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HAARVERZORGING
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je in praktijkopdrachten. Hierbij leer je de 

theorie. In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In de tabel staat hoe lang je ongeveer bezig bent met een opdracht. 

Soms ben je wat sneller en soms wat langzamer. Als je een 

onderdeel hebt afgerond kruis je dit onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Aan het werk! 

  

Planning  

Onderdeel BB KB GL Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding      

(Praktijk)opdrachten      

Ideeën hapjes x x x 30 min.  

Ideeën drankjes x x x 30 min.  

Uitwerking hapjes x x x 50 min.  

Uitwerking drankjes x x x 50 min.  

Maken hapjes en drankjes x x x 120 min.  

Begrippen beveiliging x x x 50 min.  

Enquête maken  x x 50 min.  

Verslag van enquête x x x 30 min.  

Verslag verschillen begroting x x x 30 min.  

Theorie      

Doel vaststellen 

Hospitality en koken x x x   

Facilitaire werkzaamheden 

Wat is facilitair? x x x   

Milieu en evenementen x x x   

Schoonmaak x x    

Beveiligers en hulpdiensten x x x   

Een activiteit evalueren x x x   
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HOSPITALITY EN KOKEN 

OMGAAN MET GASTEN 

 

Hospitality Als bezoeker van een evenement wil je graag gehoord en gezien 

worden, je wil je welkom voelen. Hiervoor zorgt een gastvrouw of 

gastheer. Dit begint al bij het reserveren van een tafel in een 

restaurant of een belletje naar de organisatie omdat je een vraag 

hebt. 

 

De manier waarop de telefoon wordt opgenomen en jij wordt 

geholpen is daarin heel belangrijk. Twijfel je bijvoorbeeld of de 

persoon van de organisatie je vraag wel heeft begrepen of jouw e-

mailadres wel juist heeft genoteerd, dan kan dit een heel naar 

gevoel geven. Ook een chagrijnige reactie kan jouw voorpret al 

verzieken. 

 

Wanneer je op het evenement zelf bent is het fijn als je weet wat er 

te doen is en waar je naartoe kan gaan. 

 

De taken van een gastvrouw of -heer, de hosts van een evenement 

hebben een grote invloed op de beleving van het evenement op de 

bezoeker.  

 

In deze theorie leer je hoe je bezoekers of gasten ontvangt, 

telefoontjes aanneemt en zorgt dat alles tot in de puntjes verzorgd 

is. Van het dekken en afruimen van de tafels tot het brengen van 

eten en drinken en het afscheid nemen van de bezoeker. 

 
Klaar voor de gasten! 

  

Vraag 

 1  Wat is een host? 

 
 

 

 

Klanten telefonisch te woord staan 

 

Een belangrijk middel waarmee gecommuniceerd wordt is de 

telefoon. 

 

Ook voor evenementen is de telefoon belangrijk. Wanneer je gebruik 

maakt van de telefoon is het belangrijk dat je stem zo prettig 

mogelijk overkomt. Degene aan de andere kant van de lijn moet als 

het ware een glimlach in je stem horen. 

 

Belangrijke voordelen van de telefoon zijn: 

• Je hebt snel de juiste persoon aan de telefoon. 

• Het gaat sneller dan mailen en je hebt meteen de informatie die 

je nodig hebt. 

• Afstand is geen probleem meer. 

 

Als je als host werkt, zal je de meeste telefoontjes zelf afhandelen. 

Soms zal je ook telefoontjes doorverbinden naar een ander deel van 

de organisatie, of zelf even navraag moeten doen.  

 
Telefoneren 
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HAPJES EN DRANKJES 

 

Hapjes en drankjes Een hapje en een drankje tijdens je evenement zorgt voor sfeer en 

gezelligheid. Ook bij je activiteiten voor stichting Haarwensen is het 

goed om voor versnaperingen te zorgen. Deze kan je verkopen en 

daarmee ook weer geld inzamelen voor de stichting. Een ander 

voordeel is dat mensen vaak wat langer blijven als er wat te eten en 

te drinken is. 

 
 
 

 
Zo veel lekkere dingen! 

Opdracht - ideeën hapjes 

• Bedenk vijf verschillende soorten hapjes en/of zoek recepten 

daarvan. 

• Maak alleen koude hapjes, die je voor de start van je evenement 

kunt bereiden. 

• Zorg dat er minimaal 1 hapje met vlees, 1 hapjes met vis en 1 

vegetarisch hapje bij zit. 

• Kies hapjes met een feestelijke uitstraling. 

• Vraag je docent hoeveel hapjes je moet maken en wat het 

budget is. 

 

Schrijf alle ideeën en antwoorden hier op 
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OPRUIMEN EN AFWASSEN 

 

Opruimen en afwassen En dan is het nu tijd om jouw werkplek net zo netjes achter te laten 
als dat je begon. Of zelfs nog een tikkie beter! Waar begin je? Als jij 
tijdens het koken en bakken al een beetje hebt opgeruimd dan 
scheelt dat al een heleboel.  

• Verzamel al je vaat aan één kant van de kraan.  

• Maak de andere kant schoon met een vaatdoekje en leg een 

handdoek onder je afdruiprek.  

• Pak je afwasteil en doe een beetje afwasmiddel erin. Vul deze 

met water, heet genoeg om goed te kunnen schoonmaken maar 

wel dat je je handen er nog in kan doen.  

 

Afwassen heeft een heel belangrijke volgorde. Je wilt namelijk je 

afwaswater zo lang mogelijk schoonhouden. Als je zou beginnen met 

een vieze pan is je water gelijk vies en vet. Ga je daarin een glas of 

bord schoonmaken, dat gaat niet. Dit is de volgorde: 

• glaswerk 

• servies zoals borden  

• bestek en messen  

• schaaltjes en bakjes 

• snijplanken  

• pannen 

 

Je zou alles eerst kunnen voorspoelen maar dat kost tijd. Tussen de 
afwasbak en de rand van de gootsteen zit een beetje ruimte. Een 
vies bord kan je eerst even onder de kraan afspoelen zodat het 
water niet in je afwasteil loopt maar ernaast in de gootsteen. En 
daarna gewoon het bord lekker wassen in de teil. Zo hou je het 
afwaswater lekker lang schoon. 
 

• Zorg ervoor dat je alles op z’n kop of rechtop in het druiprek zet 

zodat het water er goed van af kan stromen.  

• Dan maak je met een vaatdoek het aanrecht goed schoon en 

droog. Droog alles goed af met een theedoek en zet de droge 

vaat neer op het schone droge aanrecht.  

• Ga dan aan de slag met het schoonmaken van de gootsteen met 

een vaatdoek en vergeet ook zeker het putje niet. Maak droog 

met een theedoek of vaatdoek.  

• Dan is het tijd om je docent erbij te halen, die gaat controleren 

of je alles echt goed het schoon en droog hebt gemaakt. Zo ja, 

dan kun je de vaat netjes opbergen op de plek waar het hoort.  

 
Kijk de film Opruimen en afwassen 

 

    

Opruimen en afwassen 

 

 

 
Bepaal de volgorde van de vaat! 
 

  

Vraag 

 22  Wat was je als eerste af? 

 
 

  

Vraag 

 23  Met welke doek maak je het aanrecht droog? 

 
 

  

https://link.dp-totaal.nl/keuken-4-afwassen-en-opruimen/
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FACILITAIRE WERKZAAMHEDEN 

WAT IS FACILITAIR? 

 

Introductie facilitair Bij een evenement is het belangrijk dat de ruimte goed is ingericht. 

Het is vaak ook belangrijk dat er voldoende eten en drinken en dat je 

naar het toilet kunt. Dat klinkt allemaal heel logisch; natuurlijk moet 

dat wel allemaal goed geregeld zijn. 

 

Al deze punten noem je de facilitaire organisatie van een 

evenement. Facilitair is een ondersteunende taak bij een 

evenement. Iedereen komt natuurlijk voor die populaire band en alle 

aandacht gaat daarheen. De facilitaire organisatie zorgt ervoor dat 

iedereen onbezorgd kan genieten van het concert. 

 

De facilitaire organisatie is heel breed. Er komen veel onderwerpen 

aan bod. Zoals net al genoemd: het eten en drinken tijdens een 

evenement. Dat je jouw jas veilig en netjes kunt ophangen, je auto 

of fiets goed kunt parkeren. Zorgen dat het evenement veilig is. Je 

ziet dat er veel onderwerpen zijn waarvoor de facilitaire dienst 

verantwoordelijk is.  

 

Facilitair wordt ook wel de ondersteunende tak van de organisatie 

genoemd. De facilitaire dienst maakt het mogelijk dat iedereen 

volop kan genieten van de band of welk evenement het dan ook 

maar mag zijn. Ze zijn ondersteunend aan de hoofdreden waarom 

het evenement plaats vindt. 

 

 
Onder facilitair valt heel veel, verwarming, 

locatie, wifi. Noem maar op... 

 Vraag 

 24  Wat is de hoofdtaak van de facilitaire dienst? 

 

 

 

 

Verantwoordelijkheden Je hebt gezien dat er veel onderwerpen zijn waarvoor de facilitaire 

dienst verantwoordelijk is. Het is belangrijk om bij het organiseren 

van een evenement de facilitaire dienst (zo goed als) vanaf het begin 

in te schakelen bij de organisatie. Ze kunnen dan meedenken over 

onderwerpen zoals veiligheid en techniek. 

 

De facilitaire dienst is kortgezegd verantwoordelijk voor een goed 

verloop van een evenement. Als iedereen genoten heeft van het 

evenement en alles is goed gegaan dan heeft de facilitaire dienst zijn 

werk goed gedaan.  

 

De facilitaire dienst is belangrijk bij het uitzoeken van de locatie waar 

je het evenement wilt laten plaatsvinden. Een locatie of een gebouw 

moet natuurlijk wel geschikt zijn voor het evenement dat je gaat 

organiseren. Een heel erg bekende artiest uitnodigen voor een 

concert in het lokale buurthuis kan nog wel eens lastig worden. 

Kunnen er dan wel genoeg fans in het buurthuis? En hoe zit het met 

het parkeren van de fietsen en auto’s? 

 
Kan iedereen zijn fiets goed kwijt? 
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MILIEU EN EVENEMENTEN 

 

Het milieu Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een hot item in deze 

tijd. Vroeger maakte niemand zich druk over milieu en natuur. Op 

dit moment is iedereen zich er erg van bewust dat we zuiniger om 

moeten gaan met moeder aarde. Vandaar de term maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.  

 

Bij alles wat je doet, denk je na over de gevolgen voor het 

milieu. Dus ook als je een evenement organiseert. Je kunt hierbij 

denken aan zo min mogelijk plastic gebruiken. Dus geen plastic 

bekertjes voor de drank bijvoorbeeld. 

 

Je kunt verschillende maatregelen nemen om je evenement zo te 

organiseren dat het zo min mogelijk nadelige gevolgen heeft voor 

het milieu. Een aantal maatregelen zullen we gaan bespreken. 

 

We moeten zuinig zijn op onze aarde, dus 

negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken 

 

    

Confetti, ja of nee? 
 

  

Vraag 

 28  Waarom moeten we zuinig zijn op moeder aarde volgens jou? 

 

 

 

 

Afvalverwerking Je hebt gelezen dat we zuinig moeten zijn op moeder aarde en 

maatregelen kunnen nemen om het milieu zo min mogelijk te 

belasten met ons evenement. 

 

Eén van de maatregelen is het gescheiden inzamelen van het afval. 

 

Er zijn verschillende soorten afval. Door het afval gescheiden in te 

zamelen kunnen materialen hergebruikt worden. Bijvoorbeeld 

plastic afval kan gerecycled worden als je het apart inzamelt. Er zijn 

al heel veel toffe recycle projecten. Wist je bijvoorbeeld dat er in 

Nederland al twee tests worden gedaan met wegen gemaakt van 

plastic? In Zwolle en Giethoorn om precies te zijn. 

 

 

Groen afval zoals tuinafval of afval van fruit en groente kan ook 

gerecycled worden en worden omgezet in compost. 

 

 
Plastic mag nooit in de natuur terecht komen! 

 

    

Plastic Road  
 

https://link.dp-totaal.nl/confetti/
https://link.dp-totaal.nl/plastic-road/

