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OPDRACHTEN TIJDENS JE WBL

Tijdens je WBL zal je bepaalde taken moeten uitvoeren.
De taken in je werkboek zal je moeten uitvoeren in overeenkomst met je stagementor. Je kan
niet alles tegelijk doen en je kan niet alle problemen ineens oplossen.
Afhankelijk van de werksituatie zal je moeten afwachten hoeveel tijd er rest voor de taken
vermeld in je stagelogboek.
Het is belangrijk dat je elke dag notities maakt en reflecteert op de taken die je geobserveerd
en uitgevoerd hebt. Als je problemen of vragen hebt, aarzel dan niet om dit met je mentor te
bespreken. Je kan je stagebegeleider altijd telefonisch contacteren.

Activiteiten
Het is belangrijk om er voor te zorgen dat je stageovereenkomst ondertekend is door je
werkgever op de eerste dag van je stage.
Het is belangrijk dat je bij het begin van elke werkdag je mentor consulteert; hij zal
adviseren welke taken je moet opnemen. Tijdens je plaatsing mag je op verschillende
domeinen actief zijn. Het is belangrijk dat je met je mentor overeenkomt hoe lang je in elke
afdeling zal werken.
Je moet overwegen welke taken uit je stagelogboek je kan opnemen.

Tijdens je plaatsing moet je je zelfevaluatie regelmatig aanvullen.

Je moet je mentor vragen om de evaluatiedocumenten te vervolledigen.
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2. AANWEZIGHEIDSLIJST
Werkplaats

Mentor

Periode

De leerling moet de lijst elke dag aanvullen en laten ondertekenen door de mentor of een
afgevaardigde op het einde van elke werkperiode.
Vul het aantal uren per dag in
Week

maandag

dinsdag

Handtekening mentor

woens
dag

donderdag

vrijdag

zaterdag

Datum

zondag

Tot.
aanwezig

Tot.
afwezig

Handt.
mentor
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Mentor
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Periode

De leerling moet de lijst elke dag aanvullen en laten ondertekenen door de mentor of een
afgevaardigde op het einde van elke werkperiode.
Vul het aantal uren per dag in
Week

maandag

dinsdag

Handtekening mentor

woens
dag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Tot.
aanwezig

Tot.
afwezig

Handt.
mentor

Datum
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3. WBL STAGEPLAATS CONTROLELIJSTEN REISBUREAU EN HOTEL
Controlelijst voor reisagentschappen en hun personeel Duid de specifieke eigenschappen aan die
toepasselijk zijn op jouw stageplaats
 Boekingssysteem - Amadeus- Een ander Luchtvaart Boekingssysteem
 Software voor contractuelen - contracten
 Software voor leveranciers - contracten
 Formulier voor andere toelagen en boekingssystemen
 Telefoonsysteem - telefoondiensten
 Uniformen/regels (als een uniform vereist is)
 Overeenkomsten/reisagentschap/ werkplaats
 Marketingsysteem of software
 Personeelsruimte – refter en zitplaats
 Receptie voor klanten – tafels, stoelen enz.
 Meubilair voor de staf en klanten
 Beheer
 Strategie van het bedrijf
Controlelijst voor het hotel - Duid de kenmerkende eigenschappen aan die toepasselijk zijn op het hotel
waar jij stage loopt.
 Boekingssysteem – kamers – uitzicht enz.
 Toelagen
 Telefoonsysteem
 Systeem van sleutels
 Veiligheidssysteem en evacuatieprocedure in geval van brand enz.
 EHBO- kit/ Eerste Hulp
 Uniformen/ regels
 Overeenkomsten/reisbureau
 Wasdienst
 Maketing
 Ploegen/ Werkuren
 Beheer
 Strategie van het bedrijf.
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4. BESCHRIJVING VAN JE WBL-VESTIGING

4.1 Zoek en kleef hier een visitekaartje, advertentie of een brochure van je werkplaats.
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Hotels en restaurants vind je overal en ze verschillen in grootte, in diensten die ze verlenen en in klanten.
Vergelijk je werkplaats met andere voedings-en onthaalzaken, hotels en restaurants..
Duid de kenmerkende eigenschappen aan die toepasselijk zijn op jouw stageplaats.
Tracht zo veel mogelijk informatie te verzamelen rond promotiemateriaal, folders en misschien ook de
website.
Type







met personeel
éénmanszaak
zaak met aandeelhouders
familiezaak
keten
…

Ligging





landelijk
stadscentrum
stadscentrum
…

Inrichting
 modern
 klassiek
 landelijk
 ...

Bereikbaarheid





Openbaar vervoer
te voet
auto
…






oud
niet prijsbewust
veranderlijke klanten
…

Klanten





…

jong
prijsbewust
vaste klanten
zakenmensen
families met kinderen

Sluitingsdagen
 …
 …
1.

Openingsuren
 …
 …

Met welke opdracht begin je ‘s morgens?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2.

Waarmee sluit je de dag af?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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4.2 Beschrijf je stageplaats. Wat is je eerste indruk?
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4.3 Schets een tabel van de organisatie van je stageplaats.
Vermeld de sleutelfiguren van de staf en hun rol en functie in de organisatie.
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4.4 Beschrijf je stage. Hoeveel klanten bedien je? Hoe is je werk georganiseerd? Met wie werk je samen?
Wie is je opzichter?

Page 11 of 30

12

Studentenlogboek – Hotel en Toerisme

5. EEN DAGVERSLAG SCHRIJVEN
Elke stagedag zal verschillend zijn
Beschijf in je verslag minstens drie gebeurtenissen, die special waren voor jou. Bijvoorbeeld: je eerste
dag,een drukke dag, een bezoek van een collega of misschien een nieuwe taak die je hebt uitgevoerd.
Hoe schrijf je je verslag? Enkele tips.
Noteer eerst de datum van de gebeurtenis die je beschrijft.
Benoem die gebeurtenis.
Hoe zag je dagrooster/-programma/-werkplanning eruit?
Verliep de dag zoals hij gepland was?
Wat heb je voordien nooit moeten doen?
Heb je problemen opgelost?
Welke hulp bood een collega of je mentor je?
Wat mag je nooit vergeten?

Schrijf korte zinnen.
Raadpleeg een woordenboek.
Vraag een collega, mentor…. om je verslag te lezen.
Voeg documentatie toe (foto’s, folders…)

Gebruik het formulier op de volgende bladzijde voor je Dagverslag.
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5 DAGVERSLAG

Naam van de school
Naam van het bedrijf
Naam van de stagiaire:
Opleiding
Naam van de stagementor
Naam van de stagebegeleider
School
Schooljaar
Module
Datum

Activiteit

Verslag/beschrijving

Datum

Stageraadgever

Datum

Stagementor

Page 13 of 30

14

6

Studentenlogboek – Hotel en Toerisme

TE OEFENEN TIJDENS JE WBL-PERIODE?

6.1 WAT IS KLANTENSERVICE?
Alle onthaalzaken moeten ervoor zorgen dat hun klanten tevreden zijn over hun dienstverlening. Daarvoor
zal je tijdens WBL leren over:
De verschillende noden van klanten en hoe je daaraan tegemoet komt.
De correcte communicatie met klanten.
Het belang van persoonlijke voorstelling als je met klanten omgaat.
Waarom is het belangrijk dat je over klanten op de hoogte blijft?

Klanten zijn de belangrijkste personen in om het even welke zaak. Klantenservice houdt elk
contact met de klant in, gaande van persoonlijk, per brief, telefonisch of per e-mail.

Elke zaak moet toegeven dat als ze bestaande klanten verzorgen en tegemoetkomen aan
hun behoeftes en verwachtingen door uitstekende bediening , de klanten zullen
terugkeren.
Je moet verstaan dat er verschillende situaties bestaan, waar dienstverlening noodzakelijk is, bijvoorbeeld:
Informatie geven.
Raad verschaffen.
Boodschappen ontvangen en doorgeven.
Op de hoogte blijven en informatie inwinnen.
Bijstand verlenen
Omgaan met problemen.
Omgaan met ontevreden klanten.
Extra diensten verlenen.
6.2 VERSCHILLENDE SOORTE N KLANTEN
Hotels en restaurants worden door een grote verscheidenheid aan mensen opgezocht, mensen met
speciale behoeftes inbegrepen, zoals gehandicapten en families met kinderen. Al deze klanten verdienen
een uitstekende bediening.
Om uitstekende service te kunnen verlenen, zal je je moeten identificeren met een waaier aan
klanten,zoals daar zijn:
Individuelen.
Groepen
Mensen van verschillende leeftijden
Mensen van verschillende culturen
Anderstaligen
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Zakenlui (mannen en vrouwen)
Mensen met speciale behoeftes bv. met gezichts-en gehoorproblemen, toegang voor
rolstoelgebruikers, voorzieningen voor kleine kinderen..

Externe en interne klanten
Klantenservice houdt in dat je voor zowel externe als interne klanten klaar staat.
Externe klanten zijn door een organisatie gestuurd of zijn bezoekers. Ze betalen vaak voor diensten en
producten en verwachten dus om goed bediend te worden; zonder klanten zou er geen business zijn. Zij
moeten de beste service krijgen, zodat ze terug komen en aan hun vrienden vertellen hoe excellent de
bediening wel was.

Interne klanten zijn de mensen met wie je werkt, zoals bijvoorbeeld andere werknemers
van je organisatie, die in een ander department werken. Het mag vreemd klinken dat je
collega’s ook klanten zijn, maar je hebt tegenover hen dezelfde verantwoordelijkheid als
tegenover je externe klanten.
Activiteit van de student
Tijdens je stage maak je een lijst van individuelen en organisaties die je zou bestempelen als externe of
interne klanten.
Externe klanten

Interne klanten

Voordelen van uitstekende klantenservice
Uitstekende bediening zorgt voor een aantal voordelen voor organisaties zoals:
hogere verkoopcijfers
tevreden klanten
meer klanten door aanbevelingen of terugkeer
een beter publiek imago
een voorsprong op de concurrentie
Het is ook heel belangrijk dat alle medewerkers uitstekende service verlenen. Voordelen voor de staf en
de organisatie zijn o.a.
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een prettigere werkomgeving
een gelukkigere en meer efficiënte inzet
meer arbeidsbevrediging
meer kans op promotie binnen de organisatie

6.3 WAT HOUDT KLANTENZORG IN?
Klantenzorg gaat erom dat je je in de plaats van klanten stelt en voor jezelf uitmaakt dat je tevreden zou
zijn om op dezelfde manier behandeld te worden, op hetzelfde niveau.
Redenen waardoor een organisatie klanten kan verliezen:
4% van de klanten sterft of verhuist.
4% vlindert an de ene organisatie naar de andere.
7% verandert door mondelinge reclame.
8% van de klanten zijn chronische klagers.
9% verandert om elders goedkoper te kopen.
68% van de klanten laat het afweten omdat het personeel onverschillig of weinig geïnteresseerd is.
Alle gastenverblijven moeten ervoor zorgen dat hun klanten tevreden zijn over de bediening,vermits
klanten het belangrijkste onderdeel van een succesvolle organisatie vormen.
Goede bediening impliceert de behoeftes van de klant op het voorplan plaatsen en dit moet het
hoofddoel van elke staf zijn. Dit houdt in dat jij je als stafmedewerker in de plaats van de klant kan stellen.
Je moet je ervan bewust zijn hoe jij als klant wil behandeld worden en hiernaar werken.
Je moet verstaan dat dergelijke organisaties het belang van goede bediening inzien, om succesvol te
kunnen verkopen. Veel organisaties overtreffen de verwachtingen van klanten, zodat ze het naar hun zin
hebben en in de toekomst terugkeren.
6.4 PERSOONLIJKE VOORSTELLING
Een eerste indruk is altijd belangrijk, maar vooral in de onthaalsector, waar met mensen omgaan een
belangrijk deel van de job is.
Eerste indrukken worden binnen de zeven seconden gevormd en je krijgt maar één kans om die eerste
indruk te maken.
Een combinatie van onderstaande factoren neem je in acht, als je je voorstelt aan een klant:
Kleding
Persoonlijke hygiëne
Persoonlijkheid
Houding
Gedrag

Of je nu persoonlijk, telefonisch of schriftelijk contact met de klanten hebt, enkele van deze opgesomde
punten zijn belangrijk.
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Persoonlijke klantenzorg, punten om in acht te nemen:
Zorg ervoor dat je proper, netjes en aangepast aan de zaak voor de dag komt.
Maak er een gewoonte van om de klant te begroeten als hij de zaak binnenstapt.
Als je bezig bent, doe dan teken dat je de klant opgemerkt hebt, glimlach en maak oogcontact.
Wees altijd vriendelijk tegen klanten. Slecht humeur en persoonlijke stress laat je achterwege en
reageer nooit verkeerd op een klant. Laat je niet opjagen.
Trek voldoende tijd uit om op de hoogte te geraken van de producten en diensten van je
werkplaats. Dit geeft je de mogelijkheid om de klanten degelijk geïnformeerd, bekwaam en
relaxed te bedienen.
Wees positief, want omgaan met klanten verloopt niet altijd vlekkeloos. Als je echter de juiste
vaardigheden ontwikkelt, kan je hiermee omgaan.
Onthoud dat je collega’s “interne klanten” zijn en daarom moet je altijd hoffelijk en
ondersteunend tegenover hen zijn.
Als je een goede eerste indruk gemaakt hebt, is het belangrijk dat de daaropvolgende dienstverlening er
evenwaardig aan is, vooral als het om regelmatige klanten gaat.
Goede klantenservice veronderstelt dat je tot het uiterste gaat op het punt van beleefdheid. Beleefdheid
zonder warmte en oprechtheid heeft geen zin. Een vriendelijke houding, - stijl en - toon getuigen van
professionaliteit in de onthaalsector, en uiteraard in om het even welke job.

6.5 OMGAAN MET KLANTEN
De meeste mensen in de onthaalsector zullen op een bepaald moment contact hebben met klanten. Dit
kan van man tot man zijn, telefonisch of schriftelijk. Alle klanten zullen hoge normen op communicatievlak
verwachten.
Als je met klanten omgaat moet je geschikte:
taal
stemhoogte/stemtoon
pauses/stiltes
lichaamstaal gebruiken.
Je moet ook in staat zijn om:
Nauwkeurig te werken
Te luisteren naar de klanten
Doeltreffende vragen te stellen.
Onder alle omstandigheden zal een doeltreffende communicatie met zowel interne als externe klanten
van vitaal belang zijn voor hun algemene indruk over het bedrijf.
Zodoende vormen een correcte benadering en een positieve houding de sleutel tot de omgang me
klanteninom het even welke situatie.
In de lijst onderaan vind je waarom dit zo belangrijk kan zijn.
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Positief blijven
Waarom is een positieve omgang belangrijk?
Het zorgt ervoor dat iedereen, jij inbegrepen, kalm blijft.
Je zaken onder controle houden geeft je tijd om na te denken, te obeserveren en objectief te
blijven.
Het helpt te voorkomen dat de situatie verergert, zodat de klant weer ergens anders over klaagt.
Het gaat agressie tegen – het is moeilijk om te roepen tegen iemand die gecontroleerd en kalm is.
Wat doe je? Hoe handel je?

De klant in je stagebedrijf heeft juist de rekening gevraagd. Vooraleer je die geeft, moet je
altijd eerst checken of de bestelling er correct op staat.
Vermeld hieronder hoe eten en dranken per tafel besteld warden. Duid aan hoe dit genoteerd werd en
hoe dit op de rekening staat.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
1. Hoe werd de rekening opgeteld?

 Manueel
 Elektronisch
 Combinatie: manueel en elektronisch
 Andere manier
2. Wat zijn volgens jou de voordelen van het gebruikte systeem?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. Wat zijn volgens jou de nadelen van het gebruikte systeem?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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4. Vermeld aub wie de rekeningen uitwerkt in je werkplaats.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
- Vraag je mentor wat te doen als je rekening een fout vertoont.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5. Hoe en door wie wordt de rekening aan de klant bezorgd?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
6. Op welke manier kunnen de klanten betalen?
Geef de verschillende betalingswijzen aan.
Hebben bepaalde betalingswijzen financiële gevolgen voor de Zaak?
Welke betalingswijzen mag jij uitvoeren?
Betalingswijzen

Financiële gevolgen voor de zaak.

Jij?
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7 OMGAAN MET KLACHTEN
Je moet verstaan dat het belangrijk is om naar klanten te luisteren en om kalm te blijven. Je moet weten
wanneer je een klant doorstuurt naar een ouder personeelslid, als je een vraag niet kan beantoorden of
een klacht niet kan opvangen.
Omgaan met klanten is meestal dankbaar en interessant. Soms gebeurt het echter dat je klachten moet
opvangen. Dat kan zowel telefonisch, persoonlijk, of schriftelijk zijn. Het is belangrijk dat je weet hoe je in
deze situaties moet handelen en wie je om hulp moet vragen. Als je met klachten te maken krijgt, moet je
altijd:
Rustig naar de klant luisteren.
Je verontschuldigen voor elk veroorzaakt ongemak.
De klant laten weten dat de klacht onderzocht zal worden en, indien mogelijk, opgelost.
Het probleem proberen te bekijken vanuit het standpunt van de klant.
Kalm blijven en niet in discussie gaan met de klant.
Een oplossing proberen te zoeken. Vraag wat ze willen en bezorg hen dit, idien mogelijk. Als het
niet gaat, leg dan uit waarom niet.
Bereik een akkoord met de klant en stem niet in met zijn klacht, want dan vergroot je het
probleem. Bv. Ik versta wat je bedoelt; ik blijf zelf over die draad struikelen en de manager heeft
nog niks gedaan om het op te lossen.
Wees eerlijk en beloof niets dat je niet kan waarmaken.

Wat doe je? Hoe handel je?

Omgaan met een klacht van de klant.
Als je ergens werkt, zal je op regelmatige basis met klanten in contact komen. Verklaar hieronder hoe je
met verschillende situaties zal omgaan.
Vragen 1 tot en met 3 hebben betrekking op de Hotel Sector en vragen 4 tot en met 6 op de Sector van
Reisburaus.
1.

Een klant heeft je op de receptie gemeld dat het toiletpapier op is en dat er vuil op de grond ligt.

Hoe reageer je en hoe los je het op?

Studentenlogboek – Hotel en Toerisme

2.

21

Een klant heeft een niet-rokerskamer geboekt. Als hij aankomt, bemerkt hij een vergissing in de
reservatie, nl. Dat er enkel kamers voor rokers beschikbaar zijn. Hij wordt verschrikkelijk agressief
ten opzichte van jou.

Hoe zou je omgaan met de klant? Wat doe je om de situatie te redden?

3.

Je leverancier van verse producten, Jones en Sons, is altijd correct geweest voor je bedrijf en je
hebt altijd een goede verstandhouding met hen gehad. De laatste maanden echter, is de kwaliteit
van hun producten ondermaats. Je hoort via via dat mijnheer Jones persoonlijke problemen heeft,
maar je moet dit uitzoeken omdat dit uiteindelijk jouw firma kan benadelen ; je baas klaagt over
de kwaliteit van de producten.

Hoe ga je hiermee om?

4.

Een klant komt in je reisbureau na een georganiseerde busreis. Hij is ontevreden omdat de gids
geen Nederlands kon spreken of verstaan, zodat de klant niet verstond wat gezegd werd. Hij wil
dat zijn klacht onmiddellijk behandeld wordt en eist volledige terugbetaling. Hoe zou je het
probleem oplossen om hem tevreden te stellen?
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5.
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Eén van je klanten belt je op na een verblijf van 2 weken in een hotel op Mallorca, omdat hij zeer
ontevreden is. Hij heeft het gevoel dat alles verkeerd gelopen is. Er was geen airco op de kamer,
de bediening was heel slecht en het eten was niet te doen. Het strand en de verblijfplaats waren
onveilig en vuil. Deze klant heeft gedreigd om je agentschap te vervolgen en om het verhaal aan
de kranten te verkopen.

Hoe reageer je?

6. Een koppel komt na een daguitstap klagen over het weer. Hoe reageer je?

Opmerking
-

Hoe gedraag je je tegenover een klant?

-

Hoe treed je op tegenover mensen?

-

Hoe wil de klant behandeld worden?

-

Hoe ga je over ‘t algemeen om met mensen?

-

Hoe denk je zelf dat je bovenstaande situaties opgelost hebt?

-

Wat kanje doen om je klant tevreden te stellen?

Vuistregels om tevreden klanten te hebben:
Het is belangrijk om de 12 vuistregels voor tevreden klanten te kennen. Je gaat niet over één nacht ijs,
maar als je deze raad opvolgt en onthoudt, zal dit zeker helpen om je klanten tevreden te stellen.
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Oogcontact. Tracht oogcontact met de klant te hebben, vanaf het moment dat hij binnenkomt.
Groeten. Begroet hem zo snel als je kan. Zo toon je hoe belangrijk hij is.
Afstand. Je mag niet te dicht of te ver van de klant staan.
Aanraking. Probeer de hand te schudden, indien mogelijk.
1. Stem. Gebruik je stem effectief, beleefd en geïnteresseerd.
2. Onderbreking. Als je dit toestaat, zal je klant denken dat hij onbelangrijk is.
3. Bedanken. Dat zijn de laatste woorden, die je klant moet horen.
4. Namen gebruiken. Indien mogelijk, zal je de klant bij zijn naam aanspreken.
5. Iedereen hetzelfde behandelen. Je weet nooit wie de volgende klant zal zijn.
6. Luisteren. Toon dat je geluisterd hebt.
7. Houding en voorkomen. De omgeving moet altijd goed gepoetst zijn en de werknemer goed
gekleed.
8. Niets is zo doeltreffend als wanneer de klant weet dat zijn zaak onmiddellijk behandeld wordt.
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8 COMMUNICATIE VIA DE TELEFOON
Soms heb je enkel telefonisch contact met je klant. Probeer dit zo comfortabel mogelijk te maken.
De sleutel hiervoor is dat je onthoudt dat de klant je niet kan zien. Je taak bestaat erin om je stem zo
efficiënt mogelijk te gebruiken.
De telefoon beantwoorden.
Na vier beltonen moet de klant altijd een antwoord krijgen. Indien onmogelijk, dan moet een
antwoordapparaat overnemen.
-

Groet beschaafd en vermeld de naam van het bedrijf, zeg goeiemorgen…

-

Verzamel voldoende info over de klant, zodat je hem met de juiste persoon kan doorverbinden,
indien je het zelf niet kan oplossen.

-

Noteer de boodschappen systematisch. Schrijf op wie ze op welk moment beantwoord heeft. Wie
heeft gebeld? Waarover ging het? Wat was het telefoonnr van de oproeper?

-

Beleefdheid en vriendelijke houding zijn erg belangrijk.

-

Groeten. Gebruik gepaste formules om te groeten.

-

Tracht een prettig achtergrondgeluid te creëren. Vermijd tateren, roepen of eender welk ander
geluid op de achtergrond.
Gebruik antwoordapparaten na sluitingstijd. De voorstelling hiervan moet duidelijk en beleefd
zijn. Vermijd achtergrondgeluiden

1

Wat doe je? Hoe handel je?

De telefoon beantwoorden kan één van je opdrachten zijn tijdens je stage. Controleer met je
opzichter hoe je verondersteld wordt de telefoon te beantwoorden.
Schrijf op wat je volgens jou moet zeggen als je iemand aan de lijn hebt.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2

Hoe ben je na een telefoonoproep zeker dat de oproeper oorverbonden is met de juiste persoon ?
Vraag op voorhand hoe je dit doet en noteer de werkwijze.
(Schrijf op hoe je onderstaande situaties zou aanpakken.)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Een gast wordt aan de telefoon gevraagd.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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De manager wordt aan de lijn gevraagd.

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3.

Wat zou je doen als een klant informatie vraagt, die je niet kan geven?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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9. KLANTEN MET SPECIALE BEHOEFTES.
Als je omgaat met klanten die specifieke behoeftes hebben, is het belangrijk dat je hen op dezelfde manier
behandelt als de andere klanten.
Omdat de speciieke behoeftes van persoon tot persoon kunnen verschillen, is het belangrijk dat je hen op
een gevoelige en begripvolle manier benadert.
Laat je niet ontmoedigen uit schrik dat je iets verkeerds gaat zeggen, maar verzeker hen ook van een
uitstekende bediening. Als je onzeker bent om met zulke klanten om te gaan, laat dit dan over aan je
opzichter.
Wat doe je? Hoe handel je?

1. Gebruik de ruimte onderaan om de types van klanten met specifieke behoeftes te onderscheiden.
a.
b.
c.
d.
e.
f
2. Welke faciliteiten werden op je stageplek voorzien voor klanten met specifieke noden?
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10. ZELFEVALUATIE TIJDENS DE WBL-PERIODE
1. Omschrijf hieronder je evaringen.

2. Wat heb ik tijdens deze periode geleerd?

3. In welke mate verstond je de manier van werken?

4. Wat heb je over jezelf en over leren door praktijkervaring geleerd?
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5. Welke waren je verwachtingen tegenover deze stage en hoe is het uitgedraaid?

6. Voelde je je comfortabel en gelukkig tijdens je stage?

7. Hoe behandelden de andere werknemers je?

8. Ben je in staat om je eigen werkschema te beïnvloeden?

9. Kan je de jobinhoud aan? Omschrijf op welke domeinen je een meerwaarde vormt.
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10. Wat zijn de voordelen om op deze plek te werken?

11. Indien zich een probleem voordeed, hoe werd dit dan opgelost?

12. Beschrjf hoe je je voelde na je WBL.
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11 VOORBEELDEN VAN WBL ACTIVITEITEN
Voeg hieronder voorbeelden toe van werk dat je tijdens je stageperiode hebt uitgevoerd. Ze zullen als
illustratie dienen voor wat je geleerd hebt. Je mag fotokopieën, foto’s, videomateriaal gebruiken.

