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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op de arbeidsmarkt
voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel
kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren (SBU). Die
informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school zijn, op je
stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte inleiding
bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te maken krijgt met de inhoud
van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel
bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging, waarvoor je de
stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verzorging van een
wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet ondernemersplan voor een startup, een gevuld
zorgdossier waarin je hebt gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat
de resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe. Elke stap levert
per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen een document, een (video)verslag
van een gesprek of een fysiek product zoals je dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan
bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een opsomming van de
resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De beoordeling van
je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het kan zijn dat je een of meer
kennistoetsen maakt die mee tellen in de eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen
van de beroepsproducten die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding Over dit
keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor je van je docent.

Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een aantal opdrachten
waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan een icoontje. Dit
kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron
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Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek. Je kunt de
inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde informatie nodig, dan
zoek je de informatie in een van de eerder genoemde bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de digitale leeromgeving.
Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of mobiele telefoon
met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Klantcontact en verkoop: Over dit keuzedeel

Website Richten op klantgerichtheid

Het keuzedeel Klantcontact en verkoop gaat over klanten benaderen, klantgerichtheid,
klantenservice en overtuigende verkoopgesprekken voeren. Wat is klantcontact precies? Hoe ga
je om met boze klanten of met klanten met een klacht? En hoe verkoop je een product en promoot
je het zowel offline als online? Dit vergt natuurlijk een aantal vakvaardigheden, maar juist bij
klantcontact spelen persoonlijke kwaliteiten ook een heel grote rol. Klantcontact is tenslotte overal.
Niet alleen in een winkel, maar ook bijvoorbeeld bij de tandarts en een zorginstelling of als je auto
naar de garage moet. Verkopen is niet alleen dat ene product verkopen, maar ook jezelf presenteren,
kunnen overtuigen en de klant een goed gevoel weten te geven.

Klantgericht werken

Het keuzedeel Klantcontact en verkoop bestaat uit vier leereenheden waarvoor je in totaal 240
SBU nodig hebt:
1. Klantcontact (D1-K1-W1), 80 SBU
2. Verkoopgesprek (D1-K1-W2, D1-K1-W3), 80 SBU
3. Klachten en (online)verzoeken (D1-K1-W4), 40 SBU
4. Marketing en pr (D1-K1-W5), 40 SBU.

Hoe werk je met het keuzedeel?
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De uitdaging
Je gaat onderzoeken wat klantcontact inhoudt in verschillende sectoren. Denk aan de consumentenmarkt,
de publieke sector en een business-to-businessomgeving (B2B). Dit doe je met een aantal medestudenten.
Door het maken van opdrachten, het doen van een marktonderzoek en het houden van een enquête
onder mensen uit verschillende doelgroepen ga je leren wat klantcontact inhoudt en hoe je een
verkoopgesprek vormgeeft. Voor je eindproduct presenteer je de uitkomsten van je enquête.
De opdrachten die horen bij het keuzedeel, zijn algemeen van opzet als het gaat om je toekomstige
beroepenveld. Let erop dat je bij het maken van de opdrachten waar nodig zo veel mogelijk je eigen
beroepsopleiding in je achterhoofd houdt en de opdracht gericht op jouw opleidingsdomein uitvoert.
De resultaten
Het volgende ga je leren:
- Je kunt de klant of bezoeker op een vakkundige manier informeren en stemt je benadering af op

de individuele bezoeker.
- Je kunt de koopbehoefte van de klant inventariseren en past verkooptechnieken toe.
- Je kunt een verkoop tot tevredenheid van de klant afhandelen, waarbij je rekening houdt met

afspraken binnen het bedrijf en de wensen van de klant.
- Je kunt door een klantgerichte benadering het imago van de organisatie versterken.
- Je kunt het productassortiment op een aantrekkelijke manier presenteren door marketing- en

pr-activiteiten toe te passen.

De beoordeling
Door het maken van de opdrachten en de eindopdracht richt de beoordeling zich enerzijds op de
inhoudelijke kant van wat goed klantcontact inhoudt. Anderzijds richt de beoordeling zich op de
praktische toepassing van het verkoopgesprek: hoe presenteer ik mijzelf, hoe is mijn houding, hoe
communiceer ik, hoe overtuig ik en hoe kom ik tot de juiste argumentatie?

De eindbeoordeling richt zich op:
• de kennistoets
• de beroepsproducten die je oplevert en presenteert, nodig voor ... (de uitdaging).

Soms gebeurt de beoordeling alleen door je docent, soms door een jury van mensen uit je school
en/of het bedrijfsleven. De eindbeoordeling wordt opgenomen als bijlage bij je diploma en kun je
gebruiken voor je cv.

Veel succes en veel plezier!

1.1 Oriëntatieopdracht

Voordat je daadwerkelijk aan het keuzedeel begint, is het goed je eerst te oriënteren op klantcontact
en verkoop en op je eigen kwaliteiten.

Opdracht 1: Eigen ervaring klantcontact

Je hebt de informatie gelezen op de website Richten op klantgerichtheid, waar in een notendop
wordt uitgelegd want klantgerichtheid is en wat bij verkoop en klantcontact van belang is.
Beantwoord nu de volgende vragen.

a. Omschrijf drie eigen ervaringen waarbij jij de klant was. (Denk bijvoorbeeld aan een aankoop
in een winkel, een bezoek aan het ziekenhuis of de tandarts of contact met een klantenservice.)
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b. Welke elementen gaven jou het gevoel dat je welkom ontvangen werd?

c. Welke elementen irriteerden jou of wat ging fout?

Opdracht 2: Inleven in een ander

Om klanten goed te kunnen ontvangen, is het belangrijk dat je je onder andere bewust bent van
je houding, gezichtsuitdrukking, uitstraling, uiterlijke verzorging en taalgebruik. Bedenk maar eens
hoe jij het zou vinden om ergens te woord te worden gestaan door iemand die de indruk geeft
druk te zijn met andere zaken, ongeïnteresseerd overkomt of jou het idee geeft dat je alleen maar
lastig bent. Het spreekt bijna vanzelf: natuurlijk ben je klantvriendelijk en natuurlijk gedraag je je
correct tegenover de klant. Daar heb je waarschijnlijk zelf best een beeld van.

Bij het hebben van klantcontact is het belangrijk dat je je kunt inleven in een ander.

a. Voel jij aan wat anderen willen? Leg je antwoord uit.

b. Vraag thuis of zij vinden dat jij je goed kunt inleven in een ander.

c. Komen de antwoorden op vraag a en vraag b overeen?

d. Vul de volgende tabel in. Geef met een kruisje aan waar je goed of niet goed in bent. Leg je
antwoord uit.

Want …Goed/Niet goed

Goed | Niet goedIk laat merken dat ik het gedrag van de
ander begrijp.

Goed | Niet goedIk kan me inleven in de gevoelens en
wensen van anderen.

Goed | Niet goedIk blijf luisteren naar de ander, ook als
diegene boos of langdradig is of als ik
het druk heb.

Goed | Niet goedIk laat de ander uitspreken.

Goed | Niet goedIk kan begrip tonen wanneer een ander
geïrriteerd of boos is.

Goed | Niet goedIk zeg het als ik iets leuk of vervelend
vind aan iemand.

Goed | Niet goedIk kan de ander vertellen hoe ik mij voel.

Goed | Niet goedIk kan de ander laten merken dat ik iets
begrijp.

Opdracht 3: Eigenschappen

Website Klantgerichtheid

a. Welke eigenschappen worden genoemd op de website in relatie tot klantgerichtheid?
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b. Geef op een schaal van 1 (ruim onvoldoende) tot en met 5 (zeer goed) aan hoe jij scoort op deze
eigenschappen.

c. Vraag aan drie mensen welke twee eigenschappen het belangrijkst zijn voor klantcontact en
verkoop. Vraag ook of jij deze eigenschappen al van nature bezit.

d. Maak nu de balans op. Welke eigenschappen bezit je al om goed te kunnen omgaan met de
klant en welke moet je nog verder ontwikkelen?
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2. Klantcontact

2.1 Opdrachten - Klantcontact

Bron Klant
Bron Klantcontact
Bron Klanten klantvriendelijk te woord staan
Bron Begroeten van klanten

Opdracht 1: Klantvriendelijkheid

Er komt een klant binnen, wat doe je?

a. Bekijk de film. Waarom denk je dat het zo belangrijk is dat mensen zich welkom voelen?

b. Geef aan wat volgens jou een klantvriendelijke houding inhoudt.

11

Klantcontact



c. In de afbeelding zie je enkele vaardigheden die belangrijk zijn bij klanten op een prettige manier
welkom heten. Welke vijf eigenschappen denk je dat jij van nature bezit? En aan welke
eigenschappen zou je nog moeten werken?

Opdracht 2: Klantcontact is overal

Sta je er weleens bij stil dat klantcontact niet alleen gebonden is aan in winkels of bij bedrijven
contact hebben met klanten? Klantcontact vindt op elke hoek van de straat plaats. Klantcontact is
meer dan alleen contact hebben met die ene klant. Het draait evengoed om bijvoorbeeld contact
met je collega’s, met je vrienden of met een onbekende die jou aanspreekt op straat.

Klantgerichtheid: de interne klant

a. Ga deze week heel bewust letten op positief klantcontact en negatief klantcontact. Beschrijf
de positieve en negatieve ervaringen die je met klantcontact hebt gehad.

b. Probeer deze week zelf ook bewust te letten op hoe je omgaat met anderen en op welke manier
je contact hebt.

c. Wat is jou het meest opgevallen in deze week?

d. Wat heb je hiervan geleerd?

e. Hoe kun je dit gebruiken in je werk?

Bron Verbale en non-verbale communicatie

Opdracht 3: Kennisvragen klantcontact

a. Wat is begroeten?

b. Wat is kennismaken?

12



c. Wanneer mag of kun je ‘je’ zeggen tegen de ander?

d. Noem vier andere benamingen voor het woord ‘klant’.

e. Welke drie vaardigheden zijn belangrijk bij klantcontact?

f. Wat wordt in kwalitatief opzicht bedoeld met goed klantcontact?

g. Wat wordt in kwantitatief opzicht bedoeld met goed klantcontact?

h. Noem een aantal voorbeelden van non-verbale signalen.

Opdracht 4: Non-verbale communicatie

Deze opdracht doe je met twee medestudenten. Twee van jullie houden een gesprek, de ander
observeert. Wissel dit af totdat jullie allemaal een keer aan de beurt geweest zijn. Het gesprek
vindt plaats in een verkoopomgeving waarin een klant informatie komt vragen over een product.
Kies een product uit je eigen beroepenveld en voer hierover een gesprek. Het gesprekje duurt
maximaal vijf minuten.

Een van de sprekers neemt in elk gesprek een van de volgende houdingen aan. De ander probeert
het gesprek te beïnvloeden en gaande te houden.

Student 1: Je staat kaarsrecht met je armen gekruist achter de balie. Je loopt te zuchten en te
snuiven en maakt een onrustige en geïrriteerde indruk.

Student 2: Je staat ineengedoken achter de balie, je armen gekruist voor je borst en je hoofd naar
beneden hangend. Je durft de klant bijna niet aan te kijken.

Student 3: Je hangt over de balie heen. Je ellebogen leunen op de balie en je hebt een hand onder
je kin. Je hebt meer aandacht voor het beeldscherm op de balie, maar ziet buiten ook interessante
dingen gebeuren.

a. Je hebt nu drie gesprekjes gevoerd. Wat viel jou op? Beantwoord daarbij de volgende vragen.
• Observator: wat gebeurt er met de houding en het stemgebruik van beide personen in dit

gesprek?
• Spreker 1: vind je dat de houding die je aanneemt jouw manier van spreken beïnvloedt?

Schrijf op waarom.
• Spreker 1: vind je dat de houding die je aanneemt invloed heeft op hoe de ander reageert?

Schrijf op waarom.
• Spreker 2: hoe vond je het om te praten met iemand die een bepaalde houding aanneemt?

Schrijf op waarom .
• Spreker 2: heeft de houding van de ander invloed op het gesprek dat jij met hem hebt?

b. Nu doe je dezelfde opdracht nog een keer, alleen zijn de houdingen nu anders. De nieuwe
houdingen staan hierna.

Student 1: Je staat ontspannen achter de balie, je armen en benen zijn ontspannen. Je blik is open
en je glimlacht en knikt als je de spreker begrijpt.
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Student 2: Er komt een klant binnen. Je laat de klant weten dat je hem hebt gezien en gaat rechtop
achter de balie staan. Je bent op gelijke hoogte met de spreker, staat stevig op de grond en kunt
wat heen en weer bewegen.

Student 3: Je staat rechtop achter de balie. Je beide voeten staan strak op de grond, je schouders
zijn wat opgetrokken en je kijkt de spreker constant aan.

Voer wederom drie gesprekjes. De een is observator, de ander (spreker 1) neemt een specifieke
houding aan en weer een ander (spreker 2) gaat het gesprek aan.

De gesprekjes mogen over dezelfde onderwerpen gaan als de eerdere gesprekjes.

c. Je hebt nu drie gesprekjes gevoerd. Wat viel jou op als observator? En wat als spreker 1 die een
bepaalde houding aanneemt? En wat als spreker 2 die elk gesprek gaande wilde houden?
• Observator: welke non-verbalen signalen zijn anders dan bij de vorige gesprekken?
• Spreker 1: welke verschillen merkte je op nu je een andere houding aannam?
• Spreker 2: hoe ging je gesprek nu je gesprekspartner een andere houding aannam? Motiveer

je antwoord.

d. Jullie hebben nu zes gesprekjes gevoerd met zes verschillende houdingen. Bespreek met elkaar
wat voor jullie de meest positieve houding was. Motiveer samen jullie antwoord.

Opdracht 5: Test je lichaamstaalkennis

Als we met andere mensen in contact treden, communiceren we altijd. Dit kan met onze stem door
woorden te gebruiken: gesproken taal. Maar ook kan dat zonder of naast het gebruik van woorden:
niet gesproken taal of non-verbale communicatie. Hiertoe behoren houding en beweging, de plaats
in de ruimte, het gebruik van tijd en de intonatie bij de spraak. Non-verbale communicatie is beter
bekend als lichaamstaal. Hoeveel weet jij al van lichaamstaal? Een goede manier om hierachter te
komen is door een leuk testje te doen.

Lichaamstaalkennisquiz

a. Doe de lichaamstaalkennisquiz.

b. Hoeveel van de tien vragen had je goed?

c. Welke vraag vond je het moeilijkst te beantwoorden?

Opdracht 6: Klanten begroeten

a. Vorm een tweetal. Bespreek met elkaar welke begroeting je het best kunt gebruiken in de
volgende situaties.

BegroetingSituatie

Een mevrouw van middelbare leeftijd die om
10.00 uur binnenkomt in een winkel.

Een jongedame die om 14.00 uur binnenkomt
bij de tandarts.
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BegroetingSituatie

Een zakelijk contact met iemand die je slechts
één keer aan de telefoon hebt gesproken.

Een buitenlandse reiziger die ’s avonds
aankomt in een hotel.

Iemand van jouw leeftijd die je van naam
kent, die je ooit eerder hebt gezien en die
binnenkomt in een schoenenwinkel.

Een oudere meneer die zich meldt bij de balie
van de oogarts.

Twee jongens die een ijsje komen halen bij
de snackbar.

Een nieuwe klant die binnenkomt bij een
chique juwelier.

b. Welke non-verbale signalen zijn belangrijk bij het begroeten van klanten?

Opdracht 7: BPV – Klant begroeten

a. Vraag bij je leerbedrijf na welke punten dit bedrijf belangrijk vindt bij het begroeten van klanten.

b. Noteer deze punten.

c. Wat heb je geleerd wat je zelf nog niet wist?

Bron Informeren van klanten

Opdracht 8: Gesprek beginnen

Hierna zie je een aantal situaties staan. Beschrijf voor elke situatie hoe je het gesprek zou kunnen
beginnen.

a. Een oudere man komt drijfnat de receptie van een dokterspraktijk binnengelopen met een
verwijsbrief van het ziekenhuis in zijn hand.

b. Een meisje van 6 jaar gaat in de dierentuin naar een zeeleeuwenshow kijken. Zij staat met haar
duim in de mond wat te dralen en heeft haar moeder stevig bij de hand.

c. In een winkel komt een jongedame een koffiezetapparaat kopen.

d. In een bedrijf komt een vrouw binnenlopen die helemaal gestrest is omdat ze vijf minuten te
laat is voor haar sollicitatiegesprek doordat de doorgaande weg was afgesloten.

e. Bij de bank komt een man binnen die boos is omdat zijn pas is geblokkeerd. Hij is zichtbaar
geïrriteerd.
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Opdracht 9: Het ontvangen van een klant

Bedenk een klantsituatie die bij je eigen beroepenveld past. Bijvoorbeeld:
• Een klant komt met een virus op zijn laptop bij een computerreparatiebedrijf.
• Een klant komt bij een garage omdat zijn auto niet meer het normale vermogen heeft tijdens

het rijden.
• Een klant komt bij een dierenwinkel met een vraag over wat het juiste hondenvoer is voor zijn

wat oudere hond.
• Een secretaresse ontvangt een bezoeker die een afspraak heeft met haar leidinggevende.

Het is jouw taak de klant te ontvangen, te begeleiden en te informeren. Hoe doe je dat?

a. Bedenk in drietallen een situatie.

b. Speel de situatie die je hebt bedacht na. Je oefent in drietallen: de medewerker, de klant en de
observator.

c. Maak een video-opname van dit gesprek. Zo kun je straks je observaties beter doornemen.

d. De observator vult de volgende lijst in. Bespreek je vaardigheden aan de hand van de volgende
punten:

Voldoende/OnvoldoendeCriteriaNr.

Begroet de klant.1.

Stelt zichzelf eventueel voor.2.

Vraagt waarmee hij iemand van dienst kan zijn.3.

Vraagt door.4.

Komt met een oplossing.5.

Vraagt of hij verder nog iets kan betekenen.6.

Bedankt haar en wenst haar nog een prettige dag.7.

Opdracht 10: Uitstraling van een pand

Heb je er weleens bij stilgestaan hoe een winkel of bedrijfspand door de klant wordt ervaren? De
eerste indruk die veel mensen krijgen van een bedrijf, wordt bepaald door de buitenkant van het
pand. Door onder andere het pand en eventueel de etalage krijgen klanten een eerste indruk van
de kwaliteit die ze zullen aantreffen.

a. Neem een aantal foto’s van drie winkels of bedrijfspanden of maak daarvan video-opnamen.

b. Vraag aan drie medestudenten of ze de door jou gemaakte foto’s of opnamen van commentaar
willen voorzien. Wat valt hun op aan de winkel of het pand en wat vinden ze daaraan wel of
niet aantrekkelijk?

c. Bespreek samen wat jullie wel of juist niet zouden doen om de eerste indruk bij de klant te
verbeteren.

16



Opdracht 11: Interview bij verschillende sectoren (Uitdaging)

Bron Interview voorbereiden

Bron Interviewen

Website Zo neem je een interview af

Deze opdracht voer je uit met twee medestudenten.

Klanten heb je bij elk bedrijf. Of het nu gaat om een winkel, een bank, een garage, een callcenter,
een uitgeverij, een restaurant of een ziekenhuis. Klantcontact kan per instelling verschillen, maar
altijd zal de klant netjes geholpen moeten worden.

a. Zoek drie bedrijven in verschillende sectoren die je wilt benaderen. Vraag of er iemand is die jij
een paar korte vragen mag stellen over het ontvangen van klanten en het hebben van
klantcontact. Bijvoorbeeld iemand die achter een balie werkt of iemand die veel telefonisch
klantcontact heeft.

b. Formuleer een paar korte maar krachtige vragen die je zou willen stellen aan een medewerker
en waaruit blijkt hoe het bedrijf omgaat met het ontvangen van klanten en het hebben van
klantcontact.

c. Geef aan of er per sector verschillende belevingen zijn bij het omgaan met klanten.

d. Geef aan hoe je zelf ontvangen werd en wat jou daarbij opviel.

Bron Marktonderzoek

Opdracht 12: Het marktonderzoekproces (Uitdaging)

Website Prezi

In de bron Marktonderzoek kun je lezen hoe een marktonderzoekproces is vormgegeven. Zo
opgesomd komt dat weinig tot leven. Maar zet je dit om naar een Prezi, waarbij je gebruikmaakt
van het stappenplan van het marktonderzoekproces (met voorbeelden en video- en beeldmateriaal),
dan komt het marktonderzoek ineens tot leven. Op internet kun je veel informatie vinden die je
nodig hebt voor deze opdracht.
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Marktonderzoekproces.

Stel het onderwerp ‘klantcontact in verschillende sectoren’ centraal en geef via de
marktonderzoekprocesstappen in een Prezi aan hoe je dit marktonderzoek zou kunnen vormgeven.

Opdracht 13: Marktonderzoek en je doelgroep (Uitdaging)

Website Voki

Voor je eindopdracht ga je onderzoeken wat klantcontact inhoudt in verschillende sectoren. Je
wilt weten wat mensen belangrijk vinden als het gaat om klantvriendelijkheid en wilt erachter
komen waaruit goed klantcontact bestaat en of dit verschillend ervaren wordt per sector.

Als je een marktonderzoek gaat doen, is het belangrijk dit aan te passen aan je doelgroep. Ook
moet je nadenken over hoe je mensen kunt overhalen om deel te nemen aan het onderzoek. Want
alleen zo krijg je een objectief beeld van je onderzoeksvraag. Voordat je aan je marktonderzoek
begint, is het dus goed te inventariseren of je het op de juiste manier hebt ingestoken.

a. Houd een kort interview met een familielid, een ouder/verzorger, een vriend, een collega en
een klasgenoot. Vraag hun:
1. Wanneer besluit je mee te werken aan een vragenlijst over het onderwerp ‘klantcontact’?
2. Hoe moet iemand jou benaderen voor een marktonderzoek?
3. In welke vorm wil je graag dat een marktonderzoek wordt afgenomen (online/offline)?
4. Hoe belangrijk vind je taalgebruik?
5. Hoeveel tijd wil je erin stoppen?
6. Wat vind je belangrijk om te weten voordat je meedoet aan het onderzoek?
7. Vind je dat er wat tegenover moet staan?

b. Maak een tabel van de gegevens.

c. Maak een Voki die uitlegt hoe je rekening met een doelgroep moet houden als je een
marktonderzoek gaat doen.
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