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Aan de slag

Over dit werkboek

In de toeristische informatiebranche vind je bijvoorbeeld de VVV, de ANWB-winkel en bureaus op
het gebied van city- en regiomarketing: allemaal heel verschillende werkplekken. Zo kan er sprake
zijn van een retailfunctie, zoals bij een ANWB-winkel. Je adviseert klanten dan over producten en
verkoopt deze. Bij een VVV komen veel toeristen informatie opvragen over bezienswaardigheden,
wat inhoudt dat je in gesprek gaat en informatie geeft. Ook verkoop je daar bijvoorbeeld souvenirs
en plattegronden. Backofficetaken zijn er ook, zoals het bijhouden van statistieken, het bestellen
van foldermateriaal, het samenstellen van informatiepakketten en het bijhouden van de kas.

Werken als informatiemedewerker bij de ANWB, lijkt dat je wat?

Leereenheden
Je leert wat er precies bij komt kijken wanneer je als frontoffice- en/of backofficemedewerker bij
een toeristisch informatiebedrijf werkt. Je doet dat aan de hand van de volgende leereenheden:
1. De klant ontvangen en informeren
2. Adviseren, verkopen en verhuren
3. Klachtenafhandeling en klantenbinding
4. Administratie en financiën
5. Eindopdracht front- en backoffice toeristisch informatiebedrijf

Koppeling kwalificatiedossier Travel, Leisure & Hospitality
Dit werkboek behandelt kerntaak 1 en 2 van het basisdeel medewerker travel, leisure & hospitality.

In kerntaak 1 Treedt op als aanspreekpunt voor klanten staan frontofficewerkzaamheden centraal:
• Ontvangt de klant
• Informeert en adviseert de klant
• Verkoopt en/of verhuurt producten en/of diensten
• Signaleert en behandelt klachten
• Onderhoudt in- en/of externe contacten.
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In kerntaak 2 Voert administratieve en financiële processen uit gaat het om
backofficewerkzaamheden:
• Houdt de voorraad bij
• Verzamelt en verwerkt informatie
• Houdt de financiële administratie bij en handelt transacties af
• Houdt de administratie bij
• Doet voorstellen voor aftersales of voor aanpassing van de dienstverlening.

Beroepshouding
De leerdoelen in de nulmeting hebben te maken met kennis en vaardigheden. Om succesvol en
met plezier aan de slag te gaan in de professionele praktijk – tijdens en na je studie – is het belangrijk
dat je een bepaalde beroepshouding hebt of aanleert. Je beroepshouding heeft te maken met hoe
jij als professional bent.

Voor de medewerker travel, leisure & hospitality zijn de volgende houdingskenmerken belangrijk:

gastgerichtcreatiefdienstverlenend

kwaliteitsgerichtoplossingsgerichtproactief

professioneelflexibelcommercieel

representatiefsamenwerkendcommunicatief

geïnteresseerdresultaatgerichtsociaal

Let op deze gevraagde beroepshouding bij het maken van de opdrachten. Het kan een onderwerp
zijn in je voortgangsgesprek.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• Theorieboek Frontoffice in toerisme en recreatie
• Theorieboek Backoffice in toerisme en recreatie
• Theorieboek Communicatie in toerisme en recreatie | online & offline
• Theorieboek Bestemmingen: Nederland en de buurlanden
• Theorieboek Producten en diensten voor toerisme en recreatie
• Methodesite www.tendens-tr.nl.

Wanneer je de theorie of de methodesite moet raadplegen, staat er een pictogram in het werkboek.
Bij dit pictogram lees je wat je nodig hebt om de opdracht(en) te maken. Er zijn drie verschillende:

Theorieboek
Hier lees je in welk theorieboek en in welke paragraaf je de informatie vindt om de volgende opdracht(en)
te maken.

Bron op www.tendens-tr.nl
Hier lees je of je een formulier, weblink, opdracht of andere soort bron bij de opdracht kunt gebruiken
en welke dit is.

Video op www.tendens-tr.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken om de opdracht te maken.
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Hoe sluit je de leereenheid en het werkboek af?
Alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de
opdrachten. Uiteindelijk moet je daadwerkelijk in staat zijn om frontoffice- en
backofficewerkzaamheden binnen een toeristisch informatiebedrijf uit te voeren.

Om een leereenheid af te ronden, moet je:
• alle door de docent opgegeven verwerkingsopdrachten hebben gemaakt
• alle door de docent opgegeven praktijkopdrachten hebben gemaakt
• de theorietoets voldoende hebben afgesloten
• de eindopdracht voldoende hebben afgesloten
• het uitgewerkte reflectieverslag hebben ingeleverd.

Tips voor werken en leren
• Maak zo veel mogelijk gebruik van jouw ervaringen in de praktijk.
• Gebruik zo veel mogelijk de procedures en gegevens van jouw (stage)bedrijf om aan de opdrachten

te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider of docent.
• Maak een goede planning (een stappenplan/afsprakenlijst) waarin staat wanneer je wat gaat

doen en bij wie je eventueel hulp kunt vragen.
• Stem dit af met je docent of praktijkbegeleider.
• Je kunt gebruikmaken van de theorie, de methodesite of andere informatiebronnen, voor het

opzoeken van informatie en het uitwerken van opdrachten.

Werken met Tendens Toerisme & Recreatie

Tendens Toerisme & Recreatie bestaat uit werkboeken en theorieboeken. In een werkboek staat
altijd een toekomstige werkomgeving centraal: verblijfsrecreatie, verblijfsrecreatie | activiteitenbalie,
dagrecreatie, hotel, toeristisch informatiebedrijf of de reisbranche.

Elk werkboek bestaat uit leereenheden. Een leereenheid heeft een vaste indeling:
• inleiding met overzicht van leerdoelen
• oriëntatieopdracht(en)
• nulmeting
• planning
• opdrachten met verwijzingen naar theorie en andere bronnen
• opdracht 'In het nieuws'
• een eindopdracht bestaande uit een online toets en een praktijkopdracht
• evaluatie en reflectie.

Wil je een uitgebreide uitleg over de verschillende onderdelen en hoe je hiermee werkt? Bestudeer dan
het naslagwerk ‘Werken met Tendens Toerisme & Recreatie’.
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1. De klant ontvangen en informeren
Hoe ontvang je een klant bij een toeristisch informatiebedrijf? De grootste uitdaging is om de klant
datgene mee te geven of te verkopen dat deze écht nodig heeft. Dat lijkt heel logisch, maar niet
elke klant stelt een duidelijke vraag of heeft een duidelijke wens. Het is aan jou om te weten te
komen wat de klant écht wil.

Als informatiemedewerker bij de VVV moet je buitenlandse toeristen te woord staan in Engels, Duits en
bij voorkeur in het Frans.

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdrachten | Nulmeting en planning | De ontvangst | De klantvraag achterhalen | Informatie
en advies | De afronding | In het nieuws | Eindopdracht | Evaluatie en reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid werk je aan leerdoelen over het ontvangen en informeren
van de klant bij een toeristisch informatiebedrijf.

Leerdoelen De klant ontvangen en informeren
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1.1 Oriëntatieopdrachten

Opdracht 1: Eigen ervaring

VVV Nederland verbindt
Werk aan de ANWB-winkel

Weblinks VVV, ANWB

Ben jij wel eens in je eigen plaats naar een ANWB gegaan voor de aanschaf van een stedenreisgids
of voor het afsluiten van je bromfietsverzekering? En heb je tijdens een dagje uit weleens in een
andere plaats een VVV bezocht om leuke ideeën op te doen, toen het weer plotseling omsloeg?

a. Ben jij weleens bij een VVV geweest? Zo ja, welke informatie heb je daar opgevraagd of wat
heb je er gekocht? Zo nee, ken je wél een VVV? Bijvoorbeeld in je woonplaats.

b. Ben je wel eens bij een ANWB geweest? Zo ja, in welke plaats en welke informatie heb je daar
opgevraagd of wat heb je er gekocht?

Bekijk de video’s en websites van ANWB en VVV.

c. Waarvoor ga je naar de ANWB? Verzamel zeven producten die een ANWB verkoopt of aanbiedt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

d. Waarvoor ga je naar de VVV? Verzamel zeven producten die een VVV verkoopt of aanbiedt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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e. Geef twee voorbeelden van soorten klanten die een ANWB-winkel bezoeken.

1.

2.

f. Geef vier voorbeelden van soorten klanten die een fysiek VVV-kantoor bezoeken.

1.

2.

3.

4.

Opdracht 2: Solliciteren bij ANWB of VVV?

Weblinks Vacature stage ANWB-winkel, Vacature stage I amsterdam visitor center

Als je later bij de ANWB of VVV wilt gaan werken, is het slim als je start met een stage. Eenmaal
in het bedrijf, kun je een goed beeld krijgen van alle voorkomende werkzaamheden en te weten
komen over welke kennis, houding en vaardigheden je moet beschikken.

In deze opdracht ga je je voorbereiden op een sollicitatie voor een stageplaats. Lees de
vacaturebeschrijvingen voor een stageplaats aandachtig door.

Beoordeel aan de hand van de functieomschrijvingen welke van de twee vacatures het best bij jou
past.

a. Naar welke functie solliciteer je?

b. Waarom solliciteer je naar deze functie?

c. Schrijf de (fictieve) sollicitatiebrief naar het bedrijf van je keuze.

d. Bepaal met de docent een deadline om de brieven in te leveren en om deze te laten controleren
op inhoud, taal- en spelfouten. Corrigeer de brief naar aanleiding van de opmerkingen tot een
definitieve versie. Deze versie stuur je dan voor een tweede keer per e-mail naar de docent.
Maak een zakelijke begeleidende e-mail en voeg de sollicitatiebrief als bijlage toe.

e. Vorm tweetallen. Voer een sollicitatiegesprek in de vorm van een rollenspel. Ga tegenover elkaar
zitten en zorg dat je pen en papier bij de hand hebt. Wanneer mogelijk: maak een combinatie
van een ANWB-sollicitant en een VVV-sollicitant. Beurtelings voer je een sollicitatiegesprek,
waarbij de een solliciteert en de ander als personeelsfunctionaris het gesprek afneemt. Verdiep
je vooraf in de vacature en de bijbehorende functie-eisen. Noteer vijf vragen die je aan de
sollicitant wilt stellen én die je zelf als sollicitant wilt stellen.
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