het assortiment. Je moet dus weten wat
de voorraad van de geëtaleerde artikelen is. Soms moet je de geëtaleerde artikelen verkopen omdat
het laatste artikel of de gevraagde maat alleen nog maar in de etalage ligt. Als je leidinggevende
het goed vindt, mag je het artikel uit de etalage halen. Je moet wel uitkijken dat je het artikel of
de etalage daarbij niet beschadigt. Wees dus altijd voorzichtig als je spullen uit de etalage haalt.
Soms kun je het gevraagde artikel niet uit de etalage halen zonder de hele etalage overhoop te
halen. Je moet dan helaas ‘nee’ verkopen. Vaak kun je het artikel wel voor de klant reserveren.
Nadat je een artikel uit de etalage hebt gehaald, moet je de etalage herordenen. Bij het herordenen
van de etalage:
• moet het nieuwe artikel binnen de bestaande compositie (opbouw) passen
• moeten de kleur, de stijl en het merk passen bij de andere artikelen in de etalage
• moet het nieuwe artikel een prijs-/tekstkaartje krijgen.

Directe winkelomgeving
De directe omgeving van de winkel hoort ook bij het winkelexterieur. Een mooie, gezellige
winkelomgeving is voor de beleving van het winkelgebied van groot belang. Voor winkels uit de
levensmiddelenbranche en de doe-het-zelfbranche is de directe winkelomgeving niet zo belangrijk.
De bereikbaarheid en de parkeergelegenheid zijn voor deze branches belangrijker.
Het is jouw taak om de directe winkelomgeving commercieel aantrekkelijk te houden. Je veegt
regelmatig de stoep (het trottoir) schoon, lapt de ramen en ruimt rondslingerend afval (zoals blikjes
en patatbakjes) op. Als onderdeel van het gereedmaken van de verkoopruimte doe je dit voordat
de winkel opengaat. Zo nodig verricht je deze werkzaamheden meermalen per dag, zodat de
directe winkelomgeving er netjes en verzorgd uitziet.
Werk je in een winkel waar de klant gebruikmaakt van winkelwagentjes, dan zet je deze op een
plek waar de klant ze onmiddellijk kan vinden. Dit kan in of voor de winkel zijn, maar ook
parkeerhavens voor winkelwagentjes op het parkeerterrein zijn hiervoor geschikt. Rondslingerende
winkelwagentjes veroorzaken veel ergernis en schade. Je verzamelt deze meermalen per dag en
zet ze op de daarvoor gereserveerde plekken terug.
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Zwerfvuil in de directe winkelomgeving kan voor onveilige situaties zorgen en ziet er niet commercieel
aantrekkelijk uit.

1.2 Het winkelinterieur
Het winkelinterieur is de binnenkant van de winkel. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan de
presentatiemeubelen, het afrekenpunt, de verlichting, de vloerbekleding en de beveiligingssystemen.
Voor de hospitality zijn sfeer en functionaliteit twee belangrijke aandachtspunten voor het
winkelinterieur. Door een aangename winkelsfeer houd je de klanten zo lang mogelijk binnen.
Behalve wanden, vloeren, het plafond, verlichting en de inventaris kan passende achtergrondmuziek
bijdragen aan die winkelsfeer. Het gebruik van geuren draagt ook bij aan de sfeer die de klant
beleeft in de verkoopruimte.
Een klant gaat niet alleen naar een winkel voor de sfeer, maar komt er ook om boodschappen te
doen. Bij functionaliteit is het belangrijk dat de klant snel kan vinden wat hij zoekt. Voor jou
betekent dit dat je steeds moet zorgen voor een logische en overzichtelijke artikelpresentatie.

Een functionele artikelpresentatie is ook van belang voor de hospitality.
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Voorbeeld
Als je druk bezig bent geweest met klanten helpen, ompakken, verkoopklaarmaken en de
presentaties vullen, houdt jouw taak niet op. Dan begint de hospitality pas. Jij controleert
voortdurend of alles nog commercieel aantrekkelijk is. Je controleert dus of artikelen netjes op
de juiste plaats liggen en of de winkel schoon en opgeruimd is.
De klant koopt graag en krijgt zin om te kopen in een schone, opgeruimde winkel. De artikelen
zijn aantrekkelijk en op de juiste manier gepresenteerd. Dit alles in een sfeer die de klant als
prettig beleeft en die hem aanzet tot kopen.

Je verricht dagelijks op meerdere momenten werkzaamheden om het winkelinterieur commercieel
aantrekkelijk te houden. Voordat je de winkeldeur opendoet, moet je een aantal zaken doen. Want
ook de vroege klant wil direct geholpen worden. Wanneer dat werk gedaan wordt (na sluitingstijd
of voor openingstijd) maakt voor het eindresultaat geen verschil. Er zijn winkels die aan het einde
van de dag de winkel op orde hebben. Na sluitingstijd worden de artikelpresentaties verzorgd en
aangevuld. Aan het begin van de volgende dag is de winkel dan min of meer startklaar.
In andere winkels wordt na sluitingstijd alleen het hoognodige gedaan. Werk je in een dergelijke
winkel, dan moet je ’s morgens meteen aan de bak om de klanten te ontvangen in een schone,
verkoopkrachtige winkel. Dit betekent onder andere dat:
• de winkelvloer schoon is
• de artikelpresentaties er verzorgd (en optisch gevuld) uitzien
• het promotiemateriaal, waaronder de prijs-/tekstkaartjes, op orde is
• het afrekenpunt gebruiksklaar is.

1.3 Artikelpresentaties verzorgen
Klanten kopen artikelen en leggen artikelen vaak niet terug op de juiste plek. Ook kunnen artikelen
beschadigen. Allemaal redenen waardoor een artikelpresentatie er niet meer commercieel
aantrekkelijk uitziet. De artikelpresentatie verliest hierdoor haar attentiewaarde en stopkracht.
Stopkracht is de mate waarin de artikelpresentatie de aandacht van de klant trekt. Aan jou de taak
om gedurende de dag de artikelpresentatie te verzorgen.
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Door artikelpresentaties te verzorgen blijft de verkoopkracht behouden.

Het verzorgen van de artikelpresentatie doe je door:
• de kwaliteit van de artikelen te controleren
• de presentatie te restaureren, waaronder spiegelen, vakken en schuiven
• de restanten/voorraad aan te vullen.

Kwaliteit controleren
Je controleert regelmatig de artikelen op kwaliteit. Als artikelen langer staan of door klanten
worden aangeraakt, kan de kwaliteit ervan achteruitgaan. De kwaliteitsaspecten verschillen sterk
per artikelgroep (zie de volgende voorbeelden). Elke artikelgroep beoordeel jij aan de hand van
bepaalde eisen. Je noemt deze kwaliteitsnormen.

Voorbeelden kwaliteitsnormen per artikelgroep

Kwaliteitsnormen:Artikelgroep:

Kleding • vlekken (onder andere door make-up en
etenswaren)

• vervuilde ‘schouders’
• kreuk
• verkleuring
• foute maat bij combinaties
• beschadigingen.

Schoenen • maat (onparen)
• verkleuring (etalage)
• beschadigingen.
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Doe-het-zelfartikelen • beschadigde verpakking
• beschadigde artikelen (deuren, kasten)
• geopende verpakking
• vervuilde verpakking
• breuk (zoals gipsblokken, sanitair of tegels)
• vocht (mortels, poederlijmen)
• incompleet (meegeleverde

gebruiksaanwijzing)
• bevestigingsmateriaal (accessoires).

Cosmetica • uiterste verkoopdatum
• beschadigde verpakking
• geopende (binnen)verpakkingen.

Kruidenierswaren en zuivel • uiterste verkoopdatum
• beschadigde verpakking (gescheurd,

gedeukt)
• geopende verpakking (snoep, chips)
• breuk
• vervuilde verpakking.

Aardappelen, groente en fruit • uiterste verkoopdatum (voorverpakte
artikelen)

• versheid
• bederf.

Brood/banket • uiterste verkoopdatum (voorverpakt)
• dagversheid.

Vlees(waren) • uiterste verkoopdatum (voorverpakt)
• optische versheid (verkleuring.

Bloemen/planten • uiterste verkoopdatum (voorverpakt)
• optische versheid (geen water gehad).

Restaureren
De artikelpresentatie ziet er soms rommelig uit. Dit komt doordat klanten artikelen in de handen
nemen en deze daarna niet altijd netjes terugzetten of –leggen, maar ook doordat klanten artikelen
kopen, waardoor gaten in de artikelpresentatie vallen. Het is jouw taak om de artikelpresentatie
te herstellen. Dit noem je restaureren. Bij het restaureren van de presentatie controleer je meteen
of de beveiliging tegen diefstal nog in orde is.
De manier waarop je de artikelpresentatie restaureert, is afhankelijk van de soort presentatie, van
de branche en van het gekozen verkoopsysteem.
Zo heeft bij een vaste artikelpresentatie elk artikel een eigen plaats. Sommige artikelen krijgen
meer ruimte of een betere plaats dan andere artikelen. Sommige winkels hebben hiervoor een
schappenplan. Hierin zie je precies waar je de artikelen in het schap of in de stelling moet neerzetten.
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