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Aangenaam kennismaken!

Weleens in een vreemde stad aangekomen, 

van alles willen gaan doen en niet weten 

waar te beginnen? Dan is een ‘hop on hop 

off’-bus handig. Je zit boven in zo’n bus. Die 

rijdt je snel langs alle highlights. 

Precies hetzelfde doe je in het eerste hoofdstuk van dit boek. In een snelle 

ronde krijg je een indruk van dingen die de moeite waard zijn. Uitstappen en 

beter kijken doe je in de hoofdstukken erna. 

In dit boek krijg je een idee van wat er in de detailhandel te beleven is. 

Bij hoofdstuk 2 tot en met 6 ga je wel uitstappen bij de haltes van de ‘hop on 

hop off’-bus. 

De eerste halte waar je uitstapt is ‘verkoop’. Wat moet je je bij ‘verkoop’ 

voorstellen? Waarom is verkoper tegenwoordig een boeiend maar ook 

moeilijk vak? 



5

Bij de tweede halte lees je over ‘omgaan met geld in een bedrijf’.  

Waar draait het om bij een gezond bedrijf, hoe verdien je je brood? 

De derde halte vertelt je iets over ‘logistiek’. Dat wil zeggen: Welke spullen 

heb je nodig, wat koop je in en hoeveel? Hoe worden die spullen vervoerd? 

De halte ‘wat doen leidinggevenden?’ is de vierde halte waar je uitstapt. 

Daar gaat het erom dat je goed weet wat leidinggevenden doen. Want 

leidinggevenden willen graag dat klanten vertrouwen hebben in 

medewerkers zoals jij. Dat je service biedt en klanten goed adviseert.

De vijfde halte, ‘marketing’, gaat over het maken van reclame. Hoe zorg je 

ervoor dat je voldoende informatie over je klanten hebt, zodat je ze zo goed 

mogelijk van dienst kunt zijn? 

En tot slot neem je een kijkje in de toekomst: Wat staat ons te wachten? 

Waar kunnen we rekening mee houden? 

Je ziet, er is genoeg te beleven in de wereld van de detailhandel! 

RETAIL

Verkoop Omgaan met geld 
in een bedrĳf

Logistiek Wat doen 
leidinggevenden?

Marketing
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In de hoofdstukken vind je foto’s, filmpjes, vragen, opdrachten, kleine stukjes 

informatie en artikelen. Het leuke is dat het niet gaat om het opsommen van 

feitjes, maar dat je je fantasie mag gebruiken. Je mag vertellen wat je van 

iets vindt. Je wordt uitgedaagd zelf na te denken, dingen te ontdekken en 

opdrachten samen te bespreken. 

Nieuwsgierig geworden? Afhankelijk van de richting die je kiest, maak je ook 

kennis met de andere boeken van De Handelsroute. 

Dan ‘hop’ je niet meer snel langs de onderwerpen, maar krijg je het grondige, 

uitgebreide werk. Zodat je daarna niet alleen meer weet, maar er ook van 

alles mee kunt gaan doen. 

Mooi, aan de slag dus!
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Hoofdstuk 1

Eerst langs alle haltes

Instappen! 

Je stapt in de ‘hop on hop off’-bus voor een rondje langs de vijf 

haltes van dit boek. Zo krijg je een beeld van wat er in de wereld van 

de detailhandel gebeurt. In de volgende hoofdstukken gaan we die 

haltes wat beter bekijken. Wil je helemáál het naadje van de kous 

weten, dan lees je de boeken van De Handelsroute! 
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1.1 Halte 1: Verkoop
Bekijk het volgende filmpje en beantwoord de vragen.

 www.use.li/c16/0479

?  Vragen

1 Wat valt je het meest op in het filmpje?
2 Welke vakken krijgen aankomend verkopers op jouw opleiding? Kijk op 

de site van jouw opleiding.
3 De pui van de Bijenkorf werd een keer ingesmeerd met een extract van 

speculaas om de klanten binnen te lokken. Wat vind je van zo’n actie? Ken 
je zelf ongewone acties van winkels om klanten aan te trekken? Welke?

4 Betrouwbaarheid, goede adviezen en deskundigheid vond men vroeger 
belangrijke eigenschappen voor een verkoper. Vind jij dat ook nu nog 
belangrijk? Waarom? Welke belangrijke eigenschappen zijn hetzelfde als 
vroeger? Welke zijn veranderd? 
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Verkoop
Iets verkopen betekent dat je iemand iets geeft tegen betaling. Dat ‘iets’ is 
vaak een product. Het kan ook een dienst zijn, bijvoorbeeld bij een bank of een 
kapper. Verkopen kan op verschillende manieren: 
 � Een winkelier verkoopt iets aan een klant (‘Business to Consumer’,  

B ➔ C): een klant koopt een brood bij een bakker.
 � De ene winkel verkoopt iets aan de andere (‘Business to Business’,  

B ➔ B): een winkelier koopt zijn spullen in bij een groothandel.
 � Particulieren verkopen iets aan elkaar (‘Consumer tot Consumer’,  

C ➔ C): handel op Marktplaats). 

Trouwens ...
Een verkoper verkoopt niet alleen maar iets aan een klant. Hij of zij doet nog veel 
meer, namelijk: 
 � artikelen neerzetten; 
 � zorgen voor een opgeruimde, schone winkel;
 � kijken hoeveel voorraad er is;
 � etalages, prijskaarten en reclameboodschappen maken;
 � een verkoopgesprek houden met een klant;
 � bestellingen verwerken;
 � artikelen inpakken;
 � klachten behandelen;
 � afrekenen.

Kleinhandel
B2C business to consumer 

Groothandel
B2B business to business
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Individualisme
Vroeger kwam je vaak niet verder dan je eigen dorp of stad. Daardoor had je 
weinig keus als je ging winkelen. Je kocht bij een marktkraam of in een kleine 
speciaalzaak. Je had automatisch persoonlijk contact met de verkoper. Je kreeg 
advies, maakte kennis met het product en kreeg service achteraf. Door internet 
heb je nu vóór je de winkel in stapt al veel meer kennis en keuzemogelijkheden 
dan toen. Bovendien kies je nu spullen die passen bij jouw persoonlijke, 
individuele wensen. 

Erbij horen
Wensen van de klant worden dus steeds persoonlijker. Gek genoeg heeft dat 
persoonlijke ook een andere kant. Dat wil zeggen: aan de ene kant koop je 
iets persoonlijks, terwijl je aan de andere kant heel graag bij een groep wilt 
horen. Vroeger stond voor een groot deel vast bij welke groep je hoorde. Het 
werd bepaald door het gezin waar je uit kwam. Maar ook door het dorp of de 
stad waar je uit kwam, of door het geloof waar je bij hoorde. Voor een deel 
is dat nog steeds zo, maar nu zijn de banden veel losser. Wat je doet, wordt 
niet langer bepaald door je familie. Je mag het zelf uitzoeken. Jij bepaalt met 
wie je omgaat. En waar je gaat winkelen, met wie je op vakantie gaat, waar je 
gaat wonen en wat je draagt. Zo ontstaat groepsvorming rond iets wat je met 
anderen samen doet, rondom bepaald gedrag. Het wordt niet meer zo sterk 
bepaald door de normen en waarden van het gezin.

Op welke groep richt de handel zich?
Mensen zijn zich anders gaan gedragen en anders gaan kopen. Dit is best 
moeilijk voor winkeliers, omdat ze nu niet meer zo goed weten bij welke 
groep hun klanten horen. Hoort iemand tot de doelgroep ouderen? Of tot 
de doelgroep jongeren, hoogopgeleiden of laagopgeleiden? De doelgroepen 
zijn steeds minder duidelijk. Iemand hoort de ene keer bij de ene doelgroep 
en de andere keer bij de andere. Een dame van 73 kan een mobieltje 
kopen en een tiener van 17 een paar wandelschoenen. Maatschappelijke 
veranderingen gaan steeds sneller. Het gevolg is dat gedrag van mensen 
steeds individualistischer wordt. Als winkelier moet je je aanpassen aan 
persoonlijke wensen. En omdat die wensen steeds veranderen, wordt de klant 
steeds moeilijker te voorspellen.
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...  Om over na te denken ...

Hoe zou jouw leven eruitzien als ...
 � je je leven lang vlak bij je familie bleef wonen;
 � je je leven lang dezelfde vriendenkring zou houden als die waarmee je 

bent opgegroeid;
 � je zou gaan werken in de stad of het dorp waar je bent geboren;
 � er geen internet zou zijn, alleen fietsen en auto’s, bussen en treinen, 

telefoon en post.

Houd in gedachten wat hierboven staat. Denk dan over de volgende dingen na: 
 � Welke kleren zou je dragen als je zo’n leven zou hebben? Beschrijf ze!
 � Zou je samenwonen, getrouwd zijn? Met wie? 
 � Zou je kinderen hebben? Hoeveel? Doe een gok ...
 � En huisdieren? Hoeveel? Welke?
 � In welke straat en in wat voor huis zou je wonen? 
 � Wat zou je in huis hebben staan? Maak een foto in je hoofd en beschrijf 

wat je ziet.
 � Wat voor werk zou je doen? Denk goed na ...
 � Wat zou je in je vrije tijd doen? 
 � Wat voor vervoer zou je hebben? 

...  Om over na te denken ...

Wat kun jij bieden?
Je werkt als verkoper in een elektronicawinkel. Er komt een klant binnen die 
meer weet dan jij over de muziekinstallatie die hij wil kopen. Hij weet niet alleen 
alles van de eigenschappen van muziekinstallaties van verschillende merken, 
maar ook wat ze overal kosten. Wat kun je die klant bieden? 

!
Verkoper in een kledingzaak: 
‘We moeten terug naar service en advies, dus back 
to the basics. Mensen onverschillig van paska-
mer naar kassa begeleiden is ouderwets. Van mij 
krijgen ze een praatje bij een plaatje. Dat is waar 
ze voor komen: extra aandacht en persoonlijke 
interesse. Naast vakkennis is dat het enige wat nog 
telt. 

Klanten snakken naar een winkel waar je kunt 
passen, twijfelen, weer passen en vergelijken. Zo 
krijg je blije klanten bij de kassa en bij de deur. 
Als je dat goed doet, wordt het nieuwe winkelen 
gewoon weer het oude winkelen. En natuurlijk 
kijken klanten van tevoren of achteraf thuis even 
op Facebook en de website voor nieuws, maar ik 
geef het duwtje!’ 
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1.2 Halte 2: Omgaan met geld in een bedrijf
Kijk naar het filmpje van Pia Simonis, dochter van een man die een bedden-
bedrijf had. Het staat op de website van het Haags Historisch Museum. 
Beantwoord na het filmpje de vragen. Daarna lees je wat bedrijfseconomie nu 
eigenlijk is. 

 www.use.li/c16/0480

?  Vragen

In dit filmpje zie je hoe mensen vroeger de kost verdienden. Beantwoord de  
vragen over dit filmpje. 
1 Pia Simonis vertelt over het beddenbedrijf van haar vader. Wat valt je het 

meest op aan dit filmpje?
2 Beddenwinkel Simonis was hofleverancier. Wat betekent dat? Waarom is 

het belangrijk om hofleverancier genoemd te worden?
3 Aan het begin van het filmpje hoor je een heel speciaal winkelgeluid dat 

je nog maar zelden hoort. Hoe weet een winkelier tegenwoordig dat er 
iemand binnenkomt?

Omgaan met geld in een bedrijf 
Omgaan met geld in een bedrijf heeft te maken met hoe je een bedrijf 
organiseert en leidt. Een bedrijf hebben betekent dat je ergens in handelt. Je 
handelt in goederen, bijvoorbeeld huishoudelijke artikelen. Of in diensten, 
bijvoorbeeld een reisbureau. Met een bedrijf verdien je geld. Hoeveel geld er 
binnenkomt en uitgaat, controleer je met je financiële administratie. Geld 
dat binnenkomt, is niet helemaal van jezelf. Want je hebt het weer nodig om 
allerlei dingen van te betalen. Spullen die je verkoopt bijvoorbeeld, maar ook 
reclame, personeel, een pand, een webshop, voorraad en vervoer. In het begin 
zal er maar een klein deel overblijven om zelf van te kunnen leven. Komt er 
meer geld binnen dan je uitgeeft, dan maak je winst. 
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 Opdracht

Interview
1 Stap naar iemand in je familie, vrienden- of kennissenkring die weet hoe 

het er vroeger in een winkel aan toeging. Bijvoorbeeld je oma of opa. 
Vraag of je een interview af mag nemen. 

2 Nog mooier is het om een zo oud mogelijke winkelier uit je kennissen-, 
familie- of vriendenkring, of uit je buurt te vragen. Als je een winkelier 
vindt, stel die dan de vragen die speciaal voor hem of haar bedoeld zijn, 
zie de opdracht verderop.

3 Neem de antwoorden op  (bijvoorbeeld met je mobiel).
4 Schrijf de antwoorden uit of laat de opname horen aan je klasgenoten.
5 Bespreek in een groepje klasgenoten wat er uit jullie interview is 

gekomen.
6 Luister naar wat de anderen te vertellen hebben. Ga na wat het meest 

opvallend was aan jullie interviews. Vertel dat in de klas.

Oude drogisterij-attributen



16

?  Vragen

Deze vragen zijn bedoeld voor een oud familielid of een oude kennis of  
buurtgenoot. 
 � Wat kocht u bij winkels bij u in de buurt? Kunt u beschrijven hoe die  

eruitzagen?
 � Betaalde u altijd contant? Wat is op de pof kopen? Kocht u weleens iets 

op de pof? 
 � Wat gebeurde er als een klant een klacht had?
 � Maakte u gebruik van aanbiedingen? Hoe zagen de reclameuitingen er 

toen uit?

Deze vragen zijn bedoeld voor een (oud-)winkelier: 
 � Wat verkocht u?
 � Hebt u een foto van de winkel, of een foto van een winkel die erop lijkt? 

Kunt u beschrijven wat er te zien is? 
 � Werd er altijd meteen afgerekend? Kochten klanten bij u op de pof?
 � Hoe ging u om met klachten?
 � Hoe maakte u reclame? 

...  Om over na te denken ...

Je hebt een bedrijf omdat je iets wilt verdienen met spullen of diensten. Jij koopt 
iets, en je verkoopt het weer voor meer geld dan waarvoor je het hebt gekocht. 
Dat betekent dat andere mensen meer betalen voor iets wat jij voor minder geld 
hebt gekocht. Hoe eerlijk vind je dat? 
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De toekomst van de winkelstraat:  
een showroom?
Rapporten als ‘De Nieuwe Winkelstraat’ en ‘Winkelgebied van de Toekomst’ suggereren dat gewone  
− stenen − winkels een mooie toekomst tegemoet gaan. Winkeliers kregen de laatste acht jaar te maken 
met dalende omzetten. Daardoor kwamen veel winkels leeg te staan. Oorzaak? Internet, ander koopge-
drag en de recessie. Toch wordt er gezegd dat de winkelstraten over vijf of tien jaar veel aantrekkelijker 
zullen zijn. 

Bron: Brabants Dagblad, 12 februari 2014. * Gedoeld wordt op de gemeenteraadsverkiezingen, voorjaar 2014

!

Wat zijn de problemen sinds 2007? De omzet van 
de detailhandel neemt steeds verder af. Soms 
leggen kleine zaakjes daardoor het loodje. Win-
kelstraten lijken overal op elkaar. Lege winkelpan-
den veroorzaken lelijke kale plekken in steden en 
dorpen. 
Toch zijn de rapporten optimistisch. De rapport-
makers zeggen dat internet zijn sporen achterlaat 
in de winkelstraten, maar dat de consument toch 
altijd zal willen blijven winkelen. ‘Mensen zullen 
altijd willen zien, voelen en aanraken’, beweren ze. 

‘Maar dan moet de winkelstructuur wel funda-
menteel vernieuwen’, volgens Brigit Gerritse,  
directeur van de Nederlandse Raad Winkelcentra. 
Hoe winkels werken, verandert. En er zijn te 
veel winkels. Daarom zal er om te beginnen fors 
gesnoeid moeten worden in het aantal vierkante 
meters winkelgebied. Daarbij zullen internet en 
mobiele telefoons een belangrijke rol spelen. 
Steeds meer winkeliers raken ervan overtuigd 
dat ze de ‘kijken, kijken, niet-kopen’-houding van 
veel consumenten niet moeten bestrijden, maar 
omarmen. De verwachting is dat bezoekers in 
de toekomst via hun mobiele telefoon benaderd 
worden met aanbiedingen. Winkels worden dan 
een soort showroom, waar de producten sfeervol 

tentoongesteld worden. Verkopers stralen daar iets 
anders uit dan dat ze zo veel mogelijk producten 
willen slijten. 

Wat zien we al? Digitaal toegestuurde kassabon-
nen, online parkeerinformatie, lagere parkeer-
tarieven en afhaalpunten met kleedkamers voor 
internetbestellingen. Wat de winkelstraat van de 
toekomst meer de moeite waard zal maken, zijn
dus online, maar óók offline oplossingen. Het 
moeilijkste daarbij is de samenwerking tussen de 
verschillende partijen die te maken hebben met 
winkelstraten. Denk daarbij aan brancheorganisa-
ties, gemeenten, winkeliers, projectontwikkelaars 
en provincies. Nu is iedereen met zijn eigen dingen 
bezig. Ze hebben weliswaar dezelfde wensen, maar 
er zijn allerlei hobbels en kuilen op de weg. Denk 
alleen al aan de hoogte van de parkeertarieven. Die 
zorgt voor wrevel tussen gemeenten en winkeliers. 
Volgens de brancheorganisaties gaan gemeenten 
en provincies er te gemakkelijk van uit dat verschil-
lende partijen de problemen zelf wel op kunnen 
lossen. 
Hopelijk komt dit onderwerp daarom op veel 
verkiezingsprogramma’s* te staan, want niemand 
twijfelt eraan dat de ouderwetse bakstenen winkel 
zal blijven bestaan. 
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Weetje: Sinds een paar jaar gaat het economisch langzaamaan steeds beter. 
Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn in 
sommige branches de omzetten weer voorzichtig aan het stijgen. 

Moderne winkelstraat

?  Vragen

1 Heb jij een pessimistische of optimistische kijk op de winkelstraat van de 
toekomst? Waarom? Hoe denk jij dat winkelstraten er over tien jaar uit 
zullen zien? 

2 Stel dat jij jouw dorp of stad opnieuw zou mogen inrichten. Voor zowel 
jongeren als ouderen. Welke winkels zouden er komen? Teken een 
plattegrond van een door jou ingericht stads- of dorpscentrum. Vergeet 
niet er horeca, amusement of cultuur op te zetten. 

3 Zouden die winkels voldoende inkomsten hebben? Waarom denk je dat? 
Hoelang? Is het erg als ze niet lang bestaan? Waarom wel/niet? 
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1.3 Halte 3: Logistiek
Bekijk het volgende filmpje en beantwoord de vragen. 

 www.use.li/c16/0481

?  Vragen

1 Welk beeld uit het filmpje blijft je het meest bij? 
2 Welke producten verkocht drogisterij De Salamander?
3 Wat zijn drie opvallende verschillen met drogisterijketens van 

tegenwoordig? 

Goederen
Goederen zijn spullen. Producten. Zowel webwinkels als gewone winkels heb-
ben te maken met producten. Je hebt ruimte nodig om spullen neer te zetten, 
zelfs als je een bedrijf hebt dat alleen adviseert. Denk maar aan een reisbureau 
of een bank. Je hebt op zijn minst telefoons nodig, een plek om te werken, 
een computer en briefpapier. Allereerst is het belangrijk dat je je spullen, je 
‘goederen’, goed ontvangt en neerzet. Heb je ook een winkel waar klanten 
komen? Dan moet je je spullen zo mooi en aantrekkelijk mogelijk presenteren. 
Niemand houdt van een vieze, slordige winkel. Dat begint al aan de buiten-
kant. Die moet klanten uitnodigen en ertoe verleiden om te kopen. Maar het 
is ook belangrijk hoe het er binnen uitziet. Hoe je een winkel inricht, bepaalt 
het koopgevoel van de klanten. Te volle winkels bijvoorbeeld, vinden mensen 
meestal niet prettig. Zelfs hoe schoon de winkel is, bepaalt wat mensen kopen 
en hoeveel ze kopen. 

Online en offline
Door internet kiezen mensen anders dan vroeger. Voor ze naar de winkel gaan, 
kijken ze steeds vaker eerst op internet. Zo weten ze van tevoren wat er te 
koop is en wat de prijs van het product is. 

=ONLINEOFFLINE +
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 � Voor de winkelier betekent dat bijvoorbeeld dat niet alles meer op 
voorraad (in of vlak bij de winkel) hoeft te zijn. Want bestellingen via 
het web kunnen ook vanuit een opslagruimte aangeleverd worden. 
Het is wel belangrijk dat de winkelier zijn assortiment uitgebreid en 
overzichtelijk op de website heeft staan. 

 � Voor consumenten betekent het dat ze veel meer keuze hebben dan 
vroeger. Bovendien kunnen zij online van de ene winkel naar de andere 
hoppen. Dat kon vroeger niet. Zo kunnen consumenten producten en 
prijzen vergelijken. Of ze gaan naar een vergelijkingssite. En natuurlijk 
kunnen ze producten ook gewoon online bestellen en thuis laten 
bezorgen!

 Opdracht

Vraag aan een familielid, vriend(in), kennis of buurtgenoot of je een filmpje van 
hem/haar mag maken waarop je een paar vragen stelt. Het moet iemand zijn 
die vaak op internet koopt. Stel deze vragen: 
 � Wat koop je het meest via internet? 
 � Waarom koop je dat via internet? 
 � Bestel je ook weleens eerst iets via internet en ga je daarna naar de 

winkel om het product daar op te halen? Voor welke producten doe je 
dat?

1 Laat het filmpje zien aan een of meer klasgenoten. Welke verschillen zijn 
er tussen al die mensen van wie jullie een filmpje hebben gemaakt? Wat 
zijn de overeenkomsten? 

2 Verschil jij zelf van de mensen van het filmpje? In welk opzicht wel/niet? 
3 Hoe zit dat met deze vragen en de filmpjes bij de andere groepjes? 
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Assortiment en branchevervaging
Héél vroeger kocht je alleen op de markt of aan de deur. Tot dertig jaar gele-
den waren bepaalde spullen alleen in bepaalde winkels te koop: radio’s in een 
radiozaak, melk bij de melkboer, vlees bij de slager, fruit en groente bij de groen-
teboer, schoenen in een schoenenzaak. 

Winkels werden in de vorige eeuw steeds groter en mooier. Na de opkomst van 
de supermarkt en het warenhuis kwamen er steeds meer verschillende produc-
ten. Er ontstonden ook nieuwe soorten winkels: tuincentra en bouwmarkten 
bijvoorbeeld. 

Winkels kwamen op elkaars terrein. Kruideniers gingen vleeswaren verkopen 
en bakkers ijs. We noemen dat branchevervaging. Nu koop je bijvoorbeeld bij 
supermarkten ook huishoudelijke artikelen. Ook drogisterijen bieden een breed 
assortiment producten: van voedingsmiddelen tot kleding en speelgoed. Doel 
was het verhogen van de omzet en de winst.

Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw waren er strenge regels voor mid-
denstanders om branchevervaging te voorkomen. Maar daarna zijn de regels 
vrijer geworden. Tegenwoordig heb je geen vergunning meer nodig voor een 
winkel. Er zijn wel uitzonderingen. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar medicijnen 
verkopen. Daar heb je een speciale opleiding voor nodig. Soms zie je dat een 
winkel nieuwe producten aanbiedt die in de verte nog iets te maken hebben 
met het oorspronkelijke product. Zo hebben drogisterijen zich soms ook tot 
fotozaak ontwikkeld, en zijn smederijen omgevormd tot garagebedrijf ...

Winkels verkopen 
producten uit 
heel verschillende 
bedrĳfskolommen

Branchevervaging
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Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen.

 www.use.li/docentenpaginas/store-safari-studenten/video-887

?  Vragen

1 Wat zie je gebeuren? In het tweede deel zie je een kind op een iPad 
tikken. Waarom laat de filmmaker dit zien? 

2 Wat hebben deze beelden te maken met het nieuwe winkelen? 

...  Om over na te denken ...
 
Wat hebben het ontwikkelen van foto’s en een drogisterij met elkaar te maken? 
En smederijen met garages? 
Kun je nog meer bedrijven bedenken die iets verkopen wat te maken heeft met 
wat ze vroeger verkochten? 

Goederen ontvangen en opslaan
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1

?  Vragen

Rampen!
1 Je bent vrachtwagenchauffeur. Je brengt goederen van de groothandel 

naar de winkel. Wat kan er onderweg misgaan? Bedenk zoveel rampen 
als je maar kunt.

2 Je werkt op de afdeling goederenontvangst van een groot kledingbedrijf. 
Je krijgt een levering kleding binnen. Omdat je niet op de planning hebt 
gekeken, wist je niet dat iemand iets kwam leveren. Ook niet wat die 
persoon kwam leveren en waar geleverd werd. Je hebt niets klaargezet 
om de goederen ergens naartoe te brengen. Er is geen mankracht 
beschikbaar. Je hebt niet bedacht waar de spullen gelost worden en 
waar ze komen te staan. Wat gebeurt er dan? Maak het zo grappig en 
rampzalig mogelijk! 

3 Je werkt bij een bedrijf waar voeding opgeslagen wordt. Als de levering 
aankomt, moet jij kijken of er genoeg is geleverd en hoe de kwaliteit is. 
Hoe zie jij of er genoeg geleverd is? Hoe controleer je de kwaliteit? Wat 
doe je als de voeding beschadigd is of bedorven?

4 Waar goederen worden ontvangen en opgeslagen, moet het opgeruimd 
en schoon zijn. Wat kan er gebeuren als het niet schoon en opgeruimd is? 
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1.4 Halte vier: Wat doen leidinggevenden?

Management
Managers zorgen ervoor dat de afdeling goed draait. Manager is een ander 
woord voor leidinggevende. Goed draaien wil zeggen dat er zo veel mogelijk 
wordt verkocht en dat klanten goed worden ontvangen. Een leidinggevende 
organiseert en regelt veel. Leidinggevenden kunnen dat niet alléén, daar heb-
ben ze medewerkers voor nodig. Ze hebben veel contact met de medewerkers, 
ze motiveren ze en ze begeleiden ze. Daarnaast nemen ze allerlei beslissingen. 
Ze controleren en delegeren en ze weten wat ze moeten doen bij ruzies. Een 
leidinggevende moet ervoor zorgen dat medewerkers hun werk leuk vinden. 

 

Het is de taak van managers te zorgen dat medewerkers  
hun werk goed doen. Een prettige werksfeer helpt! 

DOEN

BELEID DOORVOEREN

PLANNING & ORGANISATIE

AANSTUREN & MOTIVEREN
VAN MEDEWERKERS

TAKEN VAN 
MANAGERS



25

1

 Opdracht

1 Bekijk het filmpje goed. www.use.li/c16/0482  
Zie je wat een manager doet? 

2 Schrijf op de lijnen waar je aan denkt bij het woord leidinggevende. 

Leidinggevende

3 Ga in groepjes van drie bij elkaar zitten. Verdeel de rollen: één van jullie 
is manager van een supermarkt met dertig medewerkers. Een ander is 
manager van een winkel in autoaccessoires en heeft drie medewerkers. De 
derde is manager van een kaaswinkel (eenmanszaak, zonder personeel). Elke 
manager denkt na over de volgende werkwoorden: voorspellen, plannen, 
organiseren, leidinggeven, controleren en coördineren. Kijk daarvoor naar 
het schema hieronder. Wat betekenen die woorden voor zijn of haar winkel?

Grote supermarkt Autoaccessoires Kaaswinkel 

voorspellen

plannen

organiseren

leidinggeven

controleren

coördineren
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4 Elke manager vult nu in waar hij of zij aan denkt bij het voorspellen, 
plannen, organiseren, leidinggeven, controleren en coördineren van  
zijn/haar eigen bedrijf. 

5 Bespreek klassikaal wat er uit de groepjes is gekomen. 

...  Om over na te denken ...

Een van de medewerkers in jouw zaak voor verfbenodigdheden kan zijn werk 
niet meer doen omdat hij allergisch is geworden voor verf. Wat zou jij doen om 
hem goed te begeleiden? Wat kan er gebeuren als je niks doet? 

Feedback geven
Soms doet een collega iets fout. Dan kun je feedback geven: je zegt wat je van 
iemands gedrag vindt. Als je het goed met de ander kunt vinden en je je gelijk-
waardig opstelt, helpt dat vaak om de situatie te verbeteren. 

Bij een leidinggevende ligt dat anders. 
Leidinggevenden moeten er iets van 
zeggen als iemand iets fout doet.  
Goede feedback geven betekent 
dat een leidinggevende in neutrale 
woorden beschrijft wat hij gezien of 
gehoord heeft. In neutrale woorden 
betekent dat de leidinggevende de 
situatie beschrijft zonder er direct zijn 
mening over te geven. 

Leidinggevenden, maar jij ook, kunnen het beste feedback geven als het nog 
maar kortgeleden gebeurd is. En in woorden die zo goed mogelijk één bepaal-
de situatie omschrijven. Door feedback te geven wil je graag dat die ander iets 
leert over zijn gedrag en dat hij er later ook iets mee kan. Als je goed bent in 
feedback geven, zul je zien dat het goed is voor het begrijpen van elkaar en 
voor de samenwerking.

FEEDBACK GEVEN

gedrag
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Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen.

 www.use.li/c16/0483

?  Vragen

1 Heb jij op school of in je (bij)baan weleens feedback gehad? Hoe ging 
dat? 

2 Werden de zeven tips uit het filmpje toen gebruikt? Welke wel? Welke 
niet? 

3 Als het anders had gemoeten, hoe anders? 

1.5 Halte vijf: Marketing

Marketing en de vier P’s
Marketing is een ander woord voor reclame maken. Je verzint bijvoorbeeld 
goede merknamen of je adverteert in folders of op een website. Het grappige 
is dat je naar marketing kunt kijken via woorden die beginnen met een P. Bij-
voorbeeld de vier P’s van McCarthy: 
Bij reclame maken heb je te maken met het product, met de prijs, met promo-
tie en met de plaats van je bedrijf:
 � het product zelf: een goed product verkoopt zichzelf;
 � de prijs: hoe goedkoper, hoe liever de klant koopt;
 � promotie van je product: hoe beter onder de aandacht, hoe eerder 

mensen het product kennen;
 � de plaats van je bedrijf: hoe makkelijker bereikbaar, hoe beter.

Maak je product, prijs, promotie en plaats zo aantrekkelijk mogelijk, dan is  
succes gegarandeerd! Zegt McCarthy. 
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Plaats Product

PP€

PP
De vier P’s van de marketingmix van McCarthy 

Prĳs Promotie 

 Opdracht

1 Bij alle stopplaatsen in deze bustour gaat het over handel. Alle haltes 
hebben te maken met hetzelfde: verkopen. Moet je marketing – reclame 
maken dus – eigenlijk wel als een apart onderdeel zien? Wat zou er 
gebeuren als je het weg zou laten? Wat vind jij? Licht je antwoord toe.  

2 Stel je voor dat je een nieuw soort heel bijzondere shampoo op de markt 
brengt. Wat voor shampoo zou dat kunnen zijn? (product) Welke prijs zou 
jij ervoor vragen? (prijs) Hoe zou jij die shampoo promoten? (promotie) 
Vanuit welke plaats zou jij de shampoo verkopen? (plaats) Waarom vind 
jij dat jouw shampoo nog iets kan toevoegen aan bestaande shampoos? 
Licht je antwoord toe. 
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Aan de man brengen: toen en nu
De manieren waarop je klanten laat weten wat je in huis hebt, zijn talrijk. 
Mensen hebben met talloze apparaten toegang tot internet: met een desktop-
pc, laptop, smartphone, tablet, spelcomputer, home-cinema-set, blu-rayspeler 
en smart-tv. Al die apparaten zorgen ervoor dat mensen op een andere manier 
kopen dan vroeger. Als winkelier moet je daarom aan heel andere dingen 
denken bij reclame maken. Vroeger maakte je je op de eerste plaats druk over 
je eigen winkel, je producten en je personeel. Klanten wisten wat je te bieden 
had doordat ze je winkel bezochten en in je etalage keken. Het best was mond-
tot-mondreclame. Je maakte hooguit wat extra reclame in de plaatselijke 
krant, en dat was het dan.
 
Winkeliers vragen zich nu het volgende af: 
 � Wil ik een digitale etalage? Zo ja, wat wil ik uitstralen? Wat zet ik op 

mijn website? Voor welk soort apparaten maak ik mijn website? (Een 
website kan bijvoorbeeld op een pc goed leesbaar zijn, maar op een 
smartphone niet.) Hoe onderhoud ik mijn website? 

 � Hoe zorg ik voor een combinatie van oude (folder, papieren advertentie) 
en nieuwe (website, social media) manieren om mensen te benaderen? 

 � Hoe kom ik aan persoonlijke informatie van mijn klanten? 
 � Hoe koppel ik informatie over klanten aan mijn producten? 
 � Hoe en wanneer verwijs ik vanuit de winkel naar de website? En vanuit 

de website naar de winkel? 
 � Wil en kan ik in de winkel ook digitale informatie laten zien? Hoe 

koppel ik digitale informatie van de klantenkaart aan mijn website én 
aan de winkel?
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 Opdracht

Maak een collage. Neem een groot vel papier, stiften en lijm. Verdeel het papier 
in deel 1, deel 2 en deel 3 (met een stift of op een andere manier). Plak er plaat-
jes op uit bijvoorbeeld tijdschriften of prints van internet. Schrijf er ook teksten 
op. Doe dat naar aanleiding van de volgende vragen. 
 � Deel 1. Schrijf daar:  

Producten fysieke winkel. Welke producten koop ik in een fysieke winkel? 
Waarom doe ik dat?  

 � Deel 2. Schrijf daar:  
Producten internet. Wat koop ik op internet? Waarom doe ik dat? 

 � Deel 3. Schrijf daar:  
De toekomst. Laat de toekomst zien in beeld en/of tekst. Wat denk jij dat 
er in de toekomst met het winkelen gebeurt? Wat zullen mensen altijd 
blijven doen, denk je? Wat zal er veranderen? 

 � In de klas:  
Hang alle collages naast elkaar of leg ze op de grond. Vertel elkaar wat je 
hebt opgeplakt. Licht je antwoorden op bovenstaande vragen toe. 

: )

Uitsmijter! 
‘Nog leuker wordt het als de kruideniers eieren van 
scharrelkippen her en der in de winkel gaan verstoppen.’ 
(Toon Verhoeven, Nederlands aforist.  

Een aforist is iemand die korte, bondige uitspraken doet.)
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