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Kerntaak en werkprocessen

In dit boek komt de volgende kerntaak aan de orde:

P5-K1 Assisteert bij de verwerking van goederen en/of producten.    
     

Werkprocessen bij kerntaak P5-K1
P5-K1-W1 Voert werk uit bij de ontvangst en opslag van goederen  

en/of producten. � hfdst. 1, 2
P5-K1-W2 Onderhoudt de artikelpresentaties. � hfdst. 1 & 3
P5-K1-W3 Voert werk uit bij verzorgen en onderhouden van de werkplek  

en de werkomgeving. � hfdst. 1 & 4
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Inleiding

 personeel presentatie

  prijs product

 plaats

In dit boek komen de volgende onderwerpen van de marketingmix aan bod:

promotie

Als je in een winkel werkt, heb je de hele dag  

te maken met goederen en klanten.  

In hoofdstuk 1 leer je meer over de verschillende 

functies die er zijn in de detailhandel.

In hoofdstuk 2 gaat het over de ontvangst en opslag van goederen.  

Je leest hoe je helpt bij de ontvangst. Ook lees je hoe je goederen 

controleert. Waar moet je op letten? Als laatste lees je hoe je 

goederen opslaat na de controle.

Hoofdstuk 3 gaat over de presentatie van artikelen in de winkel. 

Je leert hoe je de producten verkoopklaar maakt. Je ziet hoe je de 

artikelen moet aanvullen. Ook lees je hoe je de goederen moet 

spiegelen en schoonmaken.

In hoofdstuk 4 lees je hoe je de werkplek en werkomgeving 

schoonhoudt. Je leert ook waarom dit belangrijk is.



Opdracht

Als assistent verkoop/retail ga je werken in de groothandel of in de detailhandel. 
Je kunt kiezen uit veel winkels, maar in welke winkel zou je graag willen werken? 
Bekijk de filmpjes www.use.li/e18/0014 en www.use.li/e18/0015 en 
beantwoord de vragen.

� Je hebt in deze twee filmpjes verschillende winkels gezien. Geef van 
beide winkels de naam, beschrijf wat ze verkopen en beschrijf wat je leuk 
vindt aan deze winkels. Weet je het niet meer? Bekijk de filmpjes dan 
nog een keer.

� In de filmpjes heb je gehoord waarom de medewerkers het werken in deze 
winkels leuk vinden. Welke winkel vind jij het leukst? Geef drie redenen.

� In welke winkel zou jij het liefst werken? Geef twee redenen waarom je 
daar wilt werken.



Hoofdstuk 1

Werken in de detailhandel

Eerder heb je al geleerd wat je kunt verwachten van het werken in 

een bedrijf. Nu kijk je hoe het is als je werkt in de detailhandel.  

Niet in ieder bedrijf kom je dezelfde namen voor functies tegen.  

De werkzaamheden kunnen ook steeds net anders zijn. In dit 

hoofdstuk lees je er alles over. Je krijgt meer informatie over je taken 

en werkzaamheden als assistent verkoop/retail. Je leert ook welke 

andere functies er zijn in een winkel en welke werkzaamheden 

daarbij horen.
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1.1 Werken als assistent verkoop/retail
Als assistent verkoop/retail kun je in allerlei winkels werken. Je moet dan in de 
winkel of in het magazijn van de winkel helpen. Niet in ieder bedrijf heeft deze 
functie dezelfde naam. Je kunt ook de functienaam aankomend 
verkoopmedewerker tegenkomen. Of assistent verkoper. Kijk goed naar de 
taken die bij de functie horen. Dan weet je of het om de juiste functie gaat.

Aankomend verkoper (12-20 uur per week)

Lees de vacaturetekst goed door. Welke taken staan erin?

Als assistent verkoop/retail ga je werken in de groothandel of in de detailhandel. 
Bedrijven in de groothandel verkopen vooral aan andere bedrijven. Maar soms ook 
aan consumenten. Meestal gebeurt dit via internet. Ze verkopen alleen producten 
die ze niet zelf maken. 
Bedrijven in de detailhandel verkopen vooral aan consumenten, maar soms ook 
aan andere bedrijven.

Peter loopt stage bij Sligro. Om bij Sligro producten te kunnen kopen, moet je 
je eerst inschrijven. Je krijgt dan een klantenpas. Je kunt je alleen inschrijven 
bij Sligro als je een bedrijf hebt. Sligro is dus een groothandel.

!

Wil jij een dynamische functie bij de beste drogist 
van Nederland? Een baan waarin je veel klantcon-
tact hebt en je verkooptalent volledig tot z’n recht 
komt? Met leuke collega’s en prima opleidingsmo-
gelijkheden? Dan ben je bij Etos aan het juiste 
adres.

Voor onze Etos winkel zijn wij op zoek naar een 
(aankomend) verkoper. Als (aankomend) verkoper 
ben je vooral bezig met het adviseren van klanten 
en het beantwoorden van vragen van klanten. 

Je houdt samen met je collega’s de winkel op orde.

Als (aankomend) verkoper bij Etos ontvang je een 
uitstekend salaris en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. De functie is voor minimaal 
12 uur  en maximaal 24 uur per week.

Ben je geïnteresseerd in de functie? Solliciteer dan 
direct. Voor meer informatie over deze functie kun 
je contact opnemen met onze winkelmanager.

...



9

1

Astrid heeft een webwinkel. Voor het versturen van de artikelen koopt ze vaak 
enveloppen bij Action. Astrid koopt dus als bedrijf bij de detailhandel.

Maak nu? Maak nu vraag 1.

1.2 Taken van de assistent verkoop/retail
Taken zijn de werkzaamheden die je uitvoert. 

Als assistent verkoop/retail heb je onder andere de volgende taken:
	� Assisteren bij de ontvangst van goederen. Je neemt de geleverde 

artikelen in ontvangst en controleert deze.
	� Assisteren bij de opslag van goederen. Je legt de ontvangen artikelen op 

de juiste plaats in de winkel of het magazijn.
	� Assisteren bij de presentatie van artikelen. Dit is een heel belangrijke 

taak. Je moet ervoor zorgen dat de vakken in de winkel zijn aangevuld. Je 
zorgt er ook voor dat de presentatie van de artikelen er netjes uitziet. 

	� Assisteren bij de verzorging van de winkel. Je zorgt ervoor dat de winkel 
en de artikelen er schoon, netjes en mooi uitzien.

	� Assisteren bij het helpen van de klant. Bij alles wat je doet, moet je op de 
klant letten. Je staat klaar om vragen van de klant te beantwoorden. 
Denk bijvoorbeeld aan een vraag over waar artikelen liggen. Kun je deze 
vraag niet beantwoorden, dan verwijs je door naar een ervaren collega of 
een leidinggevende.

	� Assisteren bij het verkoopproces. Dit doe je door artikelen te tonen en 
informatiemateriaal te geven. Bijvoorbeeld over hoe een product werkt. 

In sommige winkels heb je misschien meer taken. Werk je bijvoorbeeld in een 
kleine toko, dan heb je vaak meer taken. Werk je met verschillende assistenten in 
een grote Albert Heijn-vestiging, dan heb je alleen deze taken. Of misschien zelfs 
wel minder taken. Werk je in een winkel die ook een webshop heeft, dan ben je 
ook bezig met het verzamelen van bestellingen. Belangrijk is dat je goed luistert 
als je uitleg krijgt over je werkzaamheden. Dan weet je precies wat je wel en niet 
moet doen. Als je iets niet begrijpt: stel vragen! 

...
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BIJ HET WERKEN MOET JE LETTEN OP DE VOLGENDE PUNTEN:
	� Een klantgerichte houding laten zien bij de uitvoering van je 

werkzaamheden. Je biedt de klant hulp door het beantwoorden van 
vragen. Kun je de vraag niet beantwoorden? Dan vraag je of een ervaren 
collega of leidinggevende je helpt.

	� Ervoor zorgen dat de klanten geen last hebben van de werkzaamheden in 
de winkel. Ben je vakken aan het vullen? Dan ga je aan de kant als de 
klant een product wil pakken. Als de klant moeite heeft met het pakken 
van het artikel, help je hem.

	� Op een veilige manier je werkzaamheden uitvoeren. Hierbij werk je 
volgens de instructies. 

	� Je houdt het juiste werktempo aan.
	� Onder verantwoordelijkheid en begeleiding van je leidinggevende en/of 

een ervaren collega je werkzaamheden uitvoeren. Daarbij ben je 
proactief: als je iets niet weet, stel je vragen. Net zo lang tot je precies 
weet wat je moet doen. 

Ali loopt stage bij een Turkse bakker. In de winkel kunnen klanten brood kopen. 
Maar ook Turkse pizza’s, zuivel en frisdrank. Het is een klein bedrijf. Ali werkt 
samen met een verkoper en de eigenaar. Er is nog een assistent, maar die ziet 
hij alleen op zaterdag. De eigenaar heeft Ali verteld dat hij verwacht dat Ali 
overal bij helpt. Ali assisteert bij het lossen van de goederen. Hij helpt ook bij 
het opslaan van de goederen in het magazijn en de winkel. Maar als het druk 
is, helpt hij ook bij het snijden van de groentes. Soms haalt hij ook pizza’s uit 
de oven of doet hij de afwas.

Maak nu? Maak nu vraag 2.

...
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1

1.3 Overige functies in de retail
In de winkel werken niet alleen assistenten verkoop/retail. Samen met de 
anderen zorg je voor een winkel waar klanten graag komen. Daarbij heeft 
iedereen zijn eigen taken. 

In een winkel kunnen ook deze functies voorkomen:
	� Ondernemer detailhandel 
	� Manager
	� Assistent-manager 
	� Verkoopspecialist/Eerste verkoper
	� Verkoper 
	� Assistent verkoop/retail 

Ondernemer detailhandel

Manager 
bĳ voorbeeld � liaalmanager

Verkoopspecialist/

Eerste verkoper

Assistent verkoop/retail

FUNCTIES IN DE DETAILHANDEL

Verkoper

Assistent manager
 

	� Ondernemer detailhandel
De ondernemer detailhandel geeft leiding aan een zelfstandige onderneming. 
Deze winkels zie je overal. Denk bijvoorbeeld aan een toko, een boekwinkel, een 
snoepwinkel of een kledingwinkel. De ondernemer detailhandel stelt zijn eigen 
ondernemingsplan op. Natuurlijk is de ondernemer op de hoogte van alle 
werkzaamheden die in zijn winkel moeten worden uitgevoerd. Hij is verantwoor-
delijk voor bijvoorbeeld het personeel en de financiën. Hij is eigenaar van de 
zaak. De winst is voor hem. Maar hij draagt ook de verliezen van de winkel.
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	� Manager
De manager kan de leiding hebben over een afdeling in een winkel. Maar hij kan 
ook de leiding hebben over een filiaal van een filiaalbedrijf. Hij begeleidt en 
organiseert alles wat op een afdeling of in het filiaal gebeurt. Hij is eindverant-
woordelijk voor zijn afdeling of voor zijn filiaal. Hij geeft leiding aan de mensen 
die er werken. Hij zorgt ook voor de planning: wie werkt wanneer. Je komt ook 
vaak de functienaam filiaalmanager en bedrijfsleider tegen.

	� Assistent-manager
De assistent-manager is samen met de manager verantwoordelijk voor een 
afdeling of filiaal. Hij geeft leiding aan het team en zorgt dat alles goed verloopt. 
Als er iets misgaat, springt de assistent-manager bij. Vaak werkt de assistent-
manager ook zelf mee bij drukte. Je komt ook vaak de naam assistent-filiaal-
manager en assistent-bedrijfsleider tegen.

	� Verkoopspecialist/Eerste verkoper
Een verkoopspecialist of eerste verkoper zie je ook in veel winkels. Vooral in 
speciaalzaken en de iets luxere winkels. De belangrijkste taak van de verkoop-
specialist is de verkoop. Hij moet ervoor zorgen dat het verkoopproces zo goed 
mogelijk verloopt. Een verkoopspecialist heeft allerlei taken die een verkoper ook 
heeft, maar hij weet meer. Zo heeft hij bijvoorbeeld heel veel artikelkennis. 
Hij mag moeilijkere taken uitvoeren. De verkoopspecialist handelt klachten af. 
Hij heeft meer verantwoordelijkheid. Soms geeft hij leiding aan een groep 
verkopers. 

	� Verkoper
Een verkoper kom je in allerlei winkels tegen. Een verkoper heeft veel verschil-
lende taken. De belangrijkste taak is contact met de klant. Dit contact heeft hij 
bij het verkoopgesprek en bijvoorbeeld bij de kassa. Een deel van zijn tijd 
besteedt de verkoper aan presentatie. En hij moet er natuurlijk ook voor zorgen 
dat de winkel schoon en opgeruimd is.

Maak nu? Maak nu vraag 3 tot en met 7.
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1 Je hebt gelezen dat er een verschil is tussen detailhandel en groothandel. 
 a Zoek zelf informatie op internet over een groothandel in jouw stad. Wat 

verkoopt deze groothandel? Wie zijn de klanten van de groothandel?

 b Schrijf twee verschillen op tussen de groothandel en de detailhandel.

 c Schrijf twee overeenkomsten op tussen de groothandel en de detailhandel.

 d Waar zou je zelf liever werken: in een groothandel of in de detailhandel? 
Leg uit waarom.

2 a Welke taak is volgens jou de belangrijkste taak van een assistent  
verkoop/retail?

 b Geef twee redenen waarom je dit de belangrijkste taak vindt.
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 c Vergelijk jouw antwoord met dat van de andere leerlingen. Hebben jullie 
allemaal hetzelfde antwoord gegeven?

3 Niet in iedere winkel hebben functies dezelfde naam. Kijk eens op de 
vacaturesites van deze grote bedrijven in de detailhandel:

 � werk.ah.nl/vacatures
 � www.jumbowerkt.nl/supermarkt
 � www.werkenbijhema.nl/bedrijfsonderdelen/winkel
 � www.werkenbijlidl.nl

 Voor deze opdracht werk je samen met een andere leerling.

Bedrijf
Assistent 
verkoop/retail Verkoper

Verkoopspecialist/
Eerste verkoper

Albert Heijn

Jumbo

Hema

Lidl Supermarktmedewerker
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 a Zoek uit hoe in de verschillende bedrijven de functies heten die in dit 
hoofdstuk zijn behandeld. Kijk goed naar de taken die de medewerkers 
hebben.  
Een voorbeeld: Bij Lidl heet een verkoper ‘supermarktmedewerker’.

 b Vul voor ieder bedrijf de lijst in voor zover dit kan. Komen alle functies in 
alle bedrijven voor?

 c Voeg allebei nog een bedrijf toe onder aan de lijst. Bijvoorbeeld je BPV-
plek. Of een bedrijf waar je een bijbaan hebt. Of een bedrijf dat je op 
internet hebt gezien.

 d Hebben jullie de lijst helemaal ingevuld? Bespreek jullie lijst dan met een 
ander tweetal. Hebben zij dezelfde functies ingevuld?

4 Bij het verkoopgesprek zijn er verschillen tussen een assistent verkoop/
retail en een verkoper. Geef twee verschillen.

5 Beantwoord de volgende vragen.
 a Wat denk je dat jij tijdens een stage in een supermarkt voor werk doet?

 b Wil je graag stage lopen in een supermarkt? Geef twee redenen waarom 
je dit wel of niet wilt.
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 c Bekijk het filmpje. www.use.li/e18/0016  
Welke eigenschappen zijn volgens jou belangrijk voor een stage in de 
supermarkt?

 d Zou je in deze winkel stage willen lopen? Waarom wel of niet?

6 In iedere stad vind je andere winkels. Van sommige winkels bestaat er 
maar één. Andere horen tot een keten. Deze vind je in veel steden.

 a Kies vier verschillende winkels uit die in jouw woonplaats zitten.

 b Beschrijf wat iedere winkel verkoopt.
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 c Geef aan of er maar één winkel van is, of meerdere.

 d Vul met de gegevens de lijst in. Er is één voorbeeld gegeven.

Naam winkel Verkoopt deze artikelen Een winkel of meerdere

Aldi - supermarkt Levensmiddelen Meerdere. Aldi vind je in veel 
steden in Nederland.
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7 In de lijst zie je zes functies in de detailhandel. Je ziet ook een aantal 
werkzaamheden. Kruis aan welke werkzaamheden bij de verschillende 
functies horen. 

Assistent 
verkoop/
retail

Verkoper

Verkoop-
specialist/
Eerste 
verkoper

Assistent-
manager

Manager 
Ondernemer 
detailhandel

Schoonmaken

Artikelen  
presenteren

Verkoopgesprek 
voeren

Klachten  
afhandelen

Opleiden  
personeel

Leidinggeven

Samenwerken

Klanten helpen
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Assistent-manager De medewerker die de manager ondersteunt.
Assistent verkoop/retail Een medewerker die in de winkel helpt bij alle werkzaamheden.
Bedrijfsleider Andere naam voor manager.
Detailhandel Bedrijven die goederen of diensten verkopen aan consumenten.
Functie De positie die je hebt in een bedrijf.
Groothandel Bedrijven die goederen verkopen aan andere bedrijven.
Manager De medewerker die de leiding heeft over een afdeling of het filiaal.
Ondernemer detailhandel De eigenaar van een zelfstandige winkel.
Retail Een ander woord voor detailhandel.
Taak De werkzaamheden die je uitvoert.
Verkoopspecialist Een medewerker met uitgebreide kennis van de producten die verkocht 
worden.
Verkoper Een medewerker die de producten verkoopt.



Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Als assistent verkoop/retail kun je in veel verschillende soorten winkels gaan werken. Niet 
in iedere winkel zal deze functie dezelfde naam hebben. En niet in elke winkel voer je 
dezelfde werkzaamheden uit. In veel winkels kun je als assistent doorgroeien naar een 
andere functie. In deze opdracht ga je uitzoeken welke mogelijkheden er zijn in de 
verschillende winkels. 

1 Zoek drie winkels uit. Het is belangrijk dat je drie winkels kiest die zo verschillend 
mogelijk zijn. Kies bijvoorbeeld voor een winkel die alleen via internet verkoopt, een 
grote supermarkt en een boekwinkel. Voor je de opdracht gaat uitvoeren, vraag je 
aan je docent of deze drie winkels akkoord zijn.  
Schrijf nu eerst de namen van de drie winkels op.

2 Vul voor de drie winkels de volgende lijst in. De informatie kun je bijvoorbeeld 
vinden op internet, in reclamefolders van de winkel of in de winkel zelf. Ga in ieder 
geval een keer naar iedere winkel. Probeer zo veel mogelijk informatie te 
verzamelen, zodat je een goed beeld krijgt. Heb je gekozen voor een winkel die via 
internet verkoopt, bekijk dan de website. 

Winkel 1
Naam:

Winkel 2
Naam:

Winkel 3
Naam:

Deze winkel 
verkoopt

Deze functies zijn 
er in de winkel

De sfeer in deze 
winkel

Opdracht 

H1
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Winkel 1
Naam:

Winkel 2
Naam:

Winkel 3
Naam:

Deze taken heb je 
als assistent

Bij het bezoek 
aan deze winkel 
viel mij op

Wil je in deze 
winkel werken? 
Leg uit waarom 
wel of niet

Kun je over deze 
winkel informatie 
vinden op 
internet?

3     a In welke winkel zou je het liefst werken? Geef hiervoor twee redenen.
b In welke winkel zou je liever niet werken? Geef twee redenen.

4 In deze drie winkels bestaan verschillende functies.
a Welke functie zou je over tien jaar willen hebben? Leg ook uit waarom.
b Welke taken horen bij deze functie?

5 Maak een presentatie. Hierin leg je uit:
a In welke van de drie winkels je graag zou werken. Leg ook uit waarom.
b Welke functie je het liefst zou hebben over tien jaar. Leg ook uit waarom.


