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Hoe werk je met Allround?

Allround bestaat uit achttien cursussen. Elke cursus van Allround bestaat uit:

1. de leerdoelen

Die staan in een tabel. Je ziet wat je moet kunnen en kennen. En je ziet waarop je beoordeeld wordt

tijdens de praktijktoets.

2. vakkennis en opdrachten

Wanneer je de vakkennis en opdrachten doet, leer je over en oefen je met de praktijk. Bij een aantal

opdrachten werk je aan bewijzen voor je portfolio, dat herken je aan . Opdrachten waarmee je

actief aan het werk moet herken je aan .

3. de praktijktoets

Tijdens de praktijktoets laat je zien dat je de leerdoelen beheerst. Wanneer en waar je de praktijktoets

aflegt, overleg je met je docent. De beoordeling van de praktijktoets vul je in in de tabel met de

leerdoelen.

4. de theorietoets

De theorietoets gaat over de vakkennis en de opdrachten. Je overlegt met je docent wanneer je de

theorietoets aflegt.

5. Digitale leeromgeving

Bij sommige opdrachten heb je hulpmiddelen nodig. Bijvoorbeeld filmpjes, formulieren en links naar

andere websites. Die staan allemaal in de digitale leeromgeving. Dit verwijst naar de digitale

omgeving. Om hier te komen ga je naar start.24boost.nl.

Eerste keer inloggen in de digitale leeromgeving
Licentie activeren en inloggen in de digitale leeromgeving

Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.

1. Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.

2. Bekijk het filmpje over hoe je je licentie moet activeren.

3. Volg de stappen.

Daarna kun je inloggen.

4. Ga naar start.24boost.nl.

5. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

In Allround werk je aan je werknemersvaardigheden. Dit zijn:

1. werken in een team

2. duurzaam werken

3. werken volgens procedures en protocollen

4. onderhouden van (werk)relaties

5. met druk en tegenslag omgaan

6. plannen en organiseren

7. formuleren en presenteren

8. eerlijk en respectvol handelen

9. service verlenen

10.kwaliteit leveren

11. creatief en ondernemend zijn

12. kijken naar jezelf.

3



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 dezemensen, worden dezemensen '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 demonteur 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 kunnenookprofit zijn: dan gaat hetwél omgeld verdienen.Wenoemen zeook 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 OMWIE 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 jemening

voor je en je probeert zakelijk en neutraal te

blijven.
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Woorden die je vaak hoort
Onder servicegericht handelen vallen activiteiten die je uitvoert om aan de wensen en behoeften van

klanten tegemoet te komen. De woorden servicegericht en klantgericht lijken veel op elkaar, je mag die

woorden allebei gebruiken. Als een klant tevreden is over jouw handelen, dan noemen we dat

klanttevredenheid.

Wat jij als servicemedewerker biedt aan de klant kan:

• een dienst of service zijn: een handeling, iets wat je niet kunt pakken

• een product zijn: een voorwerp, iets tastbaars, dat je kunt vastpakken.

OPDRACHT 5 ASOCIAAL ACHTER DE KASSA

Bekijk het filmpje.

Het is duidelijk dat demedewerker niet servicegericht is. Noemdrie zinnenofwoorden die demedewerker

gebruikt waaruit blijkt dat hij niet beleefd of respectvol is. Hoe kan hij het anders doen? Geef drie tips.

1.

2.

3.

SERVICEGERICHT HANDELEN

Als je je servicegericht opstelt dan:

• ben je beleefd

Bijvoorbeeld iemand aanspreken met 'u', of met twee woorden spreken: 'ja meneer', 'dag mevrouw'.

• heb je respect voor de klant

Bijvoorbeeld rekening houden met de gevoelens en de mening van de ander.

• geef je de klant aandacht

Bijvoorbeeld door iemand aan te kijken en te luisteren naar wat hij zegt en daarop te reageren.

• observeer je de klant

Bijvoorbeeld door goed naar je klant te kijken en te bedenken wat hij nodig heeft.

• geef je niet je mening als daar niet om gevraagd wordt

Bijvoorbeeld als je luistert naar de klant. Dan is doorvragen beter dan je eigen mening te laten

doorschemeren. Je blijft dus altijd zakelijk.

OPDRACHT 6 WERK EN STAGE

Wat doe jij aan servicegericht handelen op je werk of op je stage?
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OPDRACHT 7 TOP 3 MAKEN

Maak een top 3. In deze top 3 staan drie dingen die je goed vindt gaan op jouw school.

Doe deze opdracht met een groep van maximaal vier personen.

In deze opdracht werk je aan werknemersvaardigheid Service verlenen (9).

VOORBEREIDEN

Bekijk werknemersvaardigheid Service verlenen (9).

Denk na over wat goed gaat op school met betrekking tot de servicegerichtheid. Denk bijvoorbeeld aan

de servicegerichtheid van docenten, teammanagers, leerlingbegeleiders, conciërges,

receptie/administratie, schoonmakers, kantinemedewerkers. Vul het woordweb in.

UITVOEREN

Bespreek samen wat jullie bedacht hebben. Vertel wat je goed vindt aan de service op school. Let op:

je mag niet zeggen wat al door iemand anders is gezegd. Maak samen een top 10. Zet in de top 10 de

tien belangrijkste dingen die je goed vindt op je school. Ze moeten allemaal te maken hebben met de

service op je school.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TERUGKIJKEN

Ben je tevreden over de samenwerking in je groep?

Kies samen drie onderwerpen uit jullie top 10. Overleg waarom je deze drie onderwerpen goed vindt

en beschrijf dat zo precies mogelijk. Zorg voor een bewijs in je portfolio.

Bij werken in een team hoort dat je luistert naar de ander. Hoe heb jij dat gedaan? Ben je daar tevreden

over? Wat zou je de volgende keer anders doen?

Bij werken in een team hoort ook dat jij zelf je best doet om een goede sfeer te krijgen in de groep. Geef

voorbeelden van hoe jij hebt bijgedragen aan een goede sfeer.

Bij omgaan met elkaar hoort dat je elkaar helpt. Hoe ging dat in jouw groep? Schrijf op wat anders had

gekund.
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OPDRACHT 8 BEN JIJ SERVICEGERICHT?

Hoe zie jij jezelf? Hoe servicegericht ben jij? Vul het schema in.

DOE IK BIJNA NOOITDOE IK SOMSDOE IK MEESTAL WELSERVICE VERLENEN

De klant begroeten

Mezelf voorstellen

De klant aankijken

Interesse tonen voor de

klant

Respectvol omgaanmet

spullen van klanten

Antwoord geven als de

klant iets vraagt

Een oplossing zoeken

voor een vraag van de

klant

De klant doorverwijzen

als ik het zelf niet kan

oplossen

De klant bedanken

Welke vijf punten uit de voorgaande tabel moet je altijd toepassen bij het ontvangen van klanten?

1.

2.

3.

4.

5.

Leg uit waarom jij dat vindt.
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OPDRACHT 9 WAT DOE JE WEL EN NIET?

Maak een poster over het ontvangen van klanten.

De poster gaat over wat je wel en niet moet doen als je klanten ontvangt.

Gebruik stappenplan Poster maken.

VOORBEREIDEN

Neem een groot vel wit papier. Trek in het midden een lijn van boven naar beneden.

Schrijf aan de linkerkant bovenaan: Dit doe je niet als je klanten ontvangt.

Schrijf aan de rechterkant bovenaan: Dit doe je wel als je klanten ontvangt.

Bedenk wat je op je poster wilt laten zien en hoe je dat doet. Je kunt bijvoorbeeld foto's zoeken op

internet, of je kunt zelf foto's maken van bepaalde situaties.

UITVOEREN

Maak de poster.

TERUGKIJKEN

Hang de poster in de klas op. Bekijk alle posters en onderzoek wat de overeenkomsten en verschillen

zijn tussen de posters.

WEES JE BEWUST VAN DE EERSTE INDRUK

De eerste indruk is het eerste wat mensen van jou zien en kun je nooit meer overdoen. Bij een eerste

indruk bedenken demensen wie jij bent en wat jij kunt. Ze vormen zich een oordeel over je. Dat oordeel

is niet zo makkelijk te veranderen. Je eerste indruk wordt binnen één minuut gemaakt en maak je met

je gezicht en je handdruk.

Bedenk altijd bij een eerste indruk:

• Wat wil ik laten zien?

• Wat wil ik dat mensen van mij vinden?

• Hoe wil ik overkomen?

Andersom is het natuurlijk hetzelfde: jij hebt een eerste indruk van anderen. Die eerste indruk, dat eerste

oordeel, verander je niet zomaar.

OPDRACHT 10 EERSTE INDRUK

Bekijk het filmpje.

Soms zie je niet wat je denkt dat je ziet. Als jij die vrouw zou zijn, wat zou je dan denken?
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Mensen oordelen snel op basis van hun eerste indruk. Soms zitten ze ernaast.

Klopt jouw eerste indruk altijd?

Noem een situatie waarin je meteen goed zat.

OPDRACHT 11 EERSTE INDRUK VAN JE SCHOOL

Wat was je eerste indruk van deze school?

Speelde de eerste indruk een belangrijke rol om je in te schrijven voor deze school? Leg uit.

OPDRACHT 12 KENNISMAKEN EN DE EERSTE INDRUK

Als je met iemand kennismaakt, waar let je dan als eerste op?

Bekijk de foto’s van de drie verschillendemensen. Schrijf opwat je ziet zonder te overleggenmet anderen.
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KLANTEN ONTVANGEN

Op jewerk zul je klanten ontvangen. Deze klanten kunnenmensen zijn die je verwacht (gepland bezoek),

maar ook mensen die je niet verwacht (ongepland bezoek). Op gepland bezoek kun je je voorbereiden.

Op ongepland of onverwacht bezoek kun je je niet voorbereiden. Je kunt er wel rekening mee houden

dat er elk moment een ongeplande bezoeker kan komen. Dan maak je een goede indruk. Als iemand

ongepland op bezoek komt, vraag je bijvoorbeeld:

• wat de naam van de bezoeker is

• wat de reden voor zijn bezoek is.

Vriendelijk en beleefd zijn
Je geeft klanten het gevoel welkom te zijn als jij hen vriendelijk ontvangt. Ze denken dan positief over

de ontvangst, en dat is de eerste indruk van de organisatie. Als servicemedewerker speel jij een belangrijke

rol in hoe mensen over jouw organisatie denken.

Je Iaat zien dat je vriendelijk bent door te glimlachen naar je bezoek en door op een hartelijke manier

tegen je bezoek te praten. Beleefd zijn betekent dat je je bezoek aanspreekt met 'u' en met 'meneer' of

'mevrouw'.

Voorbeeld van een vriendelijke en beleefde begroeting van een vrouwelijke bezoeker die je niet kent:

'Goedemiddag mevrouw. Wat kan ik voor u doen?'

Controlevragen
Je vat de behoefte van de klant samen door een controlevraag te stellen. Zo weet je of je alles goed

begrepen hebt. Wanneer de klant aangeeft dat hij toch wat anders bedoelde, ga je opnieuw vragen

stellen. Je vraagt dan door totdat je de behoefte scherp hebt.

Controlevragen zijn bijvoorbeeld:

• U wilt graag spreken met de heer Erami van de buitendienst, heb ik dat goed?

• U komt dus voor een reparatie aan de scooter van uw zoon. De scooter moet aanstaande maandag

26 november klaar zijn, dat is juist?

Informatie geven en verwijzen naar persoon of plaats
Heb je antwoord op al je vragen gekregen, bepaal dan wat je met deze informatie gaat doen. Dit laat je

weten aan de klant.

Voorbeelden:

• Wil de klant bijvoorbeeld een afspraakmakenmet jouw collega? Dan bel jij jouw collega op en vertelt

hem dat er een klant is die graag een afspraak met hem wil maken.

• Wil de klant informatie over het aanbod van de zwemlessen? Dan geef je hem een folder, het

websiteadres en een inschrijfformulier.

Je maakt je werk dus helemaal tot het einde af en je zorgt dat je altijd zakelijk blijft.

Voorbeeld
Komt de bezoeker langs om een storing in het kopieerapparaat op te lossen, vraag hem dan of hij extra

informatie over de storing nodig heeft. En natuurlijk vraag je hem of hij weet waar het kopieerapparaat

staat. Heb je antwoord op je vragen gekregen, bepaal dan jouw vervolgacties. Dit betekent dat je de

informatie van jouw bezoeker actief gaat gebruiken. Bijvoorbeeld: de bezoeker die de storing in het

kopieerapparaat wil oplossen, weet niet waar het kopieerapparaat staat. Jij wijst hem dan de weg.
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OPDRACHT 13 DE IDEALE ONTVANGST

Bedenk zelf een situatie over wat de meest ideale ontvangst is.

Iemand komt aan bij een kantoor en gaat naar binnen. Hoe zou de ontvangst moeten plaatsvinden? De

ontvangst duurtmaar kort,misschienmaar tweeminuten. Hoe kun jij als servicemedewerker die ontvangst

zo goed mogelijk doen? Schrijf dit helemaal uit.

OPDRACHT 14 EEN NETTE WACHTRUIMTE

Bekijk de wachtruimte op de foto.

Wat is je eerste indruk van de wachtruimte?
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