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Inleiding

Voor je ligt Sales-Skills, het eerste boek over Retail-Skills, waarbij je alle 

vaardigheden en kennis verzamelt om straks aan de slag te gaan in de retail. 

In dit boek leer je onder andere welke verkoopvaardigheden er zijn en ga je ze 

ook toepassen in de Store for Skills. 

Ieder hoofdstuk begint met een korte video die past bij het hoofdstuk.  

Bij deze video’s horen vragen die je klassikaal of per tweetal maakt. 

In hoofdstuk 1 staat communicatie in de winkel centraal. Je leert wat 

communicatie is en hoe je het kunt gebruiken tijdens je werk. Goede 

communicatie is heel belangrijk bij al je taken in de winkel. 

Verder komen het verkoopgesprek en telefoneren in hoofdstuk 2, 3 en 4 aan 

bod. Wat kom je allemaal tegen tijdens het voeren van verkoopgesprekken? 

Waar moet je op letten? Ook goed kunnen telefoneren is belangrijk bij het 

omgaan met klanten. 

Ten slotte leer je in hoofdstuk 5 alles over je BPV. Wat is een goede houding 

op je BPV-plek? Hoe geef je iets aan bij je leidinggevende? 
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Aan het begin van ieder hoofdstuk staan leerdoelen. Hieraan werk je tijdens 

het hoofdstuk; de theorie en de opdrachten gaan over deze doelen. Na het 

doornemen van elk hoofdstuk bekijk je of je de doelen hebt behaald. Dit doe 

je met behulp van de de evaluatie die je na ieder hoofdstuk invult. Zo kun je 

bijhouden hoeveel sales-skills je al hebt.

Retail-Skills, waar retail tot leven komt

In Retail-Skills komt retail tot leven. De basis van Retail-Skills is gebaseerd 

op het Retail-skillsprogramma dat bestaat uit zes skills. In de Store for Skills 

train je alle vaardigheden van het werken in een winkel. Tijdens Retail-

Skills werk je aan vakken als Nederlands, Engels, commerciële economie, 

assortimentskennis, bedrijfseconomie en presentatie. 

De zes skills binnen Retail-Skills zijn als volgt samengesteld: 

RETAIL
SKILLS

Sales skills

Presentation skills

Speaking skills

Web skills

Business skills

Product skills



Opdracht

Bekijk de volgende video over communicatie en beantwoord daarna 
de vragen. www.use.li/c16/0036

In het filmpje wordt uitgelegd wat communicatie is. 
Wat denk je dat er bedoeld wordt met ‘de zender’?
Wat denk je dat er bedoeld wordt met ‘de boodschap’?
En wat denk je dat er bedoeld wordt met ‘de ontvanger’?
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Hoofdstuk 1

Communicatie in de winkel

Duidelijk spreken en luisteren is belangrijk. Zeker in een winkel waar je met veel 
verschillende mensen omgaat. Denk maar eens aan je eigen winkelervaring. 
Misschien kon je de verkoper slecht verstaan door harde muziek of veel drukte, 
of begreep de verkoper jouw vraag niet. Ben je daardoor naar een andere winkel 
gegaan?

Tijdens het bestuderen van dit hoofdstuk werk je aan de volgende doelen:
 � Ik kan de verschillende fases in het communicatieschema benoemen.
 � Ik weet waardoor een boodschap soms niet goed overkomt.
 � Ik kan toonhoogte toepassen om mijn spraak een bepaalde intonatie te 

geven.
 � Ik vind dat ik goed articuleer.
 � Ik houd rekening met mijn stemvolume.
 � Ik pas pauzes toe tijdens een gesprek.
 � Ik kan aan mensen zien of ze op rood staan.
 � Ik kan aan mensen zien of ze op oranje staan.
 � Ik kan aan mensen zien of ze op groen staan.
 � Ik kan een open vraag stellen.
 � Ik kan een gesloten vraag stellen.
 � Ik kan een fun-shopper herkennen.
 � Ik kan een need-shopper herkennen.
 � Ik weet waar ik op moet letten tijdens het aangaan van een eerste 

gesprek.
 � Ik weet hoe ik feedback moet geven.
 � Ik weet hoe ik feedback moet ontvangen.
 � Ik weet hoe ik moet reageren op het krijgen van kritiek.
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1.1 Wat is communiceren?
Communiceren is het geven en krijgen van informatie. Je hebt er bijna altijd en 
overal mee te maken. Denk maar eens aan:
	� een gesprek voeren,
	� een mail sturen,
	� op het raam tikken bij iemand,
	� bellen of toeteren,
	� telefoneren,
	� whatsappen,
	� chatten,
	� zwaaien,
	� een knipoog geven.

Bij communicatie is er altijd iemand die begint. Diegene heet de zender. Er is ook 
altijd iemand bij wie het aankomt, de ontvanger. En er is altijd een boodschap, 
dat wat je wilt vertellen. Deze drie dingen samen heten een communicatiesche-
ma. Je ziet op deze bladzijde een voorbeeld van een communicatieschema. Als 
de persoon naar wie de boodschap ging ook weer reageert, noem je dat feed-
back.

Vincent belt zijn vriend Thijs om te vragen of hij meegaat naar een feest zater-
dag. Vincent is de zender omdat hij iets wil vragen. Hij wil weten of Thijs zin 
heeft om mee te gaan naar een feest. Dat is de boodschap. De ontvanger van 
die boodschap is in dit voorbeeld Thijs. Thijs reageert enthousiast en wil graag 
mee. Dat is de reactie die Thijs geeft, de feedback.

...
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1zender ontvanger

medium 
  met boodschap

1 2

feedback

Communicatie gaat ook wel eens mis. Dat kan komen doordat de bood-
schap niet goed overkomt. Er kan lawaai zijn of de woorden worden verkeerd 
begrepen. Het kan ook zijn dat iemand onduidelijk praat. Alle dingen die com-
municatie in de weg kunnen zitten, noemen we ruis. Als er ruis is, komt de 
boodschap niet goed over.

Voorbeelden van ruis zijn:
	� lawaai,
	� drukte,
	� slechte verbinding,
	� andere taal,
	� afstand.

Meestal kun je ruis oplossen. Als er veel lawaai is, kun je samen naar een rustiger 
plek gaan om te communiceren. Als de verbinding slecht is, kun je deze verbre-
ken en het later opnieuw proberen. Als de afstand te groot is, kun je dichter bij 
elkaar gaan staan om het gesprek goed te kunnen voeren.
Als je met mensen omgaat, communiceer je. Je praat zelf, luistert en geeft weer 
antwoord. Dit heet verbale communicatie. Je kunt ook communiceren zonder te 
praten. Dit heet non-verbale communicatie. Je gebruikt dan geen woorden maar 
je lichaam en gebaren om te vertellen hoe je iets vindt. Bij non-verbale commu-
nicatie gebruik je dus lichaamstaal.

Voorbeelden van lichaamstaal zijn:
	� ja-knikken,
	� je gezichtsuitdrukking,
	� gebaren,
	� de klank van je stem.
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Je lichaamstaal is erg belangrijk bij communicatie. Je gezichtsuitdrukking 
bepaalt voor een heel groot deel hoe een boodschap overkomt op andere 
mensen. Een gezichtsuitdrukking is een boodschap sturen door hoe je kijkt, 
bijvoorbeeld verbaasd, vermoeid, verveeld of bang. Vooral bij communicatie met 
klanten is het dus belangrijk om hierop te letten!

gebarenlichaamshouding

gezichts-
uitdrukking

LICHAAMSTAAL

In een winkel kun je communicatie op de volgende manieren tegenkomen:
	� Een klant wenkt je.
	� Een klant vraagt je iets.
	� Er staat op de winkeldeur een sticker ‘verboden te roken’.
	� Een klant vertelt dat hij of zij een klacht heeft.
	� Een klant trommelt met de vingers op de toonbank en kijkt boos.
	� Collega’s vragen je iets.
	� Collega’s bellen je vanaf een andere afdeling.
	� Een collega laat met lichaamstaal zien dat de taak te zwaar is.
	� Tijdens de pauze vertellen collega’s over het weekend.
	� De filiaalmanager vertelt wat er die week in de folder staat.
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Vraag 1:
Noem drie voorbeelden van ruis.

Vraag 2:
Wat is non-verbale communicatie?

Vraag 3:
Noem drie voorbeelden van lichaamstaal.

Vraag 4:
Ella stuurt via de mail een uitnodiging voor haar verjaardag naar haar vriendin 
Toprak. Toprak kan komen. Vul in:

	� Zender:  

	� Boodschap:  

	� Communicatiemiddel:  

	� Ontvanger: 

	� Feedback:

?
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Vraag 5:
Door de harde muziek op een feestje kunnen Laila en Esmae elkaar niet goed 
verstaan. We noemen dit:
A Communicatiemiddel
B Boodschap
C Ruis
D Het juiste antwoord staat er niet bij

Toepassingsvraag 1:
	� Maak tweetallen.
	� De één speelt de klant, de ander de verkoper. In de modezaak is het rustig 

en de medewerkers zijn verspreid in de winkel aan het werk. De kassa is 
niet in zicht. De klant heeft haast en laat dit duidelijk merken door zijn 
lichaamstaal.

	� De verkoper reageert met een opmerking en lichaamstaal.
	� Wissel hierna van rol.
	� Beantwoord de volgende vragen: 
	� Hoe liet je als klant merken dat je haast had?

	� Hoe merkte je als verkoper dat de klant haast had?

	� Hoe reageerde je als verkoper?

	� Hoe was de lichaamstaal van de klant later?

?
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Toepassingsvraag 2: Communiceren en ruis herkennen
Deze opdracht gaat over communiceren en het herkennen en voorkomen van ruis.
	� Maak samen een lange rij.
	� De eerste in de rij krijgt een zin ingefluisterd van de docent.
	� De leerlingen fluisteren de zin één voor één verder en de laatste leerling 

zegt de zin hardop.
	� Klopt dit nog met de oorspronkelijke zin?

	� Waar zit de ruis en hoe komt dit? 

	� Noem met de klas zoveel mogelijk redenen voor ruis en hoe komt dit?

	� Hoe kun je ruis voorkomen?

	� Nu je weet waar de ruis vandaan komt, probeer je het nog eens.  
Ging het nu beter?



14

1.2 Verbale communicatie
Je hebt geleerd dat verbale communicatie betekent dat je communiceert met 
woorden. Maar hoe zeg je de dingen die je wilt zeggen op de goede manier? 
Welke tonen in je stem gebruik je hierbij? Wanneer gebruik je een harde stem 
en wanneer een zachtere?

Verbale communicatie is communicatie met woorden. Bij verbale communicatie 
is het erg belangrijk hoe je de dingen zegt. 

Intonatie
Intonatie is de toon die je aan de woorden geeft. Je kunt allerlei soorten into-
natie gebruiken. Stel dat we de boodschap: ‘De poes moet nog voer hebben’ 
hardop moeten uitspreken. Vaak geven we de woorden poes en voer wat meer 
nadruk. Zo’n accent maken we door op die woorden de toon razendsnel omhoog 
te laten schieten en weer heel snel te laten dalen. Zo ontstaan ‘toonpieken’ en 
‘toondalen’, die samen een ‘zinsmelodie’ vormen. Die zinsmelodie is intonatie.
In onze dagelijkse communicatie gebruiken we steeds toonhoogte in onze 
stem. Het maakt niet uit of we van nature een hoge of een lage stem hebben. 
We kunnen met onze toonhoogte emoties uitdrukken, zoals angst (hoge toon) 
of somberheid (lage toon). Ook gebruiken we toonhoogte om onze spraak een 
bepaalde intonatie te geven.

Opdracht:
Spreek de volgende zin eens hardop voor jezelf uit:
Als vliegende vliegen vliegen achter vliegende vliegen vliegen vliegende vliegen 
vliegensvlug.

Waar ging je stem omhoog of omlaag? 

Op welke woorden in de zin legde je vanzelf meer nadruk? Zet daar strepen 
onder.
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Articulatie
Articuleren is het vormen van klanken door een beweging in de mond-, neus- en 
keelholte. Door de bewegingen die je maakt, ontstaan de verschillende klanken. 
Door de verschillende klanken die je op deze manier maakt, ontstaat de taal die 
je spreekt. Taal is niets anders dan het produceren van klanken in woorden. Als je 
niet goed articuleert, komen de spraakklanken niet duidelijk je mond uit. De ver-
schillen die er bestaan tussen de spraakklanken worden niet goed overgebracht. 
Hierdoor word je onverstaanbaar voor de ander.

Volume
Volume is de hardheid waarmee je iets zegt. Je volume 
bepaalt voor een groot deel hoe je boodschap over-
komt. Is je volume te zacht dan wordt de boodschap 
niet verstaan of zelfs niet opgemerkt. Is je volume te 
hard dan kan het zijn dat mensen geïrriteerd raken of 
afgeschrikt worden. Vaak moet je je volume aanpassen 
aan de situatie. In een museum praat je bijvoorbeeld 
met een zacht volume en als marktkoopman moet je 
wel met een hard volume praten om je producten te 
verkopen.

Pas je gespreksvolume aan aan de  
situatie en de persoon met wie je praat.

Klemtoon
De klemtoon is dat deel van een woord waar je de nadruk op legt. Zo wordt er 
vaak met een grapje gezegd: ‘Je legt de klemtóón verkeerd.’ ‘Toon’ wordt dan 
met meer nadruk gezegd. Door klemtoon verkeerd te gebruiken kun je jezelf 
heel onverstaanbaar maken. Je kunt het woord ‘bommelding’ bijvoorbeeld op 
verschillende manieren zeggen: bom-melding of bommel-ding.

Pauzes
Als je met iemand praat, leg je vaak vanzelf pauzes in je verhaal. Meestal voel je 
vanzelf aan wanneer en waar je het beste even kunt pauzeren in je verhaal. Toch 
kunnen te veel of te lange pauzes een verhaal erg slecht te volgen maken. Het 
gesprek loopt dan niet soepel en je gaat er zelfs te veel op letten. In een verkoop-
gesprek is het goed om af en toe korte pauzes te laten vallen. Klanten vinden dat 
vaak fijner dan iemand die aan één stuk doorpraat.
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Vraag 6:
Wat is belangrijk bij verbale communicatie?

Vraag 7:
Wat is intonatie?

Vraag 8:
Wat betekent klemtoon?

Toepassingsvraag 3: Hoe klinkt jouw stem?
	� Maak tweetallen.
	� Kies een nieuwsbericht uit op www.retaildetail.nl en lees het hardop 

voor.
	� Neem dit met een geluidsrecorder, je smartphone of camera op. Het 

stukje mag niet langer duren dan drie minuten. Is de tekst langer dan 
stop je na drie minuten lezen.

	� Beantwoord dan de vragen:
	� Hoe vind je dat jouw stem klinkt? Hard, zacht, duidelijk, onduidelijk 

enzovoort.

	� Hoe vind je dat je articuleert?

	� Hoor je genoeg pauzes in je eigen verhaal?

?
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	� Geef de ander tips en tops over het geluidsfragment. Een tip is iets dat 
beter kan en een top is iets dat al goed gaat!

Toepassingsvraag 4: Jezelf voorstellen in één minuut
In deze opdracht ga je jezelf in één minuut voorstellen aan de klas. Je let hierbij 
niet op non-verbale signalen maar alleen op het spreken. Je kunt dingen vertel-
len als:
	� je naam,
	� je woonplaats,
	� je hobby’s,
	� wat je na deze opleiding wilt gaan doen,
	� hoe je bent (vrolijk, rustig, snel boos, et cetera).

De leerling die zichzelf presenteert gaat achterin de klas staan, zodat de klas 
alleen naar zijn of haar stem kan luisteren. Geef elkaar na elke presentatie een 
tip en een top. Schrijf je eigen tips en tops die je van je klasgenoten kreeg hier-
onder op:

Tips:

Tops:



18

1.3 Non-verbale communicatie
Vaak let je zelf niet op je houding en je blik als je met iemand praat. Ook als je 
niet met iemand praat straal je iets uit, door hoe je staat of kijkt bijvoorbeeld. 
Hoe kom je over op iemand? En wat kun je aan iemands houding zien?

Non-verbale communicatie is communicatie zonder woorden oftewel: lichaams-
taal. Non-verbale communicatie is erg belangrijk en bestaat uit:
	� uitstraling,
	� beweging,
	� oogcontact,
	� aanraking,
	� persoonlijke grenzen en afstand.

Door te kijken naar lichaamstaal kun je beter inschatten wat diegene bedoelt.

Uitstraling
Uitstraling is hoe iemand kijkt en eruitziet en zegt veel over hoe diegene zich 
voelt en wat hij of zij eigenlijk wil zeggen. Mensen communiceren ook met hun 
uiterlijk. Sportieve mensen kleden zich bijvoorbeeld vaak sportief. Leden van een 
motorclub dragen vaak bepaalde kleding en hebben bepaalde kapsels.
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Beweging
De manier waarop mensen zich bewegen zegt ook iets over wat ze willen zeg-
gen. Iemand die rechtop en stevig doorloopt wil bijvoorbeeld zeggen: ‘Hallo, hier 
ben ik!’ Iemand die gebogen loopt en achter rekken langs schuifelt wil misschien 
zeggen: ‘Ik val liever niet op.’ Aan de beweging van mensen kun je dus ook veel 
aflezen over wat ze willen zeggen.

Oogcontact
Als mensen elkaar wel kunnen zien maar niets kunnen zeggen, maken ze vaak 
oogcontact. Met je ogen en je blik kun je veel vertellen. Denk maar eens aan een 
knipoog geven of rollen met de ogen.

Aanraking
Non-verbale communicatie kan ook gebeuren door aanraking. Mensen willen 
dan iets extra’s aan het gesprek meegeven in de vorm van aanraking. Dit kan een 
klop op de schouder zijn of een hand op iemands arm leggen.

Persoonlijke grenzen en afstand
Iedereen heeft een persoonlijke grens. Het is niet prettig als iemand anders daar 
geen rekening mee houdt. Je vindt het vast ook niet van iedereen fijn als ze je 
zomaar aanraken of omhelzen. De persoonlijke grens van iemand kun je meestal 
duidelijk merken. Ze geven het aan door hun lichaamstaal. Als je bijvoorbeeld 
iets te dicht bij iemand staat en diegene vindt dat niet prettig, dan doet diegene 
vaak een stapje achteruit. Hiermee geeft hij aan: ‘Je komt te dicht bij mij, dit is 
mijn persoonlijke grens.’ Het is belangrijk dat je goed let op signalen van andere 
mensen terwijl je communiceert.

Mensen sturen signalen naar je toe om hun boodschap iets extra’s mee te geven. 
Als je om je heen kijkt, zul je merken dat veel mensen gebaren gebruiken tijdens 
het praten. Maar ook als ze niet praten, kun je veel zien aan de gebaren en de 
houding van iemand. Je ziet bijvoorbeeld een klant die met de vingers op de 
toonbank trommelt en vaak zuchtend om zich heen kijkt. De klant straalt uit dat 
hij haast heeft en graag snel geholpen wil worden.

Stoplicht
De kleuren van het stoplicht, groen, oranje en rood, kun je goed gebruiken om te 
bepalen wat je moet doen tijdens communicatie met andere mensen en klanten. 
Als klanten ‘groen’ uitstralen, voelen ze zich prettig bij het (verkoop)gesprek en 
willen meer weten. Je ziet dit aan signalen als een vriendelijke gezichtsuitdruk-
king, een glimlach of instemmend knikken. Het is dan goed om door te gaan met 
het gesprek. Als klanten ‘oranje’ uitstralen, voelen ze zich niet meer helemaal 
prettig bij het gesprek of de benadering. Je moet dan als verkoper voorzichtig 
zijn. Je ziet dit aan signalen als een neutrale gezichtsuitdrukking, geen reactie of 
om zich heen kijken. 
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Als klanten ‘rood’ uitstralen, voelen ze zich erg onprettig of zijn misschien wel 
boos. Je krijgt dan signalen door als boos kijken, nerveuze bewegingen en soms 
zelfs schreeuwen. Je moet als verkoper dan stoppen en je op een ‘groene’ manier 
proberen te blijven gedragen tegen de klant. Als verkoper sta je in de winkel 
altijd ‘op groen’ en straal je vriendelijkheid en openheid uit.

prettig niet meer helemaal 
prettig 

boos

Hoe voelen klanten zich bĳ het verkoopgesprek?

Vraag 9:
Wat betekent de kleur ‘oranje’ bij de stoplichtmethode?

Vraag 10:
Noem drie voorbeelden van non-verbale communicatie.

Vraag 11:
Wat betekent in de winkel ‘op groen staan’?

?
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Toepassingsvraag 5:
	� Maak tweetallen.
	� Bedenk een voorwerp en probeer het zonder woorden met gebaren uit te 

beelden aan je klasgenoot.
	� Als hij het geraden heeft, wisselen jullie om.
	� Beantwoord daarna de volgende vragen:
	� Wat was er moeilijk aan het non-verbaal communiceren?

	� Gebruikte je alleen je handen of ook je gezicht? En op welke manier?

Toepassingsvraag 6: Oefenen met observeren van mensen en humeur bepalen
	� Ga naar één van de volgende plaatsen en bekijk hoe mensen zich non-

verbaal gedragen:
	� op straat,
	� in de bibliotheek,
	� in de kantine van school,
	� in een winkel.
	� Kies drie personen uit die je met je ogen volgt. Wat zag je aan de 

lichaamstaal van die mensen?

Persoon 1:

Persoon 2:



22

Persoon 3:

	� Kon je zien of de personen op groen, oranje of rood stonden? Zo ja, hoe 
kon je dat zien?

Toepassingsvraag 7: Stoplichttheorie
	� Discussieer met de klas welke signalen mensen uitzenden als ze rood, 

oranje of groen zijn.
	� Geef daarna aan hoe je dit kunt zien aan hun gezicht, armen, benen en 

hele houding.

Ik kan aan iemands gezicht, armen, benen en hele houding zien dat:

Toepassingsvraag 8: Jezelf voorstellen in één minuut deel 2
	� Je gaat jezelf nog een keer in één minuut presenteren voor de klas. Nu 

ga je voor de klas staan en houd je wél rekening met je non-verbale 
communicatie.

	� Geef elkaar na elke presentatie een tip en een top.
	� Schrijf je eigen tips en tops die je van je klasgenoten kreeg hieronder op:
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Tips:

Tops:

Toepassingsvraag 9: Een presentator beoordelen
In deze opdracht bekijk je zelf een aflevering van het programma ‘RTL Late Night’ 
en beoordeel je de presentator aan de hand van de volgende checklist. Vul bij 
opmerkingen in wat je opvalt aan de manier waarop Humberto Tan presenteert.

Vaardigheden Opmerkingen

De presentator praat rustig.

De presentator praat duidelijk.

De presentator kijkt je aan.

De presentator spreekt op verschillende 
toonhoogtes.

De presentator heeft een open houding.

De presentator ziet er verzorgd uit.

De presentator houdt rekening met zijn 
stemvolume.



24

Vaardigheden Opmerkingen

De presentator legt de klemtoon op de juiste 
woorden.

De presentator houdt rekening met pauzes 
tussen de zinnen.

De presentator staat op ‘groen’.

1.4 Open en gesloten vragen stellen
Tijdens je werk in de winkel stel je als verkoper vaak vragen aan klanten en 
collega’s. Je wilt bijvoorbeeld graag weten waar de klant naar op zoek is en of 
je kunt helpen. Of je bent benieuwd naar de vakantieverhalen van een collega. 
Je kunt verschillende soorten vragen stellen. Twee daarvan zijn open vragen en 
gesloten vragen.

Open vragen zijn vragen waarop de ander wel moet reageren met een kort 
verhaal. Je krijgt op deze manier veel informatie terug. Een open vraag begint 
meestal met een vraagwoord:

Een open vraag begint meestal met een vraagwoord:

WIE WAT WAAR WANNEER HOE

Voorbeelden van open vragen:
	� ‘Waar bent u precies naar op zoek?’ De klant zal antwoorden met veel 

informatie waardoor je beter weet hoe je de klant kunt helpen.
	� ‘Wat is de omschrijving van het artikel waar u naar op zoek bent?’ Je kunt 

na het antwoord op deze vraag gericht gaan zoeken voor de klant.
	� ‘Wanneer heeft u het product nodig?’ Het kan zijn dat de klant niet direct 

wil kopen; zo kom je daar achter.

Gesloten vragen zijn vragen waarbij de ander alleen met ‘ja’ of ‘nee’ kan ant-
woorden. Ook zit er in gesloten vragen vaak al een antwoord verpakt.
Voorbeelden van gesloten vragen:
	� ‘Moet je niet even met Souray gaan praten?’ De collega hoort aan de vraag 

al dat er verwacht wordt dat hij met Souray gaat praten.
	� ‘Kunt u het vinden?’ De klant kan alleen maar met ja of nee antwoorden. 

Het is dan soms lastig om het verkoopgesprek op gang te brengen.
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	� ‘Zoekt u een rode shawl?’ Als de klant ‘nee’ zegt, zul je alle andere kleuren 
moeten gaan opnoemen. Je kunt dan beter vragen: ‘Welke kleur shawl 
zoekt u?’

Tijdens een verkoopgesprek is het belang-
rijk dat je vooral open vragen stelt. Als 
een klant alleen ‘ja’ of ‘nee’ terug zegt, 
loopt het gesprek niet soepel en vallen er 
stiltes.

Vaak merk je in de winkel snel met welke 
klant je te maken hebt. Er zijn klanten die 
speciaal op zoek zijn naar een product en 
er zijn klanten die wat rustiger rondkij-
ken. Je kunt deze klanten op verschillende 
manieren aanspreken. 

Door in gesprek te gaan 
leer je waar de klant naar op zoek is.

Ook kun je ze verschillende vragen stellen. Het helpt vaak ook wanneer je 
benoemt wat je ziet.
Bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat u kijkt bij de schrijfwaren. Naar welke pen bent u precies 
op zoek?’
Verder is doorvragen erg belangrijk. Je wilt er immers precies achter komen waar 
de klant naar op zoek is. In het voorbeeld van hierboven kun je bijvoorbeeld 
doorvragen op de kleur pen en de prijs waarbinnen de klant zoekt.

Fun- en need-shoppers
In winkels kom je vaak twee soorten klan-
ten tegen. Dit zijn de fun-shoppers en de 
need-shoppers. Need-shoppers hebben 
een bepaald product nodig. Je ziet deze 
klanten vaak in een supermarkt. Je kunt 
een need-shopper herkennen aan:
	� De klant loopt recht op het 

product af.
	� De klant vraagt rechtstreeks naar 

een bepaald product.
	� De klant kijkt alleen maar naar het 

product dat hij nodig heeft.
	� De klant is vaak alleen aan het 

winkelen.
Need-shoppers hebben een bepaald product nodig.
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 Fun-shoppers zijn klanten die niet speci-
aal iets nodig hebben. Je ziet deze 
klanten vaak in kledingzaken. 

Je kunt een fun-shopper herkennen aan:
	� De klant kijkt rond.
	� De klant is vaak samen met 

meerdere mensen.
	� De klant heeft vaak tassen van 

andere winkels bij zich.
	� De klant voert vaak een algemeen 

praatje in de winkel.
Fun-shoppers zijn klanten die niet speciaal iets nodig hebben.

Het is belangrijk dat je snel ziet of je te maken hebt met een fun- of een need-
shopper. Zo kun je goed inschatten wat de klant wil en kun je de klant beter 
helpen. Let daarom goed op de bovenstaande signalen.

Vraag 12:
Waar begint een open vraag meestal mee?

Vraag 13:
In de groentewinkel van Aart is een mevrouw al een tijdje aan het rondlopen. 
Ze buigt zich af en toe over een schap en loopt verder. Het lijkt erop dat de 
mevrouw iets zoekt.
Welke vraag kan Aart het beste aan de mevrouw stellen?

Vraag 14:
Waaraan herken je een fun-shopper?

?



27

1

Toepassingsvraag 10: Open vragen
	� Maak een tweetal en stel elkaar drie open vragen over bijvoorbeeld een 

mening van de ander over producten of kleding.
	� Vraag op die vragen ook door met behulp van open vragen.

Open vraag: ‘Wat vind jij van mijn kledingkeuze vandaag?’
Antwoord: ‘Die blouse staat je tof man, alleen moet je hem wel ín je broek stoppen.’
Doorvragen: ‘Waarom vind je dat?’

	� Wat gebeurt er als je doorvraagt?

	� Wat valt je op?

	� Schrijf de open vragen aan elkaar op en oefen het gesprek voor de klas.
	� De klas geeft feedback op jullie manier van open vragen stellen.

Toepassingsvraag 11: Vragen stellen
	� Je start de oefening met het stellen van alleen gesloten vragen aan 

elkaar/aan je docent.
	� Hierna oefen je hetzelfde met open vragen.
	� Speel het spel black-stories waarbij je gesloten vragen moet stellen om 

achter het raadsel te komen.

...
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1.5 Gesprekken voeren in de winkel met je collega’s 
en je filiaalmanager

In een winkel heb je niet alleen een gesprek met de klant, maar ook met 
je collega’s en je leidinggevende. Deze gesprekken verschillen van elkaar. 
Met je collega’s praat je over het weekend, het werk en soms privézaken. 
Met je filiaalmanager heb je het over het werk en je eigen functioneren. Het 
is belangrijk dat je oplet waar je bent als je deze gesprekken voert. Je wilt 
voorkomen dat klanten kunnen meeluisteren terwijl je je weekend doorneemt 
met je collega. Dit staat niet professioneel en de klant krijgt het gevoel dat je 
hem niet ziet. Bewaar deze privégesprekken dus voor de pauze!

Gesprekken met je leidinggevende over hoe je het vindt gaan op het werk voer 
je ook niet in de winkel zelf. Meestal ga je daarvoor naar een aparte ruimte. Ook 
is het belangrijk dat je nadenkt over wat je wel en wat je beter niet hardop in de 
winkel kunt bespreken met je collega. Klanten kunnen zich storen aan opmerkin-
gen als: ‘Hé Yvon, heb je nou toch je haar laten kleuren?’

KLETSEN MET COLLEGA’S OP 
DE WERKVLOER

PRATEN IN EEN APARTE 
RUIMTE 

Welk gesprek voer je waar, op welke locatie? 

1.5.1 Eerste gesprek aangaan
Het is spannend als je voor het eerst een afspraak hebt met de filiaalmanager van 
de winkel waar je gaat werken of gaat stagelopen. Je kunt je goed voorbereiden 
op een eerste kennismaking. Als je voor het eerst iemand ontmoet, is het belang-
rijk om jezelf voor te stellen. Denk hierbij aan je non-verbale communicatie:
	� Hoe zie ik eruit?
	� Hoe is mijn houding?
	� Maak ik oogcontact?
	� Hoe beweeg ik?

Maar ook wat je wilt zeggen en hoe je iets gaat zeggen kun je voorbereiden. Je 
kunt van tevoren informatie over de winkel opzoeken of een vraag bedenken die 
je tijdens het gesprek wilt stellen. Schrijf deze vraag of vragen op! Je komt dan 
actief en enthousiast over. Ook let je op je stemgebruik, volume en intonatie.
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Vraag 15:
Hoe kun je je voorbereiden als je voor het eerst naar je stageplek of werk gaat?

Vraag 16:
Waarom moet je privégesprekken niet in de winkel voeren?

Vraag 17:
Waarom is het verstandig om vragen voor het gesprek op te schrijven?

Toepassingsvraag 12: Vragen aan de filiaalmanager
Schrijf drie vragen op die je zou willen stellen aan de filiaalmanager van de 
winkel waar jij gaat stagelopen. Bedenk van tevoren goed in welke winkel je zou 
willen werken.

Toepassingsvraag 13: Ontmoeting voorbereiden 
Je docent is de filiaalmanager van de winkel waar je gaat werken of stagelopen. 
Ga jezelf bij hem voorstellen.

	� Bereid dit eerst voor op papier. Bedenk bijvoorbeeld welke vragen je wilt 
stellen over het werk en de winkel.

	� Je klasgenoten observeren je en geven je tips en tops over je non-verbale 
en verbale communicatie.

	� Schrijf je tips en tops hieronder op:

?
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Tips:

Tops:

1.5.2 Feedback geven en ontvangen
Feedback geven en krijgen is heel belangrijk bij een goede samenwerking in de 
winkel. Geef je je mening niet, dan blijf je vaak met een naar gevoel achter. Word 
je boos als iemand je ergens op wijst? Dan voel je je ‘aangevallen’ en ga je niet 
goed met de feedback om.
Als je tijdens een gesprek antwoord geeft, is dat feedback. Je geeft informatie 
terug. Meestal gaat dat vanzelf, vooral tijdens informele gesprekken. Je kunt ook 
met lichaamstaal feedback geven, denk maar eens aan verbaasd of boos kijken. 
Ook kun je feedback geven op hoe iemand iets doet.

Feed-back betekent ‘terug-koppeling’. Je laat de ander weten hoe je zijn of haar 
boodschap hebt begrepen. Je laat merken welk effect het op je heeft en wat je 
ervan vindt. Je maakt duidelijk wat je van iemands gedrag vindt.

Zo kun je het beste feedback geven:
	� Geef alleen feedback op iets wat iemand kan veranderen.
	� Verpak je opmerking altijd in de ik-vorm: ‘Ik vind…’ en niet: ‘Jij bent…’
	� Geef altijd een duidelijk voorbeeld. Zorg er ook voor dat het voorbeeld 

van kort geleden is.
	� Geef feedback niet waar anderen bij zijn.
	� Zeg niet: ‘Jij doet altijd…’ maar wees duidelijk.
	� Kies een goed moment. Kijk naar de ander en bepaal een rustig moment 

waarop hij de feedback zou kunnen ontvangen.
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Een complimentje krijgen over je uiterlijk of  
je werk vindt iedereen fijn. Het geeft je een 
goed gevoel en het geeft je zelfvertrouwen.  
Bij sommige bedrijven worden complimenten 
‘tops’ genoemd. Als de feedback gaat over 
dingen die beter moeten, noemen we het 
kritiek. Omgaan met dat soort feedback is voor 
veel mensen moeilijk. Niemand vindt het fijn 
om te horen dat hij iets niet goed doet. Toch is 
ook die feedback, als het terecht is, heel 
nuttig. Het woord ‘kritiek’ klinkt niet zo fijn, 
daarom wordt feedback over dingen die beter 
kunnen ook wel een ‘tip’ genoemd.

Hoe kun je feedback goed ontvangen? Als iemand je feedback geeft, of het nu je 
docent is of je leidinggevende, is het belangrijk dat je rustig blijft. Probeer duide-
lijk en respectvol te reageren, in plaats van agressief of juist te bang.

Hieronder vind je een eenvoudig stappenplan dat je kan helpen om te gaan met 
feedback:

Gebruik de stilte om 
na te denken over een 
eerste reactie.

Accepteer de kritiek 
en geef een positieve 
reactie.

Geef antwoord 
(alleen bĳ een vraag).

Stel een open tegen-
vraag.

Feedback ontvangen

1 2 3 4

‘Je bent de laatste tijd erg afwezig en ik vind je resultaten erg tegenvallen.’ 
– ‘Ik vind het vervelend dat je die indruk over mij hebt. Kun je mij uitleggen 
wat je precies bedoelt?’

In het voorbeeld hierboven geef je aan dat je de kritiek accepteert. Je blijft hierbij 
rustig en vraagt om meer informatie. Waarom heeft iemand die indruk over 
jou? Door een open tegenvraag te stellen zoals in het voorbeeld kom je meer te 
weten en kun je werken aan een oplossing.

FEEDBACK

BOODSCHAP

...
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1.5.3 Conflicthantering
Het is fijn als je met plezier naar je werk gaat. Helemaal als je het gezellig hebt 
met collega’s vliegen de dagen om. Het kan helaas ook gebeuren dat er iets niet 
zo fijn gaat. Bijvoorbeeld tussen jou en een collega of tussen jou en je manager. 
Jullie zijn het niet eens met elkaar. Dit kan over van alles gaan, zoals werkverde-
ling, pauze, loon of persoonlijke dingen. Je noemt dat verschil van mening een 
conflict.

Er bestaan verschillende soorten conflicten:
	� groepsconflicten,
	� individuele conflicten.

Bij een groepsconflict kunnen collega’s met elkaar verschil van mening hebben. 
De ene collega wil bijvoorbeeld dat de winkel niet op zondag open gaat, terwijl 
de anderen dat wel graag willen. Ook kan een groep collega’s het niet eens zijn 
met de manier waarop dingen geregeld zijn op het werk.
Een individueel conflict is een conflict tussen bijvoorbeeld jou en je leidingge-
vende of tussen twee collega’s onderling.

Voorbeeld individueel conflict:
Amar is medewerker bij een kleine supermarkt in het wijkwinkelcentrum. 
Sinds kort werkt Sacha als kassamedewerkster in de supermarkt. Amar pro-
beert Sacha goed in te werken door haar van alles over de winkel te vertellen, 
maar Sacha weet alles al. Dit zegt Sacha op een onvriendelijk manier tegen 
Amar. Amar vindt Sacha nogal ‘uit de hoogte doen’ en negeert haar nu. Sacha 
vindt Amar te overdreven en precies.

Er is op deze manier een individueel conflict ontstaan tussen Amar en Sacha.

Conflictaanjager
Bij een conflict is er vaak een conflictaanjager. De conflictaanjager versterkt het 
conflict. In het voorbeeld hierboven is het ‘uit de hoogte doen’ van Sacha de 
conflictaanjager. 

Andere voorbeelden van conflictaanjagers zijn:
	� niet naar elkaar (willen) luisteren,
	� de ander met woorden aanvallen,
	� persoonlijk worden,
	� alleen je eigen mening laten tellen,
	� een beslissing van de leiding waar de medewerkers het niet mee eens 

zijn.

...
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De ander met 
woorden aanvallen.

Niet naar elkaar 
(willen) luisteren.

CONFLICT-
AANJAGERS

Persoonlĳk worden.

Alleen je eigen 
mening laten tellen.

ja 
maar jĳ…

^**#*

mĳn 
mening

jouw 
mening

Conflictremmer
Om te voorkomen dat het conflict uit de hand loopt, kun je conflictremmers 
gebruiken. 

Conflictremmers zijn bijvoorbeeld:
	� goed naar een ander luisteren,
	� niet alleen vanuit jezelf praten,
	� bij het onderwerp blijven,
	� proberen je niet te laten meeslepen naar één kant.
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Wacht tot de ander is 
uitgepraat.

Maak oogcontact.

CONFLICT-
REMMERS

Wees stil als de 
ander spreekt.

In het voorbeeld had Sacha het conflict kunnen afremmen door te luisteren naar 
Amars uitleg en vriendelijk aan te geven dat ze bepaalde dingen al wist.

Vraag 18:
Wat betekent feedback?

Vraag 19:
Wat zijn tips en tops?

?
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Vraag 20:
Hoe kun je het beste omgaan met kritiek? Noem vier dingen.

Vraag 21:
Wat is een conflictremmer en noem een voorbeeld. 

 
Toepassingsvraag 14: Feedback geven
	� Maak tweetallen.
	� Maak allebei een simpele tekening op een papier.
	� Geef elkaar feedback over de gemaakte tekening. Wees hierbij eerlijk. Let 

op het stappenplan voor feedback geven en ontvangen!
	� Beantwoord de vragen:
	� Hoe voelde je je toen je feedback kreeg?

	� Welke feedback gaf je zelf?

?
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Toepassingsvraag 15: Omgaan met kritiek van je collega of filiaalmanager
	� Heeft iemand wel eens een vervelende opmerking gemaakt waar je erg 

boos over werd?
	� Hoe voelde dat?
	� Schrijf de opmerking en je gevoel erbij op.

	� Deze opmerking ga je uitwisselen met een klasgenoot. Je maakt de 
vervelende opmerking naar hem of haar en kijkt hoe hij reageert.

	� Daarna maakt hij een opmerking naar jou. Als je geen voorbeeld weet, 
kun je je docent om voorbeelden vragen.

Schrijf op hoe je volgens de vier stappen moet reageren.

Oefen het gesprek voor de klas.

Toepassingsvraag 16: Kritiek aan een ander geven
Discussieer in groepjes van vier leerlingen hoe je het beste positieve feedback 
aan een ander kunt geven.
Hoe geef je feedback in de volgende situaties:
	� Je ziet met voetbal dat een speler een verkeerde beweging maakt. Wat 

zeg je?
	� Je ziet in een winkel dat een medewerker met zijn mobiel speelt. Wat zeg 

je?
	� Je merkt dat één collega steeds te laat komt. Wat zeg je?
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Kies één situatie uit en schrijf op hoe je zelf zou reageren. Denk aan de regels 
voor het geven van feedback!

 
1.5.4 Hoe los je een conflict op?
Het is belangrijk om conflicten op te lossen. Het is niet fijn als er iets gebeurd is 
tussen jou en een collega en als er niet meer over wordt gepraat. De eerste stap 
die je moet zetten is: praten. In een gesprek vertel je allebei wat het probleem 
volgens jou is. Als er een conflict tussen jou en een collega speelt, ga je eerst 
proberen om het samen op te lossen. Vaak helpt het al om allebei eerlijk te zijn 
en komt de oplossing daarmee vanzelf. Soms moet je je leidinggevende vragen 
erbij te zijn.

Als het conflict tussen jou en je leidinggevende 
speelt, kun je een andere leidinggevende of 
de vertrouwenspersoon van de organisatie 
vragen erbij te zijn. Een vertrouwenspersoon 
is iemand bij wie elke medewerker terecht kan 
met persoonlijke vragen en problemen of met 
problemen die op het werk spelen.

Het in gesprek gaan is de eerste stap 
naar een oplossing van het conflict.
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Het gesprek is de eerste stap. Hierna komen de volgende stappen aan de beurt:
	� Nadat je hebt verteld wat volgens jou de oorzaak van het conflict is, gaat 

je leidinggevende een samenvatting van het probleem opschrijven.
	� In een volgend gesprek herhaalt je leidinggevende het conflict en wat 

daar volgens jou en je collega de oorzaak van is.
	� Nu gaan jullie samen zoeken naar oplossingen voor het probleem. Het is 

belangrijk dat iedereen meewerkt.
	� Daarna wordt er een plan gemaakt en afspraken voor vervolggesprekken.
	� Als het plan is uitgevoerd, volgt er nog een evaluatiegesprek. In het 

evaluatiegesprek wordt bekeken of de gekozen oplossing goed werkt 
voor iedereen.

Het is niet altijd nodig om al deze stappen te doorlopen. Soms is een ruzie 
tussen collega’s wat minder erg en kunnen ze het samen goed oplossen. Vaak 
begint een ruzie na wat plagerijtjes over en weer. Je vond het eerst nog grappig 
maar nu begint het wat vervelend te worden. Het beste is dan om jouw grens 
aan te geven.

Je kunt dit doen op de volgende manier:
‘Die opmerkingen over mijn kapsel vond ik eerst wel grappig. Maar ik heb er nu 
last van. Zou je ermee willen stoppen?’

Vaak is degene die plaagt zich er niet van bewust dat het voor de ander niet fijn 
meer is. Het werkt dan erg goed om je grens aan te geven en vaak is er daarna 
ook niets meer aan de hand.

Vraag 22:
Wat is de eerste stap bij het oplossen van een conflict?

Vraag 23:
Wat moet je doen om plagerijen niet uit te laten groeien tot een conflict?

?
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Toepassingsvraag 17: Oefenen conflicthantering
Oefen het stappenplan om een conflict op te lossen met een klasgenoot.
Jullie hebben een conflict over het opvouwen van de herenT-shirts. De één vindt 
dat de T-shirts op maat moeten liggen en de ander vindt dat ze op kleur moeten 
liggen.

Los dit conflict op met behulp van het stappenplan.
Schrijf op hoe jullie oplossing eruitziet:

Plusvraag:
Beantwoord de volgende vragen::
	� Heb je dit zelf wel eens meegemaakt? Hoe ging dat?
	� Wanneer heb je miscommunicatie meegemaakt? Hoe kwam dit?
	� Hoe kun je miscommunicatie voorkomen?

Vul nu de evaluatie in.

?
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1.6 Evaluatie
Nu je hoofdstuk 1 hebt bestudeerd, ga je beoordelen of je de doelen die aan het 
begin van dit hoofdstuk staan, hebt gehaald. Zet een kruisje in het vakje met 
‘Ja, dat kan ik’ of ‘Ik weet het niet zeker’ of ‘Nee, dat kan ik nog niet’.

Heb je veel kruisjes gezet bij ‘Nee, dat kan ik nog niet’? Lees dan het hoofd-
stuk nog eens door en maak de vragen. Bekijk dan opnieuw of je het doel hebt 
gehaald. Succes!

Doel:

Ja, 
dat kan 

ik!

Ik weet 
het niet 
zeker...

Nee, dat 
kan ik 

nog niet.

Ik kan de verschillende fases in het communicatieschema 
benoemen.

Ik weet waardoor een boodschap niet goed over komt.

Ik kan toonhoogte toepassen om mijn spraak een bepaalde 
intonatie te geven.

Ik vind dat ik goed articuleer.

Ik houd rekening met mijn stemvolume.

Ik pas pauzes toe tijdens een gesprek.

Ik kan aan mensen zien of ze op rood staan.

Ik kan aan mensen zien of ze op oranje staan.

Ik kan aan mensen zien of ze op groen staan.

Ik kan een open vraag stellen.

Ik kan een gesloten vraag stellen.

Ik kan een fun-shopper herkennen.

Ik kan een need-shopper herkennen.

Ik weet waar ik op moet letten tijdens het aangaan van een 
eerste gesprek.

Ik weet hoe ik feedback moet geven.

Ik weet hoe ik feedback moet ontvangen.

Ik weet hoe ik moet reageren op het krijgen van kritiek.
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