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WEGWIJZER

Deze module bestaat uit zes hoofdstukken.
Elk hoofdstuk bestaat uit vijf vaste onder
delen: Oriëntatie, Theorie, Opdrachten,
Terugblik en Begrippen. Elk onderdeel is
herkenbaar aan een eigen kleur.
In het onderdeel Theorie staat alle theorie
van het hoofdstuk achter elkaar. Aan het
eind van de meeste theorieparagrafen
staat een verwijzing naar de bijbehorende
opdracht of opdrachten.
Je herkent dit op de volgende manier:
Opdracht 6
Datzelfde geldt voor het onderdeel
Opdrachten. Aan het begin van de meeste
opdrachten staat een verwijzing naar de
bijbehorende theorie. Je herkent dit op de
volgende manier:
Theorie 3.5

Colofon
Auteur: André Schoeman, Erik van de Woestijne,
Michel van Kol
Redactie: Anneke Koek
Het Ontwikkelcentrum heeft ernaar gestreefd de
auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Bent u desondanks van mening dat we
u hebben benadeeld, dan kunt u contact met ons
opnemen.
Eerste druk, 2016
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De meeste inhoud van deze module is
voor alle leerlingen bedoeld. Soms is een
paragraaf, stukje tekst of opdracht alleen
voor leerlingen uit een bepaalde leerweg
bedoeld. Bijvoorbeeld voor leerlingen die
Basisberoepsgerichte (BB) of Kaderberoeps
gerichte (KB) leerweg volgen. Dit kun je
dan herkennen aan de letter BB of KB in de
kantlijn.
Bij dit leerwerkboek ontvang je een twee
jarige licentie op de bijbehorende Service
pagina. Op de Servicepagina vind je inter
actieve extra’s zoals video’s, animaties,
infographics, werkbladen en formulieren. In
de module wordt regelmatig door middel
van een computersymbool
verwezen
naar deze extra’s. Meer informatie over het
activeren van de Servicepagina vind je op
de achterzijde van dit leerwerkboek.
Wij wensen je veel succes bij het door
werken van deze module.
De auteurs.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
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geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opname of op enig andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van het
Ontwikkelcentrum.
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Het onderh oudsplan

ORIËNTATIE

Oriëntatie
Werkzaamheden in tuin en landschap zijn
seizoensgebonden. In het voorjaar lopen
veel planten uit en hebben ze voeding nodig.
Vaak kun je dan een extra bemesting geven.
In de zomer is er meer aandacht voor
onkruidbestrijding, grasonderhoud en de
snoei van hagen. Het onderhoud is ook
afhankelijk van hoe een tuin of buitenterrein
is ingedeeld. Daarnaast spelen de aanwezige
voorzieningen een rol bij het onderhoud. Wie
verantwoordelijk is voor een tuin of park, wil
weten welke werkzaamheden nodig zijn. En
Afb. Tuinonderhoud
ook de kosten van het onderhoud moeten
duidelijk zijn.
Je bent net een eigen hoveniersbedrijf begonnen, De Cirkel, en je wilt graag
een klantenkring opbouwen. De heer Hagendoorn heeft via je website contact
gezocht. Je belt hem op om samen door te nemen wat zijn wensen zijn.
Dit hoofdstuk gaat over de wensen van klanten. Daarnaast leer je in dit hoofdstuk een onderhoudsplan opstellen en een offerte maken.
Wat weet je al?

Leerdoelen
• Je kunt verschillende typen klanten herkennen.
• Je kunt bepalen welk onderhoud noodzakelijk is om het eindbeeld te
behalen.
• Je kunt met een inventarisatie formulier uitleggen welke soorten onderhoud
er zijn en wat ze inhouden.
• Je kunt inschatten welk onderhoud je moet uitvoeren en wanneer je dat
moet doen.
• Je kunt een onderhoudsplan maken.
• Je kunt een eenvoudige offerte opstellen.
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Het onderh oudsplan

1.1

THEORIE

De klant

De heer Hagendoorn wil een deel van zijn tuin opnieuw laten aanleggen door
De Cirkel. Hij wil graag dat je zijn tuin daarna ook onderhoudt. Tijdens het
telefoongesprek met de heer Hagendoorn is hij veel aan het woord. Het wordt
duidelijk dat hij het op de meeste punten wel met je eens. Na enkele vragen van
jouw kant neemt hij een beslissing.
De heer Hagendoorn is een bepaald type klant. In onderstaande tabel staat een
schematisch overzicht van verschillende klanttypen.
Klanttypen

Kenmerken

Hoe ga je met de klant om?

Patser

Extravert en dominant

De patser zal bij het eerste contact met jou steeds
proberen gelijk te krijgen. Je moet dan een beetje
gaan meepatsen. Eerst geef je de klant gelijk. Op
een gegeven moment ga je meebluffen en stel je
de klant gerichte vragen. Hierdoor kan hij onzeker
worden, zodat hij open staat voor jouw ideeën.

Binnenvetter

Introvert en dominant

De binnenvetter is een gesloten, zakelijke
persoon, die afstand houdt. Je moet bij zo'n
klant veel praten, maar zeker niet te veel. Tijdens
een gesprek met een binnenvetter moet je niet
bang zijn voor stiltes in het gesprek. Stel gerichte
en zakelijke vragen en zorg dat je deskundig
overkomt.

Meewaaier

Extravert en afhankelijk

Het type meewaaier praat veel, maar neemt niet
graag beslissingen. Praat mee met dit klanttype.
Stel gerichte vragen omdat je hem moet helpen bij
het nemen van een beslissing.

Schuchterhals

Introvert en afhankelijk

De schuchterhals moet het gevoel krijgen dat
je hem hulp aanbiedt. Breng kant-en-klare
oplossingen naar voren en geef zekerheid. Met de
schuchterhals kom je samen tot een oplossing.

1.1
☐
☐
☐
☐

Onder wat voor type klant valt de heer Hagendoorn? Kies het juiste
antwoord.
Patser
Binnenvetter
Meewaaier
Schuchterhals

1.2

Met welke van de vier klanttypen ga jij het liefst om? Geef je eigen mening.
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1.2

THEORIE

Wensen van de klant

De heer Hagendoorn wil ook graag dat De Cirkel een tuininspectie uitvoert.
Je kunt dan een onderhoudsplan opstellen. Daarvoor wil de heer Hagendoorn
graag een offerte.

DE TUIN INSPECTEREN
Voordat je een onderhoudsplan opstelt en een offerte maakt, breng je natuurlijk
een bezoek aan de tuin van de heer Hagendoorn. Zo krijg je een goede indruk
van de tuin en van wat er moet gebeuren. Gelukkig heeft de heer Hagendoorn
nog een tuintekening. Die mag je meenemen om het onderhoudsplan op te
stellen.

Afb. 1.1Tuintekening van de heer Hagendoorn
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Het onderh oudsplan

THEORIE

EEN TUINTEKENING
Je kunt ook zelf een tuintekening maken. Bij elke tuintekening maak je een
legenda. Je zet deze legende naast of onder de tekening. Plaats de symbolen in
kadertjes (hokjes of rondjes) en zet de betekenis erbij. Soms is er geen legenda,
maar staan de namen direct in de tekening. Dat mag dus ook.
Download de tuinsymbolen van deze website.
Opdracht 1

11

91118A.indd 11

10-06-16 10:54

