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VOORKOMEN VAN ONGEVALLEN EN EHBO
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 praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

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

 

Deze cursus bestaat uit twee delen. 

 

In dit deel staan vijf praktijkopdrachten. In de tabel vul je in hoe lang 

je denkt bezig te zijn met een onderdeel. Dit doe je in overleg met je 

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

onderdeel hebt afgerond kruis je dit af. 

 

 

 

 

 
Aan het werk 
 

 

Planning  

Onderdeel Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding   

Praktijkopdrachten   

P8 Veiligheid in huis 40 min  

P9 Veiligheid op je werk 40 min  

P10 Pictogrammen 40 min  

P11 Veiligheid op school 80 min  

P12 PM2 Let's go EHBO   

Theorie   

Preventie is maatwerk   

Veiligheid   

Vluchtroutes   

Verkoopgesprek   

Verkopen   

Uitleg, instructies en demonstraties   

Communicatiemiddelen   

Gespreksvaardigheden   
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RISICOGROEPEN EN PREVENTIE 

PREVENTIE IS MAATWERK 

 

Risicogroepen Sommige mensen lopen meer kans op het krijgen van een ongeluk 

dan anderen. Deze mensen behoren tot een risicogroep. Kinderen, 

ouderen en mensen met een beperking lopen bijvoorbeeld meer 

risico op een ongeval.  

 

Het is een beetje raar om al deze groepen mensen over één kam te 

scheren. Toch zijn er vaak twee grote overeenkomsten:  

• Je moet bij een ongeval rekening houden met de situatie waarin 

iemand zit.  

• Voor mensen binnen veel risicogroepen worden praktische 

aanpassingen gemaakt in het huis, op school en op het werk.  

 

Voorbeelden van rekening houden met de situatie:  

• Iemand met een ziekte zoals Alzheimer (dementie) kan erg 

verward of overstuur zijn als er iets gebeurt. Je moet in zo'n 

situatie extra rustig en duidelijk zijn.  

• Kinderen kunnen het heel eng vinden als ze een wondje hebben 

dat bloedt, het is dan belangrijk om rustig uit te leggen wat je 

gaat doen. 

 

Voorbeelden van praktische aanpassingen voor veiligheid:  

• Een kind ziet geen gevaar en is nieuwsgierig. Daarom installeer 

je beschermkapjes op de wandcontactdozen, hekjes voor 

trappen en veiligheidssluitingen op kastjes (met 

schoonmaakmiddelen).  

• Een bel met knipperlicht voor iemand die doof of slechthorend 

is. 

• Een alarmlint in een wc voor minder validen. 

 

 
Deze oude mevrouw kan minder snel vluchten 

bij een brand dan een gezond jong persoon 
 

 

 

Kinderen - preventieve maatregelen Je las net al dat kinderen gevaar niet goed overzien, ze moeten dit 

nog leren. Jonge kinderen onderzoeken de wereld om zich heen. Ze 

zijn nieuwsgierig en leergierig. Het is dus belangrijk dat de omgeving 

van kinderen veilig is. 

 

Kinderen lopen het gevaar zichzelf te vergiftigen doordat zij 

bijvoorbeeld schoonmaakmiddel aanzien voor limonade, of 

medicijnen voor snoep. Het is dus belangrijk om deze buiten bereik 

van kinderen te bewaren. Vaak staat dit ook aangegeven op de 

verpakking. 

 

Ook kunnen kinderen nog geen temperatuur inschatten. Daardoor 

kunnen ze zich gemakkelijk branden aan bijvoorbeeld hete thee of 

heet water uit de kraan. Ook een open haard of gaskooktoestel zijn 

gevaarlijk voor kinderen. 

 

De vaatwasser kan beter niet door een kind 

opgeruimd worden. Dit is gevaarlijk! 
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Verkoopargumenten  Als je als verkoper een goede productkennis hebt en de informatie 

vol zelfvertrouwen kunt overbrengen, gaat de klant eerder over tot 

koop van het product.  

 

Als je iets wilt verkopen, of dat nu een dienst is of een product, dan 
zul je met goede argumenten moeten komen om je klant te 
overtuigen. Hoe pak je dat aan? 

• Leg uit wat er zo fijn of goed is aan het artikel of waarom iemand 

de dienst goed kan gebruiken. 

• Geef informatie over de werking van het artikel of uit welke 

onderdelen de dienst bestaat. 

• Benoem voordelen, vooral de voordelen die aansluiten bij de 

klant. 

• Noem een aantrekkelijke prijs of aanbieding. 

• Benadruk waarin het product of de dienst zich onderscheidt van 

andere vergelijkbare producten of diensten. 

• Wat is er zo uniek aan het product of aan de dienst? 

• Zeg alleen dingen die kloppen. Zorg dat je enthousiast bent over 

het product of over de dienst, maar vertel geen onwaarheden of 

dingen die je niet waar kunt maken. 

• Wat ook heel goed werkt, is vertellen over je eigen (positieve) 

ervaring met het product.  

• Wees niet te bescheiden, maar ga ook niet te lang door met je 

verkooppraatje als je merkt dat je klant echt geen interesse 

heeft.  

• Luister goed naar de opmerkingen die de klant maakt, ook 

tussen de regels door en sluit daarop aan met je verhaal. 

 
 

 

Informatie geven bij een product 
 

 
 

  

Opdracht 

  Jij bent vast weleens in een winkel geweest waar je geholpen 

werd door een verkoper. 

 

Schrijf een voorbeeld op van een situatie waarbij je het 

verkoopgesprek fijn vond gaan. 

 

 

 

 

 

 

Schrijf ook een voorbeeld op van een situatie waarbij het je het 

verkoopgesprek niet fijn vond. 
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Verkopen is een vak apart, je moet overtuigen, betrouwbaar 

overkomen en een band opbouwen met de klant. Als verkoper ben 

je het visitekaartje van een bedrijf. 

 

In deze theorie leer je: 

• Hoe je moet verkopen. 

• Hoe je kunt presenteren, 

• Hoe je demonstraties en instructies kunt geven. 

• Waar je op let bij het omgaan met klanten. Of dit nou één op 

één is met de klant, aan de telefoon of schriftelijk. 

 

 

Klanttevredenheid Bij bedrijven draait het om klanten. Klanten (of debiteuren) zijn 

mensen of bedrijven die producten of diensten bij een onderneming 

kopen.  

 

Ondernemingen doen er alles aan om hun klanten tevreden te 

stellen. Hierdoor komen klanten terug en bedrijven zien graag hun 

klanten terugkomen omdat ze zonder klanten niet kunnen bestaan. 

Op deze manier bouwen ze een vaste klantenkring op.  

 

Tevreden klanten zorgen voor goede mond-tot-mondreclame en dat 

is belangrijke reclame voor een bedrijf. Zo promoten klanten gratis 

een bedrijf of product. Hierdoor raken andere mensen of bedrijven 

ook geïnteresseerd en worden zij misschien ook klant.  

 
Een tevreden klant komt graag terug 
 

  

Vraag 

 33  Noem een reden waarom klanttevredenheid belangrijk is voor 

een bedrijf. 

 

 
 

 

 

Een goede verkoper Als verkoper moet je goed weten wat je verkoopt en het product 

kennen. In principe moet je alle vragen die de klant stelt over het 

product kunnen beantwoorden. Natuurlijk doe je je best om alles 

over de producten zelf te weten. Toch kan het gebeuren dat de klant 

iets vraagt waar je geen antwoord op hebt. Vraag dan een collega 

om antwoord te geven. Ga geen antwoord verzinnen! 

 

Productkennis krijg je door informatie te verzamelen over het 

product. Dit kan op verschillende manieren: via folders, vakbladen, 

brochures of je woont een workshop bij. 

 

Jij kunt: 

• de klant vertellen wat de voor- en nadelen van het product zijn; 

• de klant vragen stellen zodat je weet aan welke wensen en eisen 

het product moet voldoen; 

• goede verkoopargumenten geven. 

 

 

 
Reclamefolder 
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UITLEG, INSTRUCTIES EN DEMONSTRATIES 
 

Uitleg en instructie geven Het geven van een instructie of een demonstratie is een groot deel 

van het verkoopgesprek. Hoe je een demonstratie of instructie moet 

geven ligt aan de doelgroep, wat je laat zien en waar je dit laat zien.  

 

Voordat je een goede uitleg of een instructie kunt geven moet je 

eerst voldoende productkennis hebben. Demonstreer jij een 

camera? Zorg dan dat je weet hoe de camera werkt. Soms zijn de 

producten of de diensten waar je een uitleg bij geeft heel 

ingewikkeld. Bepaal van tevoren dus goed wat je wilt laten zien en 

hoeveel je moet weten. 

 

Als je een uitleg geeft over een cirkelzaag aan een timmerman zul je 

veel meer moeten weten over het product dan wanneer je dezelfde 

zaag verkoopt aan iemand die nog nooit een cirkelzaag heeft 

gebruikt. De vragen van de timmerman zullen eerder de diepte in 

gaan: Hoe snel kan de machine, welke zaagbladen kunnen er op? 

 

 
Met een demonstratie of instructie leg je uit 

hoe je iets moet doen 
 

 

 Demonstraties Het geven van een demonstratie of een instructie betekent dat je 

laat zien hoe een product werkt, wat het is en waarom iemand het 

product of de dienst zou moeten hebben. 

 

Om een goede demonstratie te kunnen geven: 

• Weet je hoe het product of de dienst werkt. 

• Ken je de unieke eigenschappen van het product die er voor 

zorgen dat het anders is dat van de concurrent. 

• Weet je wat de doelgroep is. 

• Pas je de demonstratie aan op de plaats waar je de 

demonstratie geeft en hoeveel tijd je hebt om iemand te 

overtuigen. 

 

Deze vier punten zijn ook precies de punten die je moet 

voorbereiden voordat je een demonstratie of instructie geeft. 

 

Productkennis 

Zorg dat je altijd voldoende tijd neemt om het onderwerp goed 

genoeg te kennen. Verzin ook vragen waar kritiek op kan komen. 

Bedenk ook hoe je dan met die kritische vragen om moet gaan. 

 

Een voorbeeld: Je geeft een demonstratie over een fiets. Eén 

negatief ding aan de fiets is dat hij erg zwaar is. Bedenk waarom dit 

is en draai het om: deze fiets ligt door zijn gewicht goed op de weg 

en is extra stevig. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Productdemonstratie in een fietsenwinkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D&P-TOTAAL VOORKOMEN VAN ONGEVALLEN EN EHBO (PM2) DEEL 2 

51 

 

Regels tijdens een telefoongesprek Ook zijn er regels waar iedereen op moet letten tijdens het voeren 

van een telefoongesprek. 

 

 

• Noem bij de opening van het gesprek de naam van de instelling 

waar je werkt. 

• Zeg: Goedemorgen of goedemiddag en noem daarna luid en 

duidelijk je naam. 

• Let op goede omgangsvormen. Zeg niet zomaar je of jij tegen de 

ander. Bij een zakelijk gesprek zeg je u. 

• Luister goed naar de ander en herhaal eventueel wat de ander 

gezegd heeft om te checken of je het goed hebt gehoord. 

• Als de ander een vraag stelt waar je op dat moment geen 

antwoord op hebt, kun je het beste zeggen dat je op dit moment 

geen antwoord hebt. Leg uit dat je het antwoord gaat uitzoeken 

voor de ander en dat je zo snel mogelijk terug zult bellen met 

het antwoord. Je noteert de naam en het telefoonnummer van 

de ander en je noteert de vraag. 

• Zorg dat je de belofte ook echt nakomt. Zoek het antwoord op 

de vraag en bel terug. 

• Doe geen andere dingen tijdens het gesprek, zodat je 

geconcentreerd blijft. 

• Zorg dat er altijd een notitieblok met pen naast de telefoon ligt. 

 
Praat vriendelijk en beleefd tegen klanten aan 

de telefoon 
 

  

 

Het schrijven van een zakelijke brief Je schrijft een zakelijke brief aan klanten en relaties. Soms heb je 

met deze klanten een band opgebouwd. Soms is het een nieuwe 

klant of relatie en ken je deze persoon dus nog niet. Bij een officiële 

brief gebruik je deze structuur: 

 

De afzender (naam en adres van de schrijver) 

• naam 

• straatnaam en huisnummer 

• postcode en woonplaats 

 

De plaats en datum 

• bijvoorbeeld: Nijmegen, 9 april 2014 

Let vooral op de plaats van de komma. 

 

De adressering 

• naam van het bedrijf 

• naam van de persoon en eventuele functie of afdeling 

Bijvoorbeeld: t.a.v. de heer J. Jansen 

• straatnaam en huisnummer 

• postcode en woonplaats 

 

Betreft 

Hier schrijf je in het kort op waar het over gaat (het onderwerp). 

Schrijf dit zonder hoofdletter en punt. 

 

 

 

 
 

 

 

 


