
Tijdens je opleiding ga je op stage. 

Je kunt op veel plekken stage lopen. 

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor 

een stage in de schoonmaak of bij 

een autobedrijf. Of een stage in een 

verzorgingshuis. 

kiezen
Kiezen is vaak moeilijk. Daarom zijn er de 

WERKEN IN-stagegidsen. In deze boekjes 

vind je informatie over de verschillende 

plekken waar je stage kunt lopen. 

De boekjes kunnen je helpen bij het 

maken van een keuze. Ze zijn ook handig 

tijdens praktijklessen op school. 

de winkel
Dit boekje gaat over werken in de winkel.

Kies jij voor een stage in een winkel? 

Dan kun je misschien werken in een 

supermarkt. Of in een kledingwinkel. 

Zoals je weet zijn er allerlei verschillende 

winkels. Iedere winkel verkoopt andere 

producten. Een muziekwinkel verkoopt 

bijvoorbeeld cd’s. En een doe-het-

zelfzaak verkoopt bouwmaterialen.

 

detailhandel
Alle verschillende winkels bij elkaar 

noem je de detailhandel. In Nederland 

werken bijna 700.000 mensen in de 

detailhandel. Ze werken bijvoorbeeld 

achter de kassa van een supermarkt. 

Of als verkoopster in een kledingwinkel. 

Ze staan achter de toonbank van een 

slagerij. Of ze werken op een afdeling van 

een groot warenhuis. 

koopavond
Werken in een winkel betekent dat je 

vaak op zaterdag moet werken. En soms 

op zondag. Het kan ook voorkomen 

dat je tot 9 uur ’s avonds moet werken. 

Bijvoorbeeld tijdens de koopavond. 

Afwisselend
Werken in een winkel is vaak afwisselend. 

Je beantwoordt bijvoorbeeld vragen van 

klanten. Of je geeft ze advies. Daarom 

moet je iets weten van het product dat je 

verkoopt. 

Je staat misschien ook achter de kassa. 

En schoonmaken hoort ook bij werken in 

de winkel.

Toekomst
Tijdens een stage in een winkel leer je 

veel over de detailhandel. En je ontdekt 

of je het werk leuk vindt. Een stage zorgt 

er ook voor dat je ervaring opdoet. 

Met deze ervaring heb je in de toekomst 

meer kans op een leuke baan in een winkel. 

Waarom dit boekje?
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Voor  de toonbank    
 Winkelpersoneel in Nederland is 

erg aardig. Uit onderzoek blijkt dat 

Nederlanders samen met Duitsers 

het meest klantvriendelijk zijn in Europa. 

Het is altijd fijn als je beleefd wordt 

geholpen. Of je nu boodschappen doet in 

een grote supermarkt. Of bloemen koopt 

in een kleine bloemenwinkel. 
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Voor  de toonbank    
 Straks sta je misschien aan de andere 

kant van de toonbank. Niet meer ervoor, 

maar erachter. Dan ben je zelf geen klant 

meer.  Je helpt dan klanten. 

Sta je achter de toonbank? Probeer dan 

altijd aardig te zijn tegen je klanten. 

Ook als je toevallig een keer een slecht 

humeur hebt.

Achter  de toonbank   
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Werken in een winkel moet je vooral 

leuk vinden. Maar je moet ook een 

aantal dingen kunnen. Hieronder staan 

een paar voorbeelden.

representatief
Je moet representatief zijn als je werkt in 

een winkel. Of het nu een kledingzaak, 

een groentewinkel of een supermarkt is. 

Dat betekent dat je er altijd netjes en 

verzorgd uit moet zien tijdens je werk. 

Omgaan met klanten
Je moet het leuk vinden om met klanten 

om te gaan. Het is belangrijk om beleefd 

en behulpzaam te zijn. Je moet antwoord 

kunnen geven op vragen van klanten. 

En je moet productinformatie kunnen 

geven. Dat betekent dat je iets moet 

weten van de producten die je verkoopt. 

Samenwerking
In een winkel werken verschillende 

mensen. Samen vorm je een team. 

Dit team moet goed met elkaar kunnen 

samenwerken. In een kledingwinkel 

geeft de ene medewerker bijvoorbeeld 

advies aan de klanten. Een andere 

medewerker rekent de kleding af bij de 

kassa. 

Taken
In een winkel heb je verschillende taken. 

Je helpt niet alleen de klanten. Je moet 

ook achter de kassa staan. En de winkel 

schoonmaken. Al deze verschillende 

taken horen bij werken in een winkel.

Wil jij werken in een winkel?
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netjes
In een winkel moet je netjes werken. 

Sta je achter de toonbank in een slagerij? 

Dan moeten je handen schoon zijn. 

Werk je in een supermarkt? Dan kun je 

geen troep maken terwijl klanten hun 

boodschappen doen.

Stress
In een winkel moet je vaak hard werken. 

Bijvoorbeeld als er veel klanten zijn. 

Je moet niet alleen mensen helpen.

Maar bijvoorbeeld ook zorgen dat de 

vakken in een supermarkt gevuld blijven. 

Of dat de kleding in een kledingwinkel 

netjes in de rekken hangt. Veel dingen 

tegelijk moeten doen kan stress geven. 

Je moet daar wel tegen kunnen. 

discipline 
Je moet op tijd op je werk komen. 

Daarom moet je discipline hebben.

Niet te lang pauze nemen. Doorwerken 

en niet te veel kletsen. Je moet ook je 

collega’s helpen met opruimen. En pas 

naar huis gaan als iedereen klaar is. 
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Nadia Franz (16 jaar) zit op Pronova 

Praktijkonderwijs in Winterswijk. 

Ze loopt 3 dagen in de week stage 

bij Blokker in Lichtenvoorde.

Gezellig
‘Ik heb eerst bij Bristol stage gelopen. 

Dat is een kledingwinkel. En ik heb in een 

supermarkt gewerkt. Maar Blokker vind 

ik het leukst. Ik vind de producten die je 

er kunt kopen leuk. En het is erg gezellig 

met mijn collega’s.’

Gesprek
‘Voordat ik op stage ging, had ik 

eerst een gesprek. De baas vroeg me 

bijvoorbeeld waarom ik bij Blokker wilde 

werken. Ook kreeg ik een dvd over de 

winkel. Daarop kon ik zien hoe het er bij 

Blokker aan toe gaat.’

Tijden
‘Ik werk op verschillende tijden. 

Op dinsdag begin ik bijvoorbeeld om 

9 uur ’s morgens. Ik werk dan tot 6 uur. 

En op vrijdag begin ik om half 2. Ik ben 

dan om 9 uur ’s avonds klaar.’

kassa
‘Ik sta vaak achter de kassa. Dat vind ik 

het leukst om te doen. Ik reken graag. 

En ik vind het leuk om met de klanten 

om te gaan. In het begin vond ik de kassa 

best moeilijk. Maar nu gaat het goed. 

Ik heb ook veel op school geleerd. 

Kost iets bijvoorbeeld e 15,20? 

En betaalt de klant met e 20? Dan weet 

ik dat het handig is om er 20 cent bij te 

vragen. Dan kun je namelijk een briefje 

van e 5 teruggeven.’

Prijskaartjes
‘Ook zet ik nieuwe spullen in de winkel. 

Die spullen worden gebracht door een 

vrachtwagen. En verder zorg ik dat alle 

producten goed geprijsd zijn. Ik maak 

schaplabels. Dat zijn prijskaartjes op 

de schappen. En ook het schoonmaken 

van de winkel hoort erbij. Stofzuigen 

bijvoorbeeld. En wc’s schoonmaken.’ 

Werken
‘Ik loop nu al meer dan een jaar stage bij 

Blokker. En na de zomervakantie ga ik er 

echt werken. Voor 4 dagen in de week. 

Daar heb ik veel zin in.’

‘de kassa vind ik het leukst’

de Stage van nadia

10

‘Na mijn stage blijf 

ik bij Blokker werken.’
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‘Na mijn stage blijf 

ik bij Blokker werken.’
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