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INLEIDING

Als je in een winkel werkt, is het belangrijk dat je een verkoopgesprek kunt voeren. Jij bent de
verkoper, degene die de klant echt ziet en spreekt. Je beantwoordt vragen van klanten over
het assortiment en voert verkoopgesprekken, je staat achter de kassa en je kunt te maken
krijgen met klachten. Klanten komen niet vanzelf naar een winkel, met goede marketing verleid
je ze om binnen te komen.

Al deze onderwerpen komen in Verkoopt en handelt verkoop af aan de orde.
• In hoofdstuk 1 komen de verschillende bedrijfstypen, de manieren waarop zij hun handel

verspreiden en hoe hun assortiment is opgebouwd, aan bod.
• Hoofdstuk 2 gaat over het ontvangen en benaderen van klanten.
• In hoofdstuk 3 lees je hoe je een verkoopgesprek voert. In hoofdstuk 4 leer je waar je op

moet letten bij het afhandelen van een verkoop.
• Hoe je de kassa beheert komt aan bod in hoofdstuk 5.
• In hoofdstuk 6 worden de verschillende soorten klachten uitgelegd.
• In hoofdstuk 7 leer je dat je de verkoopmarkt op verschillende manieren kunt opdelen.
• Een winkelier moet weten welk deel van die verkoopmarkt hij wil benaderen en welk

assortiment hij kiest. Dat staat centraal in hoofdstuk 8.
• Hoofdstuk 9 behandelt de retailmix.
• En het laatste hoofdstuk gaat over het werkoverleg.
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KERNTAKEN ENWERKPROCESSEN

In Verkoopt en handelt verkoop af komt de volgende kerntaak aan de orde:

B1-K2 Verkoopt en handelt verkoop af.

Werkprocessen bij kerntaak B1-K2
• B1-K2-W1 Maakt de verkoopruimte verkoopklaar en verzorgt deze: Hfdst. 4
• B1-K2-W2 Ontvangt en benadert klanten: Hfdst. 2
• B1-K2-W3 Voert verkoopgesprekken: Hfdst. 3
• B1-K2-W4 Maakt artikelen op maat of gebruiksklaar: Hfdst. 4
• B1-K2-W5 Handelt de verkoop af: Hfdst. 4
• B1-K2-W6 Sluit het afrekensysteem af: Hfdst. 5
• B1-K2-W7 Neemt (online) verzoeken, bestellingen en/of klachten van klanten aan: Hfdst. 6
• B1-K2-W8 Neemt deel aan werkoverleg: Hfdst. 10

Daarnaast komt werkprocesoverstijgende kennis aan de orde.
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HOOFDSTUK 1
HANDEL EN DISTRIBUTIE

Bedrijven bestaan er in allerlei soorten en maten. Bedrijven die artikelen verkopen noem je
detailhandels- of retailbedrijven.
Hoe een bedrijf de artikelen verkoopt, is bij elk bedrijf weer anders. Het ene bedrijf heeft fysieke
winkels om artikelen te verkopen, terwijl het andere bedrijf vooral internet gebruikt voor de
verkoop.

De manier waarop bedrijven de artikelen onder de klanten verspreiden, noem je ook wel
distributie. Winkels en andere verkooppunten noem je ook wel verkoopkanalen.

In dit hoofdstuk leer je over soorten bedrijven, handel, de bedrijfskolom en verkoopkanalen.
Maar ook de verschillende branches in de detailhandel, verschillende distributievormen en
verkoopsystemen komen aan bod. En het assortiment wordt besproken.



Opdracht 1 Openingsopdracht bij dit hoofdstuk
Bekijk het filmpje. Bespreek dan in een groepje de volgende vragen.

a. Gaat het in het filmpje over een online of offline winkel? Of over allebei?
b. Waar worden de goederen die online besteld worden vandaan gehaald?
c. Wat vind je van de manieren waarop dit detailhandelsbedrijf de producten naar de klanten

verspreidt?
d. Hoe zou jij het vinden om in dit bedrijf te werken? Waarom?

1.1 Bedrijfsgrootte
Als verkoper ga je werken in een winkel. Een winkel is een bedrijf. Een ander woord voorbedrijf
is onderneming of arbeidsorganisatie. Een bedrijf is een plek waar een consument iets kan
kopen. Dit kan een product zijn. Denk aan kleding, eten, drinken, bloemen of computers. Maar
het kan ook een dienst zijn. Denk aan een kapper, een bank, een taxi of een massage.

Soms hoef je het huis niet uit om naar een bedrijf te gaan. Je kunt ook online, in een webwinkel,
iets kopen. Dit noem je online shopping. Bij sommige bedrijven kun je zelfs alleen online
producten kopen. Bij weer andere bedrijven kun je helemaal niets online kopen. Je doet alle
aankopen dan offline. Er zijn ook bedrijven die zowel online als offline hun producten aanbieden.
Vaak kun je de producten dan online bestellen en in de winkel ophalen, terugbrengen of ruilen.

De HEMA vind je in veel steden. Bij de HEMA kun je ook online producten kopen. Je kunt je
bestelling thuis laten bezorgen, maar je kunt die ook ophalen in de winkel. Wil je een product
terugbrengen, dan hoef je het niet op te sturen. Je kunt dan gewoon naar de HEMA bij jou in
de buurt.

Bedrijven zijn er in allerlei soorten en maten. Veel van de Nederlandse bedrijven behoren tot
het midden- en kleinbedrijf, ook wel mkb genoemd. Bij het mkb horen alle bedrijven met
maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99 procent in deze categorie.
Dus als je 100 bedrijven kent, horen er 99 bij het mkb.

MKB-Nederland is een
organisatievanondernemers
uit het midden- en
kleinbedrijf (mkb).
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In de meeste bedrijven gaat het om het verkopen van een product of een dienst.
Dit noem je ook wel commerciële bedrijven. Soms kom je ook de Engelse naam tegen: profit.
Dit is het Engelse woord voor winst. In deze bedrijven gaat het om handel. Met handel wordt
het kopen en verkopen van producten en diensten bedoeld.

Er zijn ook bedrijven waar het niet gaat om de winst. In het Engels noemen we dit
non-profitbedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een liefdadigheidsorganisatie, zoals de voedselbank.
Of aan de weggeefwinkel.

Steven voetbalt graag. Hij doet dit bij een club. Op donderdagavond traint hij.
In het weekend speelt hij met het elftal een wedstrijd. Steven betaalt contributie aan de
voetbalclub. Hiermee betaalt de club voor het clubhuis.
De club zorgt er met dat geld ook voor dat het voetbalveld wordt gemaaid.
De voetbalclub is een voorbeeld van een non-profitbedrijf.
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Opdracht 2 Middelgroot, klein- of microbedrijf?
Zoek op internet of in de stad waar je woont een voorbeeld van:
• een middelgroot bedrijf
• een kleinbedrijf
• een microbedrijf

Schrijf bij elk bedrijf de naam van het bedrijf op en beschrijf wat ze verkopen.

Opdracht 3 Product, dienst en non-profit
a. Geef vijf voorbeelden van bedrijven waar je heen gaat om een product te kopen.

b. Geef vijf voorbeelden van bedrijven waar je heen gaat om een dienst te kopen.

c. Geef een voorbeeld van een bedrijf waar het niet gaat om de winst.

Opdracht 4 MKB-Nederland

Ga naar de site van MKB-Nederland. Zoek op de pagina het onderwerp ‘Over MKB-Nederland’.
Op die pagina vind je de doelstellingen van MKB-Nederland.

12



Leg in je eigen woorden de vijf belangrijkste doelstellingen van de organisatie uit.

1.2 Kleinhandel en groothandel
De handel kun je indelen in kleinhandel en groothandel. De termen ‘klein’ en ‘groot’ zeggen
hier niets over de grootte van het bedrijf. Wel kun je zeggen dat de kleinhandel kleine
hoeveelheden verkoopt en de groothandel grote hoeveelheden. Maar het verschil tussen een
kleinhandel en groothandel is vooral aan wie de producten worden verkocht. De kleinhandel
verkoopt aan consumenten. De groothandel verkoopt aan bedrijven.

Kleinhandel
Kleinhandelsbedrijven verkopen producten aan consumenten. Dit noem je ook wel
‘business-to-consumer’ (B2C). Een ander woord voor kleinhandel is detailhandel.

Groothandel
Groothandelsbedrijven verkopen producten aan bedrijven. Dit noem je ook wel
‘business-to-business’ (B2B). Een ander woord voor groothandel is grossier.
Groothandels mogen niet rechtstreeks aan consumenten verkopen.

Detailhandel en de retail
De bedrijven die goederen of diensten verkopen aan consumenten, noem je de retail.
Voorbeelden van retailbedrijven zijn kledingwinkels, restaurants en supermarkten.
De bedrijven die goederen verkopen aan consumenten, noem je de detailhandel.
Detailhandelsbedrijven verkopen goederen die je kunt aanraken of vastpakken, bijvoorbeeld
kleding en voedsel.
Bedrijven die diensten verkopen, horen niet bij de detailhandel. Voorbeelden van diensten zijn
een knipbeurt bij de kapper, een maaltijd in een restaurant en het schilderen van je huis.

13

Hoofdstuk 1 Handel en distributie



Een koper, consument en klant
Er zijn mensen die producten kopen. Dat zijn de kopers van producten. Ze worden ook wel
consumenten genoemd. Een winkelier noemt de kopers zijn klanten. Kopers, consumenten,
klanten, afnemers, het zijn allemaal benamingen voor hetzelfde: de mensen die de producten
kopen.

Grootwinkelbedrijf
Een grootwinkelbedrijf (GWB) is een bedrijf met veel vestigingen dat aan consumenten
verkoopt. Een grootwinkelbedrijf maakt meestal geen gebruik van een groothandel, maar
heeft zelf een distributiecentrum. Eendistributiecentrumof DC is een centraal magazijn. Daar
komen alle goederen voor alle filialen binnen.
Vanuit het distributiecentrum worden de goederen aan de verschillende filialen geleverd.

Grootwinkelbedrijven kopen zelf hun producten in. Vaak zie je dat ze producten onder een
eigen merknaam verkopen. Voorbeelden van grootwinkelbedrijven zijn HEMA, C&A, H&M, IKEA,
Xenos, Praxis en Karwei.

Een grootwinkelbedrijf heeft:
• acht of meer winkelfilialen
• minstens honderd werknemers

Opdracht 5 Soorten bedrijven
a. Vul de ontbrekende woorden in.

De verkoopt aan consumenten. De

verkoop aan bedrijven die de artikelen doorverkopen aan .

b. Waarvoor staat de afkorting B2B? Vul in.

B:

2:

B:

c. Wat betekent de afkorting?

d. Welke grootwinkelbedrijven ken je?
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