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1.1 Profielvak Dienstverlening en Producten

Je werkt nu in een werkboek dat hoort bij het profielvak Dienstverlening en Producten.
Dit is een profielvak waar veel verschillende onderwerpen voorbij komen. Je wordt heel
breed opgeleid want er komen veel onderwerpen aan bod. Na werkboeken van Edu4all
Dienstverlening en Producten:
• weet je dat er dienstverlenende beroepen zijn en beroepen waar je producten maakt
• weet je dat er een werkketen is
• heb je geoefend met 21ste eeuwse vaardigheden.

1.1. DIENSTVERLENING OF PRODUCTEN

Diensten
Diensten verricht je, als je iets maakt wat je daarna niet kan vastpakken met je handen.
Het is immaterieel. Niet tastbaar. Je kan denken aan iets verkopen of iets organiseren. Als
je iets verkoopt kun je jouw verkoopgesprek niet vastpakken. Bij diensten werk je vaak
vooral met je hoofd. Er zijn heel veel beroepen waar je diensten levert of maakt.

In de Edu4allwerkboeken wordt er aandacht besteed aan de diensten:
• organiseren
• presenteren
• verkopen.

Je hebt ook werk waar je dienstverlenend bent, maar waar je ook producten maakt. Denk
aan promoten.

Producten
Producten kun je maken. Je hebt als je klaar bent met het werk een product liggen en dit
kun je vastpakken. Je kan een vogelkast maken, maar ook een werktekening van het
vogelkastje of een foto of website.

Als jij het leuk vindt om producten te maken dan kun je met je hoofd en met je handen
werken.
Je werkt vooral met je hoofd en wat minder met je handen als je op een computer een
tekening maakt van het vogelkastje. Het product is dan de tekening met de vogelkast erop.
Je werkt vooral met je handen en minder met je hoofd als je de tafel die op een
werktekening staat maakt.

HoofdHanden
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1.2. WERKKETEN VAN OPDRACHT AANNEMEN TOT HET PRODUCT/DIENST PRESENTEREN
Je leert bij Dienstverlening en Producten dat je als het ware in een keten aan het werk
bent.

Werkketen.

In sommige beroepen en bedrijven doet de werknemer alle handelingen uit de keten. Bij
andere beroepen doet de werknemer een stukje van de keten of een paar stukken uit de
keten, maar niet alles.

Werkprocessen
In het werk zijn er werkprocessen. Dit betekent dat je een taak of handeling in een vaste
volgorde kunt afwerken. In veel bedrijven zijn er afspraken over werkprocessen gemaakt.
Bijvoorbeeld, de telefoon aannemen. Dit kun je altijd op een vaste manier doen. Of het
maken van een schets. Voor de uitvoering van de taak of handeling worden stappen,
actoren, verantwoordelijkheden en (tussen)producten aangeduid.
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21ste eeuwse vaardigheden
Werkzaamheden veranderen heel snel. Dit komt door bijvoorbeeld technologie, zoals ict
of robotica.

Een piloot nam altijd een koffer met veel papieren mee als hij ging vliegen. Daar moest
hij van alles op invullen. Nu registreren ze alles op de i-pad.

Beroepen die al heel lang bestaan, veranderen daardoor. Soms verdwijnen beroepen en
functies zelfs. Door alle veranderingen komen er ook veel functies bij. Functies die
bijvoorbeeld tien jaar geleden nog niet bestonden zoals een vlogger of een applicatie
ontwikkelaar voor smartphones. In 2011 werd als beroep van de toekomst een applicatie
ontwikkelaar voor smarthphones genoemd.

Het is heel goed mogelijk dat jij of je medeleerlingen straks een baan hebben die nu nog
niet bestaat.

Daarom is het belangrijk dat jij als werknemer straks op die veranderende toekomst
voorbereid bent. Dat je de “medewerker van de toekomst bent” voor misschien wel een
“beroep van de toekomst”. Door 21ste eeuwse vaardigheden goed te beheersen, ben je
dat.

Er zijn veel modellen over 21ste eeuwse vaardigheden. De vaardigheden verschillen van
elkaar.

In het onderwijs wordt het model van Kennisnet

veel gebruikt.
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In de werkboeken van Edu4all wordt er vooral geoefend met de onderstaande 21e eeuwse
vaardigheden:
• creatief denken
• kritisch denken
• problemen oplossen
• communiceren
• samenwerken
• ICT - basis vaardigheden
• goed kunnen plannen. Deze laatste vaardigheid zie je niet in het model hierboven staan.

Maar er zijn modellen waar men het wel belangrijk vindt dat een “medewerker van de
toekomst” goed kan plannen.

1.2 Programma van eisen

Maak je een digitaal ontwerp voor een opdrachtgever? Dan krijg je te maken met een
programma van eisen (PvE).

Een PvE is een lijst met eisen die de klant aan een ontwerp stelt. Maar ook staat daarin
aan welke wetten en regels het product moet voldoen. Een website of app mag van de wet
bijvoorbeeld niet discriminerende teksten of beelden bevatten. De eisen van de klant moet
je in het digitaal ontwerp opnemen. Aan de wensen van de klant probeer je zoveel mogelijk
tegemoet te komen. Als je digitale ontwerp helemaal klaar is, controleer je of het product
echt aan alle eisen voldoet.
In de lijst met eisen kunnen verschillende soorten eisen staan, bijvoorbeeld:
• eisen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is de klant.
• eisen aan wat het product moet kunnen
• eisen aan de kosten.

Netty maakt een lijst met eisen.
De app moet:
• op alle besturingssystemen kunnen draaien
• een menu hebben
• een contactknop hebben
• origineel zijn
• passen bij de uitstraling van het bedrijf
• binnen het budget van € 25.000,- passen
• voor de zomer klaar zijn.
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1.1 Een evenement

Een evenement is een gebeurtenis die bedoeld is voor een groot publiek.

Voorbeelden van evenementen zijn:
• de vrijmarkt op Koningsdag

• een dance-evenement, bijvoorbeeld White Sensation

• een motorrace zoals de TT in Assen
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• een beurs, bijvoorbeeld de Huishoudbeurs

• een festival, zoals het filmfestival.

Meestal heb je in je werk te maken met een opdrachtgever die wensen en ideeën heeft
over een evenement. Soms is het evenement gekoppeld aan een bepaald thema.

EEN EVENEMENT ORGANISEREN
Voor het organiseren van een evenement is een goede voorbereiding belangrijk. Zonder
deze voorbereiding is de kans erg groot dat het evenement rommelig verloopt of zelfs
mislukt. Het organiseren van een evenement doe je niet in één dag. Je moet aan veel
dingen denken. Van tevoren, maar ook tijdens het evenement zelf.
De belangrijkste eigenschap die je als evenementenorganisator moet hebben, is dat je
goed bent in het regelen van dingen. Je bent steeds bezig met het regelen van bijvoorbeeld:
• locaties of ruimtes
• spullen die je nodig hebt
• geluids- en lichtapparatuur
• geluids- en lichttechnici
• catering: eten en drinken
• beveiliging
• EHBO.
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CONTACTEN LEGGEN
Voor een evenement heb je vaak allerlei spullen en mensen nodig. Je moet daarom vaak
contacten leggen met andere bedrijven. Je zoekt bijvoorbeeld op internet naar bedrijven
of personen die je nodig hebt. Die ga je vervolgens bellen. Om informatie te vragen. Of om
spullen te huren of mensen in te huren. Je moet dus niet bang zijn om de telefoon op te
pakken om dingen te regelen. Je moet ook goed met mensen om kunnen gaan. Je werkt
tenslotte heel veel samen met anderen.

STRESSBESTENDIG
Tijdens het evenement zelf moet je creatief zijn. Als er een probleem is, moet jij het kunnen
oplossen. Ook is het belangrijk dat je stressbestendig bent. Dit betekent dat je tegen
stress kan. Stel je voor dat er een paar dingen tegelijk misgaan tijdens het evenement. Je
moet dan wel rustig blijven en niet in de stress schieten.

Niet in de stress schieten.

1.2 Een vraaggesprek

Een vraaggesprek is een gesprek waarbij iemand vragen stelt en een ander deze vragen
beantwoordt. Het doel van het vraaggesprek is om informatie van de andere persoon te
krijgen.
De meeste vraaggesprekken gaan tussen twee mensen. Deze twee mensen hebben een
verschillende rol tijdens het vraaggesprek. De een wil informatie en stelt vragen. De ander
geeft antwoorden. De vragensteller en de antwoorder kunnen elkaar afwisselen in een
gesprek.

VOORBEREIDEN VAN HET VRAAGGESPREK
Het is belangrijk een vraaggesprek goed voor te bereiden. Hiervoor maak je een lijst met
dingen die je wilt weten. Je kunt dit lijstje bij het gesprek erbij houden om te controleren
of je op al je vragen antwoord hebt gekregen.
Aan het eind van het gesprek vat je het gesprek samen. Dan benoem je precies wat er is
afgesproken. Is de ander het er niet mee eens? Dan kan hij dat meteen aangeven.

13Bronnenboek Dienstverlening en Producten



De voorbereiding begint met het leren kennen van het bedrijf waar je een gesprek mee
hebt. Dat kun je op verschillende manieren doen:
• de website van het bedrijf bekijken
• een film over het bedrijf bekijken, bijvoorbeeld via YouTube
• opzoeken wat ze over het bedrijf schrijven op social media zoals Facebook.
Daarna schrijf je de vragen op waar je graag antwoord op wilt. Een handig hulpmiddel
hierbij zijn de zeven w’s (wie, wat, waar, waarom, wanneer, waarmee, welke).

Een vraaggesprek.

DE ZEVEN W’S
1. Wie: voor wie, voor welke doelgroep organiseer je dit evenement?
2. Wat: welk evenement ga je organiseren?
3. Waar: op welke plaats/accommodatie vindt het evenement plaats?
4. Waarom: om welke reden(en) wil je een evenement organiseren?
5. Wanneer: op welke dag/dagdeel en welk tijdstip vindt het evenement plaats?
6. Waarmee: welke middelen ga je inzetten voor het evenement?
7. Welke manier: op welke manier en hoe organiseer je het evenement, dus waar moet

je aan denken?

De zeven W’s.
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Vragen die je ook niet moet vergeten te stellen, zijn:
• Welke wensen en eisen heeft u met betrekking tot het evenement?
• Hoeveel mensen verwacht u op het evenement?
• Wilt u nog een cadeautje aan de bezoekers meegeven?
• Wat is het budget voor het evenement? Het budget is het bedrag dat de opdrachtgever

voor het evenement uit wil geven.
Met je vragenlijst is de voorbereiding klaar.

EEN VRAAGGESPREK VOEREN MET EEN OPDRACHTGEVER
Heb je het vraaggesprek met de opdrachtgever? Je wilt dan natuurlijk antwoord op je
vragen. Maar het is ook belangrijk aandachtig te luisteren naar wat de opdrachtgever wil.
De opdrachtgever heeft namelijk wensen en verwachtingen. Wensen zijn dingen die de
opdrachtgever graag wil. Verwachtingen zijn dingen waarvan de opdrachtgever erop rekent
dat ze gaan gebeuren. Een wens is bijvoorbeeld: Ik wil graag een optreden van Waylon
tijdens het evenement. Een verwachting is: Ik verwacht dat jullie binnen het budget blijven.

Tips voor tijdens het vraaggesprek zijn:
• Stel vragen aan de hand van de vragenlijst die je van tevoren hebt gemaakt.
• Luister goed naar de opdrachtgever. Laat dit ook zien door hem of haar aan te kijken,

te knikken of door ‘ja’ te zeggen.
• Stel gerust meer vragen dan er op je lijstje staan. Want misschien schiet je nog iets

anders te binnen.
• Controleer aan het einde van het gesprek of je op alle vragen antwoord hebt gekregen.

Is dat niet zo? Stel dan alsnog de vraag.
• Controleer aan het einde van het gesprek wat de afspraken precies zijn. En wanneer

de opdrachtgever je de volgende keer verwacht.
• Het is beleefd om de opdrachtgever na afloop van het gesprek te bedanken.
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