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INLEIDING

Als eerste verkoper ben je meewerkend voorman of voorvrouw van een team.
Je zult je teamleden moeten begeleiden en aansturen. Hiervoor heb je inzicht nodig in het
aansturen van medewerkers. Dit onderwerp staat in hoofdstuk 1 centraal.

Ook zul je in meer of mindere mate leidinggeven aan je team. In hoofdstuk 2 komen
onderwerpen als leidinggeven en motiveren aan de orde.

In hoofdstuk 3 staat het onderwerp werving en selectie centraal en leer je hoe je nieuwe
medewerkers intern of extern werft, selecteert en introduceert.

Het maken van een werkplanning komt in hoofdstuk 4 aan bod. Om de werkzaamheden te
kunnen aansturen en te bewaken heb je een goede werkplanning nodig. Je bent als eerste
verkoper verantwoordelijk voor het plannen en aansturen van de medewerkers.
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KERNTAAK ENWERKPROCESSEN

In Leidinggeven komt de volgende kerntaak aan de orde:

P1-K2 Geeft leiding aan een verkoopteam.

Werkprocessen bij kerntaak P1-K2
• P1-K2-W1 Maakt werkplanningen.
• P1-K2-W2 Stuurt werkzaamheden aan.
• P1-K2-W3 Doet verbetervoorstellen ten aanzien van de uitvoering van personeelsbeleid.
• P1-K2-W4 Assisteert bij werving en selectie van medewerkers.

Daarnaast komt in Leidinggeven een aantal werkprocesoverstijgende onderwerpen aan bod.
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HOOFDSTUK 1
AANSTUREN

Aansturen is iets dat een leidinggevende de hele dag door doet. Je geeft je medewerkers
taakopdrachten en instructies. Je zorgt ervoor dat ze enthousiast blijven doorwerken. Als
medewerkers hun werk goed beheersen, kun je taken aan ze delegeren. Het is wel van belang
dat je taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste manier delegeert. Als de
medewerker aan het werk is, begeleid je hem en geef je hem feedback. Er kan een conflict op
de werkvloer ontstaan. Het is erg belangrijk hoe jij daar dan mee omgaat.
Het aansturen is al met al een grote uitdaging!

Kerntaak en werkproces
In dit hoofdstuk komt het volgende werkproces aan de orde:
P1-K2-W2 Stuurt werkzaamheden aan.

Daarnaast komt in dit hoofdstuk een aantal werkprocesoverstijgende onderwerpen aan bod.



Opdracht 1 Openingsopdracht bij dit hoofdstuk
Bekijk het filmpje.

a. Welke eigenschappen moet een leidinggevende volgens jou hebben?
b. Welke taken horen volgens jou bij leidinggeven aan een team?
c. Wat maakt jou enthousiast en gemotiveerd?

1.1 Taakopdrachten en instructies
Als leidinggevende geef je collega’s opdrachten of taken. Je kunt daarbij onderscheid maken
in enkelvoudige en meervoudige taakopdrachten. Bij sommige taken is het geven van instructie
belangrijk.

Iemand vertellen hoe hij iets moet doen of hoe iets moet gebeuren noem je instructie geven
of instrueren. Hierbij leer je een collega hoe hij bepaalde handelingen moet uitvoeren. Na de
instructie kun je de collega vragen een taak zelfstandig uit te voeren.

Enkelvoudige taakopdracht
Bij een enkelvoudige of open taakopdracht geef jij duidelijk aan welk resultaat de medewerker
moet bereiken. De medewerker mag zelf bepalen hoe hij dat resultaat bereikt. Hij is dus volledig
vrij in zijn manier van werken. Denk aan de volgorde van de uitvoering, de hoeveelheid tijd en
hulpmiddelen die hij gebruikt. Een enkelvoudige taakopdracht geef je meestal bij
werkzaamheden die dagelijks moeten gebeuren. Een enkelvoudige taakopdracht noem je ook
wel een constituerende taakopdracht.

Winkelmanager Rob geeft leiding aan tien medewerkers. Rob ziet aan het eind van de dag dat
het magazijn een rommeltje is. Hij roept één van zijn ervaren medewerkers bij zich en geeft
hem een enkelvoudige taakopdracht: “Zorg ervoor dat het magazijn wordt opgeruimd”.

Meervoudige (samengestelde) taakopdracht
Bij een meervoudige (samengestelde) taakopdracht of gesloten taakopdracht vertel je niet
alleen wat het resultaat moet zijn. Je zegt ook hoe en in welke volgorde de collega zijn taken
moet uitvoeren en welke hulpmiddelen hij erbij moet gebruiken. De medewerker heeft bij een
meervoudige taakopdracht dus minder vrijheid van handelen. Een meervoudige taakopdracht,
noem je ook wel een dirigerende taakopdracht. De medewerker is verantwoordelijk voor de
taakopdracht. Jij als leidinggevende blijft altijd de eindverantwoordelijke.

Winkelmanager Rob geeft leiding aan tien medewerkers. Rob ziet aan het eind van de dag dat
het magazijn een rommeltje is. Hij roept één van zijn onervaren medewerkers bij zich en geeft
hem een meervoudige taakopdracht: “Zorg ervoor dat het magazijn wordt opgeruimd. Die
dozen moeten tegen de muur worden opgestapeld en de vloer moet worden geveegd. Over
een uur moet alles klaar zijn. Kun je zo aan de slag of heb je vragen?”
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Instructie of een taak geven
Het geven van een instructie is anders dan het geven van een taakopdracht. Bij een taakopdracht
geef je aan wat het resultaat moet zijn en eventueel in welke stappen de medewerker de taak
moet uitvoeren. De taken zijn vaak al bekend bij de medewerker en hij weet hoe hij ze moet
uitvoeren. Je geeft een instructie als de medewerker nog niet weet hoe hij een taak, werkwijze
of procedure moet uitvoeren. Je legt hem in de instructie uit hoe dat moet. Je doorloopt dan
samen stap voor stap de taak, werkwijze of procedure die de medewerker moet leren.
Wanneer je instructie moet geven, zijn de taken vaak onbekend en nieuw voor de medewerker.
Een duidelijke instructie voorkomt problemen bij de uitvoering van de taak en schept duidelijke
verwachtingen naar de medewerker toe. Het is belangrijk dat je als leidinggevende helder bent
in wat je gedaan wilt hebben, hoe en welk resultaat je verwacht. Op deze manier weet de
medewerker wat je verwacht.

Volg de hieronder beschreven stappen bij het geven van een instructie. De manier van instructie
geven hangt af van de leerstijl van de medewerker. Een leerstijl is de manier waarop iemand
leert. Sluit altijd aan bij het beginniveau van de medewerker. Vraag jezelf af: is de taak helemaal
nieuw of heeft de medewerker al wat ervaring? Het doorlopen van de fasen van instructie zorgt
voor een goede opbouw van de instructie en helpt de medewerker bij het ontwikkelen van
kennis en/of vaardigheden.

Neem voldoende tijd om een duidelijke instructie te geven. Dit voorkomt misverstanden en
problemen tijdens de uitvoering. Dit kan je niet alleen veel tijd kosten, maar het kan zelfs
schade opleveren. Bijvoorbeeld als er niet op tijd wordt besteld en er nee-verkoop ontstaat.
Dit kan leiden tot ontevreden klanten en verminderde omzet.

1. Voorbereiden
Bereid je voor op de instructie. Je moet bedenken wat de collega na de instructie moet kunnen.
Wat zijn de doelen van je instructie? Daarnaast bedenk je hoe je het aan gaat pakken. Wanneer
wil je dit doen en welke hulpmiddelen heb je eventueel nodig?

2. Instrueren
• Kies een goed moment en een goede plek uit voor de instructie.
• Leg eerst het doel uit van de instructie. Leg ook uit waarom het belangrijk is dat de collega

dit moet weten.
• Geef de instructie eerst in hoofdlijnen en werk het dan uit in detail.
• Geef voorbeelden tijdens het instrueren. Dit zorgt ervoor dat de collega gelijk ziet wat je

bedoelt.
• Laat de collega zelf ook meedoen. Hij moet geactiveerd worden. Op die manier zal hij de

instructie beter begrijpen. Je kunt hem bijvoorbeeld vragen iets voor te doen.
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Je kunt een instructie niet zomaar tussendoor doen. Hiervoor moet je de tijd
nemen.
• Laat je tijdens de instructie niet afleiden.
• Ga niet te snel door de instructie heen.
• Vraag de medewerker niet:

- of hij het begrepen heeft
- of jij duidelijk bent geweest
- of hij de demonstratie wil herhalen
Dit doe je pas in de volgende fase. Maak eerst je instructie helemaal af.

3. Controleren
Controle hoort bij het geven van instructie. Daardoor kom je er niet alleen achter of je
medewerker de instructie heeft begrepen, maar ook of jij de instructie helder hebt uitgelegd.
Zeg wat en hoe je gaat controleren. Dat kun je doen aan de hand van de volgende stappen:
• Vraag eerst of hij dingen nog moeilijk vindt. Praat daar samen over.
• Behandel dan je punten die je zijn opgevallen. Eerst bespreek je de punten die je goed vond

gaan en daarna de verbeterpunten.
• Wat voelt de collega daarbij? Hoe reageert hij? Vindt hij dat ook?
• Als er verbeterpunten zijn, maak je daarover afspraken. Samen bespreek je hoe de collega

deze punten kan verbeteren en wanneer je dat weer controleert.
• Zo nodig kun je (delen van) de instructie herhalen.

• Word niet boos als de collega iets verkeerd doet.
• Noem niet alleen verbeterpunten, maar benoem ook wat goed gaat.
• Geef niet alleen je mening, noem ook feiten.

Tips bij instructie geven:
• Toon in elke situatie begrip. Dit kan bij de controle zijn of tijdens de instructie.
• Zorg dat de collega vertrouwen heeft in zichzelf.
• Benut de zintuigen van de collega. Dit houdt in dat je het zowel vertelt (gehoor) en laat zien

of voordoet (gezichtsvermogen). Uit onderzoek blijkt dat een instructie dan beter blijft
hangen.

• Gebruik geen moeilijke termen als de collega deze nog niet allemaal kent.

Rachid geeft Marjolein een instructie over hoe ze de geleverde artikelen in het systeem moet
zetten. Hij plant de instructie op maandagochtend, voordat de winkel open is. Er zijn dan geen
andere collega’s en ze hebben geen klanten die ze moeten helpen.

Van tevoren heeft Rachid een checklist gemaakt die Marjolein kan gebruiken. Afgelopen vrijdag
zijn er artikelen binnengekomen. Daarvan heeft Rachid er een aantal apart gehouden om mee
te oefenen.
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Rachid legt uit hoe je de pakbonnen controleert en deze invoert in het systeem. Hij doet het
ook voor. Hij vraagt daarna Marjolein om ook een pakbon te controleren. Daarna mag Marjolein
de nieuwe artikelen invoeren in het systeem. Ze mag hierbij de checklist gebruiken.

Als Marjolein de artikelen alleen heeft gecontroleerd en ingevoerd bespreekt hij de instructie.
Rachid vraagt welke punten Marjolein nog lastig vindt. Dit bespreken ze. Rachid geeft aan dat
Marjolein niet moet vergeten dat er soms meerdere aantallen achter het artikel staan.
Aanstaande vrijdag komen er weer artikelen binnen. Marjolein mag deze dan invoeren. Rachid
zal in de winkelaanwezig zijn, mocht Marjolein vragen hebben.

Voorbeelden van instructies
Instructies geef je meestal mondeling. Soms komt het voor dat instructies voor bepaalde
procedures op papier worden gezet. Vaak in de vorm van een checklist.
Je kunt dan denken aan handelingen als:
• controleren van de goederenontvangst
• aanhouden van een winkeldief
• reinigingsprocedure
• openings- en sluitingsprocedure

Rachid heeft gemerkt dat het aanhouden van winkeldieven vaak verkeerd gaat. Om ervoor te
zorgen dat medewerkers de aanhouding volgens de wet uitvoeren, heeft hij een instructie
gemaakt in de vorm van een checklist. Deze hangt in de kantine.

Checklist aanhouden winkeldief
• Spreek de winkeldief met twee medewerkers aan.
• Stel je allebei voor. Noem je naam en je functie.
• Vraag de betrokkene vrijwillig mee te gaan naar het kantoor. Als de dief weigert dan zeg je

de volgende zin: ‘Ik houd u aan wegens diefstal’.
• Bel direct de politie.
• Voorkom wegwerpen van gestolen artikelen.
• Laat de dief niet naar het toilet gaan of telefoneren.
• Vraag hem te gaan zitten en ga zelf ook zittten.
• Wacht op de politie voor controle van tassen of kleding.
• Blijf de gehele tijd bij de dief.
• Kom nooit aan de kleding of het lichaam van de dief!

Opdracht 2 Instructie
a. Het succes van een instructie hangt nauw samen met de duidelijkheid die jij als

leidinggevende biedt. Om de instructie zo duidelijk mogelijk te maken kun je gebruikmaken
van drie stappen. Welke zijn dit? Vul ze in.

1: 3:

2:
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b. Bedenk zelf een instructie die je als eerste verkoper aan een medewerker zou kunnen geven.
Bedenk een onderwerp waar je instructie over gaat.
Schrijf je instructie uit volgens de volgende richtlijnen.
1. ...

– Wat is het doel van de instructie: wat moet de medewerker na de instructie kunnen?
– Welke hulpmiddelen zijn nodig bij de instructie?
– Wanneer kan ik de instructie het beste geven?

2. ...
– Hoe leg ik uit wat de medewerker moet doen?
– Welke voorbeelden kan ik geven om de instructie duidelijk te maken?
– Hoe zorg ik ervoor dat de medewerker gelijk actief kan meedoen met de instructie?

3. ...
– Hoe controleer ik of de medewerker de instructie heeft begrepen?

1.2 Delegeren
Als je delegeert, zet je een medewerker in voor het behalen van je resultaten. Je vertrouwt een
van jouw taken met de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan een
medewerker toe. De eindverantwoordelijkheid voor het resultaat ligt nog steeds bij jou als
leidinggevende.

Delegeren kan een oplossing zijn als je zelf te veel taken hebt en het is een goede manier om
de medewerker meer verantwoordelijkheid te geven. Dit kan motiverend werken. Hij krijgt de
kans iets nieuws te leren en zich te ontwikkelen. Daarnaast is delegeren voor de hele organisatie
van belang, omdat het kan zorgen voor een betere werkwijze en verdeling van taken.

Verschil tussen delegeren en taakopdrachten geven
Tussen het geven van een taakopdracht en iets delegeren zit een groot verschil.
Als je iets delegeert, dan geef je de medewerker hiervoor ook de verantwoordelijkheid en
bevoegdheid. Bij het verstrekken van een taakopdracht blijft de verantwoordelijkheid altijd
bij jou als leidinggevende.
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Aandachtspunten bij het delegeren
Delegeren is niet ‘het afschuiven van vervelende klusjes’. In het begin is instructie en begeleiding
nodig. Geef duidelijk aan wat je verwacht en geef de juiste opdracht.

Bij delegeren blijf je zelf verantwoordelijk. Maak aan de medewerker duidelijk dat deze veel
verantwoordelijkheid krijgt, maar dat jij de eindverantwoordelijkheid houdt. Zorg dat je het
gedelegeerde werk kunt verantwoorden.

Bepaal hoe je op de hoogte wilt blijven van de gedelegeerde taak en maak hierover duidelijke
afspraken met de medewerker. Bied steeds je ondersteuning en begeleiding aan en leg
bespreekmomenten vast. Zorg ervoor dat je weet wat er gebeurt en wat de medewerker doet.

Bij delegeren draag je taken en
verantwoordelijkhedenoveraanjemedewerkers.

Soms denk je dat een taak sneller gaat als je het zelf ‘even’ doet dan wanneer je de taak
delegeert aan een medewerker die misschien fouten maakt. Bedenk dan dat een taak delegeren
in het begin meer tijd kost, maar dat het een investering is voor de toekomst. Bovendien zorgt
het voor motivatie en ontwikkeling van de medewerker.

Valkuilen bij delegeren
Let bij het delegeren van taken op de volgende valkuilen:
• Je ‘zit er te veel bovenop’, waardoor de medewerker niet de kans krijgt zelf initiatief te

nemen, oplossingen te bedenken en bepaalde taken op zijn eigen manier aan te pakken.
Dit is niet goed voor de motivatie en ontwikkeling van de medewerker. De oplossing hiervoor
is de medewerker meer ruimte te geven. Stel dan wel de juiste vragen en blijf op de hoogte,
zodat je ook steun kunt bieden.

• Je laat de medewerker aan zijn lot over, waardoor hij onzeker wordt, misschien de verkeerde
beslissingen neemt of het er helemaal bij laat zitten. De teleurstelling is groot als achteraf
blijkt dat de taak niet volgens jouw inzichten is uitgevoerd. De oplossing hiervoor is een
duidelijke voorbereiding, voortgangsbesprekingen en het motiveren en controleren van de
medewerker.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden horen bij elkaar. Je delegeert niet alleen de
taak, maar ook de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Als je dit niet doet,
is de medewerker niet in staat om de taak goed uit te voeren. Als je iemand bijvoorbeeld de
bestellingen wilt laten doen, dan moet hij ook bevoegd zijn om bestellingen boven een bepaald
bedrag te doen. Een verantwoordelijkheid is de verplichting om ervoor te zorgen dat iets goed
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verloopt. De persoon die voor een taak verantwoordelijk is, kan door anderen worden
aangesproken op het resultaat van de taak. Hij legt hierover verantwoording af aan anderen.
Een bevoegdheid is dat wat iemand mag. Bevoegd zijn betekent dat iemand toestemming
heeft om bepaalde beslissingen zelfstandig te nemen of bepaalde handelingen zelfstandig uit
te voeren.

Manieren om te delegeren
Als je delegeert, vertrouw je een taak aan een ander toe. Die persoon moet een bepaald resultaat
behalen. Je draagt de verantwoordelijkheid voor de taak over. In welke mate, hangt af van de
gekozen manier van delegeren.

Er zijn twee manieren om te delegeren:
• Taakdelegatie
• Situatiedelegatie

Taakdelegatie
Bij taakdelegatie vertel je de medewerker stap voor stap wat hij moet doen en welk resultaat
hij moet behalen. Je kunt de taak eventueel geven met bijbehorende stappen die de medewerker
moet doen. Als je een taak delegeert, dan draag je de verantwoordelijkheid van een taak over.
Je laat bijvoorbeeld een medewerker zelfstandig de goederenontvangst controleren.

Voorbeeld van taken die je kunt delegeren:
• elke donderdag het magazijn vegen
• zorgen dat de entree netjes blijft
• het verwerken van vracht

Situatiedelegatie
Situatiedelegatie is het delegeren van een situatie. Dat betekent dat je verschillende taken,
die tegelijkertijd in een bepaalde situatie kunnen voorkomen, overdraagt aan een medewerker.
Bij het delegeren van een situatie krijgt de medewerker meer vrijheid en ruimte om de taken
in te vullen. De taken en het eindresultaat zijn bij deze vorm van delegeren minder vast
omschreven. Je delegeert bijvoorbeeld de gehele ontvangst en opslag met alle activiteiten die
daarbij horen aan een medewerker. Hij moet dan zelf inschatten wanneer en hoe hij de
activiteiten uitvoert.

Voorbeeld van situaties die je kunt delegeren:
• verantwoordelijkheid voor een afdeling
• het verwisselen van de sokkenafdeling met de ondergoedafdeling

Als leidinggevende kun je dus kiezen op welke manier je de taak delegeert. Dit is afhankelijk
van de taak, de situatie, de capaciteiten van de medewerker en de leidinggevende.

Delegatieproces
Delegeren doe je volgens bepaalde stappen. Deze stappen vormen het delegatieproces. Het
proces bestaat uit drie stappen:
• voorbereiding door de leidinggevende
• gesprek met de medewerker
• controle van de uitvoering
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