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Analyse dossier TLH-2020 t.o.v. dossier TLH-2015 
B1-K1 Treedt op als aanspreekpunt 
voor klanten/gasten 
Dossier 2020:  
Werkprocessen en gedragskenmerken  

B1-K1 Treedt op als aanspreekpunt 
voor klanten/gasten 
Dossier 2015:  
Werkprocessen en gedragskenmerken 

B1-K1-W1 Ontvangt de klant/gast 
- heeft een open houding naar de klant/gast; 
- heeft een representatieve presentatie; 
- begroet de klant/gast gastvrij en 
professioneel; 
- toont zich vriendelijk, aandachtig, actief en 
begripvol; 
- past zijn communicatiestijl aan op de 
klant/gast, het gebruikte communicatiemiddel 
en de bedrijfsformule; 
- checkt of de klant/gast tevreden is met de 
dienstverlening; 
- controleert en registreert gegevens accuraat 
volgens de bedrijfsprocedure.  
 
 
 
 
Resultaat 
De klant/gast is gastvrij ontvangen en 
professioneel te woord gestaan. 
Hij heeft de juiste benodigdheden ontvangen. 
 

B1-K1-W1 Ontvangt de klant/gast 
-Heeft een open houding en representatieve 
presentatie.  
 
 
 
 
-Hij past zijn communicatiestijl aan op de 
klant/gast, het gebruikte communicatiemiddel 
en de bedrijfsformule.  
-Checkt of de klant/gast tevreden is met de 
dienstverlening.  
-Controleert de benodigde gegevens en 
registreert ontbrekende gegevens accuraat 
volgens de bedrijfsprocedure. 
-Gebruikt het systeem op effectieve wijze om 
klant/gastgegevens te controleren.  
 
Resultaat 
De klant/gast is ontvangen en professioneel te 
woord gestaan.  
Hij heeft de juiste benodigdheden ontvangen 
 

 

  



B1-K1-W2 Informeert en adviseert de 
klant/gast 
- communiceert op een duidelijke wijze;  
- toont zich vriendelijk, aandachtig, actief en 
begripvol; 
- past zijn communicatiestijl aan op de 
klant/gast, het gebruikte communicatiemiddel 
en de bedrijfsformule; 
- inventariseert proactief, vlot en precies de 
wens van de klant/gast;  
- maakt op basis van parate kennis een vertaling 
van de wens naar een verkoopgericht advies of 
passende informatie;  
- brengt het advies of de informatie op 
overtuigende wijze;  
- bekijkt wensen van de klant/gast in het 
perspectief van mogelijkheden van de 
organisatie: maakt een juiste inschatting van 
tijd bij het informeren en/of adviseren van de 
klant/gast zodat er een goede balans is tussen 
klantvriendelijkheid en de commerciële 
doelstellingen van het bedrijf. 
 
Resultaat 
De klantwens is achterhaald en de klant/gast 
heeft een passend advies of informatie 
ontvangen. 

B1-K1-W2 Informeert en adviseert de 
klant/gast 
-Communiceert op een duidelijke, passende 
wijze en komt snel tot de kern van het advies, 
de informatieverstrekking. Hij past zijn 
communicatiestijl aan op de klant/gast, het 
gebruikte communicatiemiddel en de 
bedrijfsformule.  
-Inventariseert proactief, snel en precies de 
wens van de klant/gast en maakt op basis van 
parate kennis een vertaling van de wens naar 
een verkoopgericht en overtuigend advies of 
passende informatie. Neemt verkoopsignalen 
en commerciële kansen mee in het advies aan 
de klant/gast.  
-Bekijkt wensen van de klant/gast in het 
perspectief van mogelijkheden van de 
organisatie. Maakt een juiste inschatting van 
tijd bij het informeren en/of adviseren van de 
klant/gast zodat er een goede balans is tussen 
klantvriendelijkheid en de commerciële 
doelstellingen van het bedrijf. 
 
Resultaat 
De klantwens is achterhaald en de klant/gast 
heeft een passend advies of informatie 
ontvangen. 

B1-K1-W3 Verkoopt en/of verhuurt producten 
en/of diensten 
- brengt passende producten en/of diensten op 
overtuigende wijze onder de aandacht van de 
klant/gast; 
- komt proactief met voorstellen en ideeën en 
schat het juiste moment in om de klant/gast te 
vragen tot koop over te gaan;  
- maakt op effectieve en accurate wijze gebruik 
van het systeem om de verkoop af te ronden en 
vast te leggen; 
- speelt in op het klant/gasttype en de behoefte 
van de klant/gast en past zijn 
verkoop/verhuurstijl daarop aan;  
- ziet mogelijkheden om aanvullende producten 
en diensten aan te bieden en biedt deze aan. 
 
Resultaat 
Producten en/of diensten zijn verhuurd of 
verkocht.  
De verkoop is vastgelegd in het systeem. 

B1-K1-W3 Verkoopt en/of verhuurt producten 
en/of diensten 
-Brengt passende producten en/of diensten op 
overtuigende wijze over naar de klant/gast. 
Stuurt en oefent invloed uit op het gesprek 
door proactief met voorstellen en ideeën te 
komen en schat het juiste moment in om de 
klant/gast te vragen tot koop over te gaan.  
- Maakt op effectieve en accurate wijze gebruik 
van het systeem om de verkoop vast te leggen.  
 
- Speelt in op het klant/gasttype en de behoefte 
van de klant/gast en past zijn verkoopstijl 
daarop aan.  
-Ziet mogelijkheden om aanvullende producten 
en diensten aan te bieden en biedt deze aan. 
 
Resultaat 
Producten en/of diensten zijn verhuurd of 
verkocht.  
De verkoop is vastgelegd in het systeem. 

  



B1-K1-W4  Signaleert en behandelt klachten 
- toont inlevingsvermogen in het standpunt van 
de klant/gast;  
- houdt bij het formuleren van een oplossing 
voor de klacht rekening met de wens van de 
klant/gast en het belang van de organisatie. 
Geeft daarbij duidelijk aan wat wel en niet 
mogelijk is;  
- speelt in op signalen van de klant/gast over 
mogelijke ontevredenheid door deze om te 
buigen naar hogere klant/gasttevredenheid;  
- vertaalt binnengekomen opmerkingen en 
klachten naar verbetersuggesties voor de 
dienstverlening. 
 
Resultaat 
Signalen rondom klant/gasttevredenheid zijn 
opgepikt.  
Klanten/gastenbinding is gestimuleerd door de 
behandeling van klachten volgens de 
procedure.  
Er zijn suggesties voor verbetering van de 
dienstverlening gedaan. 

B1-K1-W4 Signaleert en behandelt klachten 
-Toont inlevingsvermogen in het standpunt van 
de klant/gast. 
-Houdt bij het formuleren van een oplossing 
voor de klacht rekening met de wens van de 
klant/gast en het belang van de organisatie. 
Geeft daarbij duidelijk aan wat wel en niet 
mogelijk is.  
-Speelt in op signalen van de klant/gast over 
mogelijke ontevredenheid door deze om te 
buigen naar hogere klant/gasttevredenheid. 
-Vertaalt binnengekomen opmerkingen en 
klachten naar verbetersuggesties voor de 
dienstverlening. 
 
Resultaat 
Signalen rondom klant/gasttevredenheid zijn 
opgepikt.  
Klanten/gastenbinding is gestimuleerd door de 
behandeling van klachten volgens de 
procedure.  
Er zijn suggesties voor verbetering van de 
dienstverlening gedaan. 

B1-K1-W5  Onderhoudt in- en/of externe 
contacten 
- maakt makkelijk contact met verschillende 
typen mensen; 
- maakt een positieve, betrouwbare indruk op 
de klant/gast; 
 
- past informatie over actuele ontwikkelingen, 
producten, diensten aan op de behoeften van 
het contact; 
- ziet kansen om de dienstverlening, verkoop te 
verbeteren en maakt anderen attent op nieuwe 
mogelijkheden. 
 
Resultaat 
Relatie met de klant/gast is verstevigd.  
Binding met de klant/gast is gerealiseerd. 

B1-K1-W5 Onderhoudt in- en/of externe 
contacten 
-Maakt makkelijk contact met anderen, maakt 
een positieve, betrouwbare indruk op de 
klant/gast en bouwt met verschillende typen 
mensen een goede verstandhouding op.  
-Leeft zich in in de ander en past de gegeven 
informatie over actuele ontwikkelingen, 
producten, diensten aan op de behoeften van 
het contact.  
-Ziet kansen om de dienstverlening, verkoop te 
verbeteren en maakt anderen attent op nieuwe 
mogelijkheden. 
 
Resultaat 
Relatie met de klant/gast is verstevigd.  
Binding met de klant/gast is gerealiseerd. 

  



B1-K1-W6  Werft klanten/gasten en 
opdrachten 
- kiest weloverwogen het wervingsmiddel dat 
hij het meest effectief in kan zetten bij het 
proactief werven van nieuwe klanten/gasten en 
opdrachten;  
- heeft lef en durf om contact op te nemen met 
potentiële klanten/gasten;  
- benadert klanten/gasten op passende wijze en 
is creatief om in contact te komen met nieuwe 
klanten/gasten; 
- zet zijn kennis van trends, ontwikkelingen, 
omgeving, producten en diensten in om 
relevante gespreksonderwerpen aan te snijden 
in contact met de klant/gast; 
- schat de commerciële potentie van de 
klant/gast vlot in en doet een passend aanbod.  
 
Resultaat 
Er is, via verschillende commerciële kanalen, 
contact gelegd met potentiële klanten/gasten 
om nieuwe klanten/gasten te binden. 

 

  



B1-K2 Voert administratieve en 
financiële processen uit 
Dossier 2020:  
Werkprocessen en gedragskenmerken 

B1-K2 Voert administratieve en 
financiële processen uit  
Dossier 2015:  
Werkprocessen en gedragskenmerken 

 B1-K2-W1 Houdt de voorraad bij 
-Inventariseert nauwkeurig de voorraad.  
-Stelt geordend vast welke producten en/of 
materialen nodig zijn.  
-Werkt volgens de bedrijfsprocedure en –
richtlijnen 
 
Resultaat 
De voorraad is op peil. 

B1-K2-W1  Stelt informatiemateriaal samen 
- verzamelt en verwerkt planmatig de juiste 
informatie; 
- overlegt tijdig met zijn leidinggevende; - 
formuleert informatie duidelijk en aansprekend 
voor de doelgroep. Hij presenteert informatie 
overzichtelijk; 
- werkt volgens bedrijfsrichtlijnen en sluit zijn 
communicatiestijl aan op de bedrijfsformule. 
 
Resultaat 
Informatiemateriaal is actueel en gereed voor 
publicatie via distributiekanalen. 

B1-K2-W2 Verzamelt en verwerkt informatie 
-Verzamelt en verwerkt planmatig de juiste 
informatie.  
-Overlegt tijdig met zijn leidinggevende. 
-Formuleert informatie duidelijk en 
aansprekend voor de doelgroep. Hij presenteert 
informatie overzichtelijk.  
-Werkt volgens bedrijfsrichtlijnen en sluit zijn 
communicatiestijl aan op de bedrijfsformule. 
 
Resultaat 
Informatiemateriaal is actueel en gereed voor 
publicatie via distributiekanalen. 

B1-K2-W2  Houdt financiële administratie bij 
en handelt transacties af 
- neemt bedrijfsvoorschriften en 
veiligheidsvoorschriften in acht bij het 
controleren van betalingsgegevens en het 
facturatieproces;  
- legt volledige verantwoording af aan zijn 
leidinggevende over de financiële administratie; 
- controleert betalingen nauwkeurig en werkt 
volgens de bedrijfsprocedure. 
 
Resultaat 
Het financiële proces is afgerond. 

B1-K2-W3 Houdt financiële administratie bij en 
handelt transacties af 
-Neemt bedrijfsvoorschriften en 
veiligheidsvoorschriften in acht bij het 
controleren van het betalingsgegevens en 
facturatieproces.  
-Legt volledige verantwoording af aan zijn 
leidinggevende over de financiële administratie. 
-Controleert betalingen nauwkeurig en werkt 
volgens de bedrijfsprocedure. 
 
Resultaat 
Het financiële proces is afgerond. 

B1-K2-W3 Houdt de administratie bij  
- registreert en verwerkt gegevens nauwkeurig 
en conform de bedrijfsprocedure; 
- legt regelmatig verantwoording af aan zijn 
leidinggevende over de administratie. 
 
Resultaat 
Contactgegevens zijn actueel.  
Administratie van reserveringen, producten, 
diensten, klachten en klant/gasttevredenheid is 
afgehandeld. 

B1-K2-W4 Houdt de administratie bij 
-Registreert en verwerkt gegevens nauwkeurig 
en conform de bedrijfsprocedure.  
-Legt regelmatig verantwoording af aan zijn 
leidinggevende over de administratie. 
 
Resultaat 
Contactgegevens zijn actueel.  
Administratie van reserveringen, producten, 
diensten, klachten en klant/gasttevredenheid is 
afgehandeld. 



B1-K2-W4 Doet voorstellen voor aftersales of 
aanpassing van de dienstverlening 
- maakt effectief gebruik van de 
klant/gastgegevens; 
- maakt zorgvuldig gebruik van klant / 
gastgegevens, conform de bedrijfsprocedure (in 
overeenstemming met de AVG); 
- ziet mogelijkheden voor commerciële kansen 
in de beschikbare informatie. Vertaalt 
commerciële kansen naar een concreet 
voorstel;  
- rapporteert overzichtelijk en komt proactief 
met voorstellen voor aftersales of verbetering 
van de dienstverlening naar de klant/gast; 
- overlegt tijdig met zijn leidinggevende en/of 
collega´s. 
 
Resultaat 
Om de klant/gasttevredenheid te verhogen en 
klanten/gastenbinding te realiseren zijn 
voorstellen voor aftersales of aanpassingen van 
de dienstverlening gedaan. 

B1-K2-W5 Doet voorstellen voor aftersales of 
aanpassing van de dienstverlening 
-Maakt effectief gebruik van de 
klant/gastgegevens in het systeem.  
 
 
 
-Ziet mogelijkheden voor commerciële kansen 
in de beschikbare informatie. Vertaalt 
commerciële kansen naar een concreet 
voorstel.  
-Rapporteert overzichtelijk en komt proactief 
met voorstellen voor aftersales of verbetering 
van de dienstverlening naar de klant/gast. 
-Overlegt tijdig met zijn leidinggevende en/of 
collega´s. 
 
Resultaat 
Om de klant/gasttevredenheid te verhogen en 
klanten/gastenbinding te realiseren zijn 
voorstellen voor aftersales of aanpassingen van 
de dienstverlening gedaan. 

  



 
PROFIELTAAK LEISURE 

 

P1-K1 Organiseert activiteiten en 
ondersteunt bij voorkomende 
werkzaamheden 
Dossier 2020:  
Werkprocessen en gedragskenmerken 

P1-K1 Organiseert en voert 
activiteiten uit 
Dossier 2015:  
Werkprocessen en gedragskenmerken  

P1-K1-W1 Maakt een planning voor de 
organisatie van activiteiten 
- zorgt ervoor dat het activiteitenprogramma 
goed is afgestemd op de doelgroep, 
beschikbare medewerkers en middelen;  
- maakt een passende inschatting van tijd, 
medewerkers en middelen bij het opstellen van 
het programma en draaiboeken; 
- houdt zich bij het opstellen van het 
activiteitenprogramma aan bedrijfsrichtlijnen; 
- stemt op effectieve wijze de planning af met 
een verantwoordelijke. 
 
Resultaat 
De planning voor het activiteitenprogramma en 
draaiboeken zijn opgesteld. 

P1-K1-W1 Maakt een planning voor de 
organisatie van activiteiten 
-Zorgt ervoor dat het activiteitenprogramma 
goed is afgestemd op de doelgroep, 
beschikbare medewerkers en middelen.  
-Maakt een passende inschatting van tijd, 
medewerkers en middelen bij het opstellen van 
het programma en draaiboeken.  
-Houdt zich bij het opstellen van het 
activiteitenprogramma aan bedrijfsrichtlijnen. 
-Stemt op effectieve wijze de planning af met 
een verantwoordelijke. 
 
Resultaat 
De planning voor het activiteitenprogramma en 
draaiboeken zijn opgesteld. 

P1-K1-W2 Bereidt de uitvoering van 
activiteiten voor  
- controleert tijdig of benodigde faciliteiten, 
materialen en middelen klaar staan en gaat bij 
een probleem of tekort creatief om met 
beschikbare materialen en middelen;  
- zorgt tijdig voor een passende aankleding van 
de omgeving en een passende outfit voor 
zichzelf;  
- controleert zorgvuldig en op systematische 
wijze of de veiligheid van faciliteiten en 
materialen voldoen aan de gestelde 
veiligheidsnormen;  
- stelt aan de hand van een checklist vast welke 
materialen en middelen moeten worden 
aangevuld;  
- overlegt regelmatig met collega’s en schakelt 
anderen tijdig in bij problemen. 
 
 
Resultaat 
Activiteiten zijn voorbereid.  
Alle benodigde materialen en middelen staan 
klaar voor gebruik. 

P1-K1-W2 Bereidt de uitvoering van 
activiteiten voor 
-Controleert tijdig of benodigde 
(hulp)materialen, faciliteiten etc. aanwezig zijn. 
Gaat bij een probleem of tekort creatief om met 
beschikbare materialen en middelen.  
 
 
 
-Controleert zorgvuldig en op systematische 
wijze of de veiligheid van faciliteiten en 
materialen voldoen aan de gestelde 
veiligheidsnormen.  
 
 
 
-Overlegt regelmatig met collega’s, geeft 
instructies en aanwijzingen aan collega's en 
schakelt anderen tijdig in bij problemen. 
 
Resultaat 
Activiteiten zijn voorbereid.  
Alle benodigde materialen en middelen staan 
klaar voor gebruik. 

  



P1-K1-W3 Begeleidt activiteiten 
- zet materialen en middelen op verantwoorde 
wijze in bij activiteiten en gaat zorgvuldig met 
materialen en middelen om; 
- stemt de stijl van presenteren en 
communiceren af op de gasten;  
- straalt enthousiasme uit en weet dit over te 
brengen op de deelnemers; 
- toont inzicht in de activiteit en de (onveilige) 
situatie en beoordeelt snel of maatregelen 
genomen moeten worden met betrekking tot 
de kwaliteit, voortgang of veiligheid en welke 
actie noodzakelijk is;  
- overlegt bij de uitvoering regelmatig met 
andere collega’s die betrokken zijn bij de 
activiteit en roept tijdig de hulp van anderen in; 
- toont overwicht bij corrigerend optreden bij 
risicovolle situaties of bij grensoverschrijdend 
gedrag;  
- past consequent veiligheidsvoorschriften en 
richtlijnen toe om onveilige situaties te 
voorkomen. 
 
Resultaat 
Klanten/gasten zijn optimaal begeleid.  

P1-K1-W3 Begeleidt activiteiten 
-Zet materialen en middelen op verantwoorde 
wijze in bij activiteiten en gaat zorgvuldig met 
materialen en middelen om.  
-Stemt de stijl van presenteren en 
communiceren af op de gasten.  
 
 
Toont inzicht in de activiteit en de (onveilige) 
situatie en beoordeelt snel of maatregelen 
genomen worden met betrekking tot de 
kwaliteit, voortgang of veiligheid en welke actie 
noodzakelijk is.  
-Overlegt bij de uitvoering regelmatig met 
andere collega’s die betrokken zijn bij de 
activiteit en roept tijdig de hulp van anderen in. 
-Treedt corrigerend op wanneer risicovolle 
situaties zich voordoen en toont daarbij 
overwicht. 
-Past veiligheidsvoorschriften en richtlijnen toe 
bij het observeren van de activiteit om onveilige 
situaties te signaleren. 
 
Resultaat 
Klanten/gasten zijn tevreden over het verloop 
van de activiteit. 

P1-K1-W4 Rondt de activiteit af 
- vraagt proactief aan klanten/gasten naar hun 
tevredenheid over de activiteit, 
enthousiasmeert hen om ook aan andere 
activiteiten deel te nemen en brengt proactief 
signalen van klant/gasttevredenheid in bij de 
evaluatie;  
- zet benodigde materialen en middelen voor 
het uitvoeren van schoonmaak- en 
opruimwerkzaamheden effectief in en gaat 
bewust om met materialen, middelen, tijd en 
energie;  
- maakt schoon en ruimt op volgens het 
schoonmaakplan;  
- signaleert mogelijke onveilige situaties, 
storingen of defecten en bepaalt of hij 
deskundig genoeg is om deze zelf te repareren 
en voert de reparatie accuraat uit of schakelt de 
technische dienst in. 
 
Resultaat 
De activiteit is afgerond, schoonmaak- en 
opruimwerkzaamheden zijn uitgevoerd, de 
activiteit is geëvalueerd. 

P1-K1-W4 Rondt de activiteit af 
-Vraagt proactief aan klanten/gasten naar hun 
tevredenheid over de activiteit en 
enthousiasmeert hen om ook aan andere 
activiteiten deel te nemen. Brengt proactief 
signalen van klant/gasttevredenheid in bij de 
evaluatie.  
-Zet benodigde materialen en middelen voor 
het uitvoeren van schoonmaak- en 
opruimwerkzaamheden effectief in en gaat 
bewust om met materialen, middelen, tijd en 
energie.  
-Maakt schoon en ruimt op volgens het 
schoonmaakplan.  
-Signaleert mogelijke onveilige situaties, 
storingen of defecten. Bepaalt of hij deskundig 
genoeg is om deze zelf te repareren en voert de 
reparatie accuraat uit of schakelt de technische 
dienst in. 
 
Resultaat 
De activiteit is afgerond, schoonmaak- en 
opruimwerkzaamheden zijn uitgevoerd, de 
activiteit is geëvalueerd. 



P1-K1-W5 Draagt bij aan een veilig en 
aangenaam verblijf op een recreatiebedrijf/op 
locatie 
- handelt gastvrij en servicegericht;  
- stemt zijn taal en benaderingswijze effectief af 
op de gasten/deelnemers/bezoekers;  
- toont overwicht bij corrigerend optreden bij 
risicovolle situaties of bij ongewenst gedrag; 
- past consequent veiligheidsvoorschriften en 
richtlijnen toe bij het houden van toezicht; 
- blijft voortdurend alert op mogelijke risico’s; 
- onderneemt tijdig passende acties bij een 
risicovolle situatie, ongeluk, incident of 
calamiteit. 
 
Resultaat 
Een optimale bijdrage aan een veilig en 
aangenaam verblijf van 
gasten/deelnemers/bezoekers. 

 

P1-K1-W6 Ondersteunt bij voorkomende 
werkzaamheden op een recreatiebedrijf/op 
locatie 
- voert ondersteunende werkzaamheden 
bedreven uit;  
- gedraagt zich gastvrij;  
- gebruikt materialen en materieel op een 
effectieve en efficiënte wijze en gaat er 
zorgvuldig mee om;  
- overlegt regelmatig en tijdig met collega’s over 
de uit te voeren werkzaamheden en schakelt 
anderen tijdig in bij vragen, problemen of 
afwijkingen;  
- toont omgevingsbewustzijn door rekening te 
houden met klanten/gasten. 
 
Resultaat 
Er is ondersteuning verleend bij voorkomende 
werkzaamheden op een recreatiebedrijf/op 
locatie 

 

 

  



 
PROFIELTAAK TRAVEL 

 

P2-K1 Realiseert commercieel 
aanbod  
Dossier 2020:  
Werkprocessen en gedragskenmerken 

P2-K1 Realiseert commercieel 
aanbod 
Dossier 2015:  
Werkprocessen en gedragskenmerken  

 P2-K1-W1 Werft klanten/gasten en 
opdrachten 
-Kiest weloverwogen het wervingsmiddel dat hij 
het meest effectief in kan zetten bij het 
proactief werven van nieuwe klanten/gasten en 
opdrachten.  
-Heeft lef en durf om contact op te nemen met 
potentiële klanten/gasten. Benadert 
klanten/gasten op passende wijze en is creatief 
om in contact te komen met nieuwe 
klanten/gasten.  
-Zet zijn kennis van trends, ontwikkelingen, 
omgeving, producten en diensten in om 
relevante gespreksonderwerpen aan te snijden 
in contact met de klant/gast. Schat daarbij de 
commerciële potentie van de klant/gast vlot in 
en maakt de juiste beslissing of hij de klant/gast 
een passend aanbod gaat doen. 
 
Resultaat 
Er is, via verschillende commerciële kanalen, 
contact gelegd met potentiële klanten/gasten 
om nieuwe klanten/gasten te binden. 

P2-K1-W1 Promoot producten en diensten 
- presenteert het aanbod van het bedrijf op 
onderscheidende wijze en licht producten 
duidelijk toe;  
- stemt zijn stijl van communiceren en/of 
presenteren af op de doelgroep en de vraag en 
informatiebehoefte van de klant/gast; 
- handelt bij het presenteren van het aanbod 
van het bedrijf volgens geldende 
bedrijfsrichtlijnen;  
- bespreekt doelgericht met de leidinggevende 
welke promotiekanalen het beste ingezet 
kunnen worden. 
 
Resultaat 
Het bedrijf en het aanbod is op een 
onderscheidende wijze gepromoot. 

P2-K1-W2 Promoot producten en diensten 
-Presenteert het aanbod van het bedrijf op 
onderscheidende wijze en licht producten 
duidelijk toe. Stemt zijn stijl van communiceren 
en/of presenteren af op de doelgroep en de 
vraag en informatiebehoefte van de klant/gast. 
-Handelt bij het presenteren van het aanbod 
van het bedrijf volgens geldende 
bedrijfsrichtlijnen.  
-Bespreekt doelgericht met de leidinggevende 
welke promotiekanalen het beste ingezet 
kunnen worden. 
 
 
Resultaat 
Het bedrijf en het aanbod is op een 
onderscheidende wijze gepromoot. 

  



P2-K1-W2 Stelt een passend aanbod op met 
gerelateerde services en producten 
-signaleert commerciële kansen op basis van de 
klant/gastwens en zijn kennis over bestemming, 
omgeving, services, producten en actuele 
ontwikkelingen en vertaalt deze naar 
commercieel interessante 
productmogelijkheden in het aanbod; 
- maakt een juiste inschatting van de klant/gast 
en haar koopmotieven en past de inhoud en de 
presentatie van het aanbod daarop aan; 
- ziet mogelijkheden om de klant/gast te 
overtuigen tot een keuze te komen en speelt 
hier actief op in door verkoopvaardigheden en -
technieken in te zetten;  
- stelt een volledig en duidelijk aanbod op en 
hanteert hierbij correcte spelling en 
grammatica; 
- werkt conform de eisen van de richtlijn 
Verzekeringsdistributie (IDD) en de Wet op het 
financieel toezicht (Wft). 
 
Resultaat 
Er is een passend commercieel aanbod 
opgesteld. 

P2-K1-W3 Stelt een passend aanbod op 
 
-Signaleert commerciële kansen op basis van de 
klant/gastwens en zijn kennis over bestemming, 
omgeving, services, producten en actuele 
ontwikkelingen en vertaalt deze naar 
commercieel interessante 
productmogelijkheden in het aanbod.  
-Maakt een juiste inschatting van de klant/gast 
en haar koopmotieven en past de inhoud en de 
presentatie van het aanbod daarop aan.  
-Ziet mogelijkheden om de klant/gast te 
overtuigen tot een keuze te komen en speelt 
hier actief op in door verkoopvaardigheden en -
technieken in te zetten.  
-Stelt een volledig en duidelijk aanbod op en 
hanteert hierbij correcte spelling en 
grammatica. 
 
 
 
 
Resultaat 
Er is een passend commercieel aanbod 
opgesteld. 

P2-K1-W3 Maakt een prijsberekening bij het 
aanbod  
- werkt volgens geldende 
boekingsvoorwaarden, bedrijfsspecifieke 
richtlijnen en brancherichtlijnen een aanbod 
uit;  
- zoekt gestructureerd informatie op in 
beschikbare hulpmiddelen of systemen om een 
prijsberekening te kunnen maken;  
- berekent nauwkeurig de prijs en zet dit in een 
overzichtelijk prijsoverzicht;  
- maakt gebruik van zijn financieel commercieel 
inzicht om een prijsberekening te maken: weegt 
belangen van de organisatie en de klant/gast af 
en maakt een commerciële keuze. 
 
Resultaat 
Prijsberekening is gemaakt en verwerkt in een 
prijsoverzicht. 

P2-K1-W4 Maakt een prijsberekening bij het 
aanbod 
-Werkt volgens geldende 
boekingsvoorwaarden, bedrijfsspecifieke 
richtlijnen en brancherichtlijnen een aanbod 
uit.  
-Zoekt gestructureerd informatie op in 
beschikbare hulpmiddelen of systemen om een 
prijsberekening te kunnen maken.  
-Berekent nauwkeurig de prijs en zet dit in een 
overzichtelijk prijsoverzicht.  
-Maakt gebruik van zijn financieel commercieel 
inzicht om een prijsberekening te maken. 
Weegt belangen van de organisatie en de 
klant/gast af en maakt een commerciële keuze. 
 
Resultaat 
Prijsberekening is gemaakt en verwerkt in een 
prijsoverzicht. 

 

  



 
PROFIELTAAK LEIDINGGEVEN 

 

P3/P4-K2 Geeft leiding 
Dossier 2020:  
Werkprocessen en gedragskenmerken 

P3-K2 Geeft leiding en voert 
beheerstaken uit 
Dossier 2015:  
Werkprocessen en gedragskenmerken  

P3/P4-K2-W1 Plant en verdeelt de 
werkzaamheden 
- wijst de activiteit toe aan de medewerker die 
daar het meest geschikt voor is;  
- stelt de juiste prioriteiten in werkzaamheden 
en de volgorde daarvan;  
- houdt rekening met pieken en dalen en 
mogelijke afwijkingen in de uitvoering;  
 
- houdt bij het verdelen van werkzaamheden 
rekening met bedrijfsrichtlijnen, cao-
bepalingen, Arbowet en overige wettelijke 
bepalingen. 
 
Resultaat 
De werkzaamheden zijn gepland en verdeeld. 
 

P3/P4-K2-W2 Plant en verdeelt de 
werkzaamheden  
-Wijst de activiteit toe aan de medewerker die 
daar het meest geschikt voor is.  
-Stelt de juiste prioriteiten in werkzaamheden 
en de volgorde daarvan.  
-Stelt realistische en haalbare planningen op 
waarin rekening is gehouden met pieken en 
dalen en mogelijke afwijkingen in de uitvoering. 
-Houdt bij het verdelen van werkzaamheden 
rekening met bedrijfsrichtlijnen, cao-
bepalingen, Arbowet en overige wettelijke 
bepalingen. 
 
Resultaat 
Werkzaamheden zijn gepland en verdeeld. 
 

P3/P4-K2-W2 Instrueert en begeleidt nieuwe 
collega's, stagiairs en/of vrijwilligers 
- geeft met overtuiging duidelijke aanwijzingen, 
instructies en/of opdrachten; 
 
- geeft heldere, onderbouwde en constructieve 
feedback;  
 
- bewaakt de kwaliteit van werkzaamheden en 
productiviteit aan de hand van gestelde eisen 
en planning; 
- bespreekt zaken die het functioneren en de 
harmonie in het team verstoren; 
 
 
- signaleert tijdig afwijkingen of knelpunten in 
de uitvoering van werkzaamheden, analyseert 
de situatie en het knelpunt zorgvuldig en komt 
met een passende oplossing. 
Resultaat 
Nieuwe collega's, stagiairs en/of vrijwilligers zijn 
geïnstrueerd en begeleid.  
De samenwerking in het team is verbeterd. 

P3/P4-K2-W5 Begeleidt en stuurt 
medewerkers aan 
-Geeft (lerende) medewerkers met overtuiging 
duidelijke aanwijzingen, instructies en/of 
opdrachten.  
-Geeft de medewerker bij de persoon passende 
heldere, onderbouwde en constructieve 
feedback over zijn functioneren.  
-Bewaakt de kwaliteit van werkzaamheden en 
productiviteit aan de hand van gestelde eisen 
en planning.  
-Bevordert een positieve onderlinge 
verstandhouding tussen teamleden door zaken 
te bespreken die het functioneren en de 
harmonie in het team verstoren.   
 
 
 
 
Resultaat 
iedere medewerker heeft begeleiding 
ontvangen.  
De samenwerking in het team is goed.  
Persoonlijke en teamdoelstellingen worden 
nagestreefd en resultaten zijn behaald. 

P3/P4-K2-W3 Voert formele gesprekken P3/P4-K2-W6 Voert intern formele gesprekken 



- maakt met overtuiging duidelijke afspraken 
met de (lerende) medewerker tijdens het 
gesprek;  
- geeft de (lerende) medewerker heldere, 
onderbouwde en constructieve feedback;  
 
- motiveert de (lerende) medewerker om zijn 
best te doen, doelen te bereiken, uitdagingen 
aan te gaan en zijn ideeën en opvattingen in te 
brengen; 
- analyseert relevante gegevens over het 
functioneren van medewerkers, toetst 
verkregen gegevens in het gesprek met de 
medewerker;  
- handelt in gesprekken met (lerende) 
medewerkers onbevooroordeeld en vanuit het 
principe dat iedereen recht heeft op gelijke 
kansen;  
- neemt bij het voeren van gesprekken 
bedrijfsprocedures en wettelijke richtlijnen die 
betrekking hebben op het personeelsbeleid in 
acht. 
 
Resultaat 
Gesprekken zijn gevoerd en de afspraken zijn 
vastgelegd. 

-Maakt met overtuiging duidelijke afspraken 
met de (lerende) medewerker tijdens het 
gesprek.  
-Geeft de (lerende) medewerker heldere, 
onderbouwde en constructieve feedback over 
zijn functioneren.  
-Motiveert de (lerende) medewerker om zijn 
best te doen, doelen te bereiken, uitdagingen 
aan te gaan en zijn ideeën en opvattingen in te 
brengen.  
-Analyseert relevante gegevens over het 
functioneren van medewerkers, toetst 
verkregen gegevens in het gesprek met de 
medewerker.  
-Handelt in gesprekken met (lerende) 
medewerkers onbevooroordeeld en vanuit het 
principe dat iedereen recht heeft op gelijke 
kansen. 
-Neemt bij het voeren van gesprekken 
bedrijfsprocedures en wettelijke richtlijnen die 
betrekking hebben op het personeelsbeleid in 
acht. 
 
Resultaat 
Gesprekken zijn gevoerd en de afspraken zijn 
vastgelegd. 

 

 

  



 

 
PROFIELTAAK UITVOEREN BEHEERSTAKEN 

 
P3/P4-K3 Voert beheerstaken uit  
 
Dossier 2020:  
Werkprocessen en gedragskenmerken 

P3-K2 Geeft leiding en voert 
beheerstaken uit 
Dossier 2015:  
Werkprocessen en gedragskenmerken  

P3/P4-K3-W1 Maakt een operationeel plan 
- schat kansen en risico's reëel in en vertaalt dit 
in realistische doelen en uitvoerbare 
activiteiten;  
- maakt een realistische inschatting van 
kwantitatieve en kwalitatieve personele 
behoefte;  
- bepaalt de juiste prioriteiten in activiteiten 
voor het behalen van operationele doelen en 
stemt activiteiten zodanig op elkaar af dat deze 
uitvoerbaar en haalbaar zijn;  
- maakt duidelijke keuzes voor zijn team ten 
aanzien van te behalen doelstellingen en uit te 
voeren activiteiten;  
- stemt tijdig en volgens bedrijfsrichtlijnen met 
de ondernemer of het management af over 
eventuele aanpassingen van het operationeel 
plan;  
- schrijft een logisch gestructureerd 
operationeel plan waarbij hij correcte spelling 
en grammatica hanteert. 
 
Resultaat 
Doelstellingen, activiteiten met bijbehorende 
eisen en het benodigde personeel staan 
beschreven in een operationeel plan. 

P3/P4-K2-W1 Maakt een operationeel plan 
-Schat kansen en risico's reëel in en vertaalt 
deze in realistische doelen en uitvoerbare 
activiteiten.  
-Maakt een realistische inschatting van 
kwantitatieve en kwalitatieve personele 
behoefte.  
-Bepaalt de juiste prioriteiten in activiteiten 
voor het behalen van de operationele doelen en 
stemt activiteiten zodanig op elkaar af dat deze 
uitvoerbaar en haalbaar zijn.  
-Maakt met overtuiging duidelijke keuzes voor 
zijn team ten aanzien van de te behalen 
doelstellingen en uit te voeren activiteiten. 
-Stemt tijdig en volgens bedrijfsrichtlijnen met 
de ondernemer of het management af over 
eventuele aanpassingen van het operationeel 
plan.  
-Schrijft een volledig, nauwkeurig en logisch 
gestructureerd operationeel plan waarbij hij 
correcte spelling en grammatica hanteert. 
 
Resultaat 
Doelstellingen, activiteiten met bijbehorende 
eisen en het benodigde personeel staan 
beschreven in een operationeel plan. 

P3/P4-K3-W2 Maakt een begrotingsvoorstel 
-analyseert relevante financiële informatie 
grondig en trekt hieruit logische conclusies over 
de opbrengst van activiteiten; 
- maakt realistische kostenberekeningen; 
 
- maakt een volledige en nauwkeurige 
rapportage  
 
Resultaat 
Er is een begrotingsvoorstel gemaakt, 
onderbouwd met een rapportage van 
opbrengsten en kostenberekeningen. 

P3/P4-K2-W3 Begroot financiën 
-Analyseert grondig gegevens over de 
opbrengst van de afdeling en trekt hieruit 
logische conclusies.  
-Maakt realistische kostenberekeningen en 
begrotingsvoorstellen.  
-Maakt volledige en nauwkeurige rapportages 
van de analyses van de opbrengst. 
 
Resultaat 
Er is een voorstel voor de begroting gedaan, 
onderbouwd met een rapportage van 
opbrengsten en kostenberekeningen. 

  



P3/P4-K3-W3 Bewaakt financiën 
- maakt een heldere analyse van overzichten en 
rapportages om budgetten te kunnen bewaken; 
- bedenkt realistische en economisch 
aantrekkelijke voorstellen om overschrijdingen 
of afwijkingen te beperken of te herstellen; 
- houdt de financiële administratie volledig en 
nauwkeurig bij en verwerkt en registreert 
hiervoor alle benodigde gegevens accuraat; 
- spreekt medewerkers op integere wijze aan op 
afwijkingen van afspraken of uitgaven die zijn 
overeengekomen;  
- neemt bij het voeren van de financiële 
administratie voorgeschreven procedures en 
wettelijke richtlijnen in acht. 
 
Resultaat 
Er is een voorstel voor het beheersen van 
budgetoverschrijdingen gedaan, onderbouwd 
met een rapportage van de analyse van de 
vergelijking van toegestane en werkelijk 
gemaakte kosten. 

P3/P4-K2-W4 Bewaakt financiën 
-Maakt een heldere analyse van overzichten en 
rapportages om budgetten te kunnen bewaken. 
-Bedenkt realistische en economisch 
aantrekkelijke voorstellen om overschrijdingen 
of afwijkingen te beperken of te herstellen. 
-Houdt de financiële administratie volledig en 
nauwkeurig bij en verwerkt en registreert 
hiervoor alle benodigde gegevens accuraat. 
-Spreekt medewerkers op integere wijze aan op 
afwijkingen van afspraken/uitgaven die zijn 
overeengekomen.  
-Neemt bij het voeren van de financiële 
administratie voorgeschreven procedures en 
wettelijke richtlijnen in acht. 
 
Resultaat 
Er is een voorstel voor het beheersen van 
budgetoverschrijdingen gedaan, onderbouwd 
met een rapportage van de analyse van de 
vergelijking van toegestane en werkelijk 
gemaakte kosten. 

 

  



 

Beroepscontext 
 

Dossier 2020: Beroepscontext 
De beginnend beroepsbeoefenaar is werkzaam 
in bedrijven die gericht zijn op recreatie, 
toerisme en vrijetijd. De beginnend 
beroepsbeoefenaar is werkzaam in 
verschillende contexten.  
In deze contexten heeft hij veel contact met 
internationale klanten/gasten. 
Het uitgangspunt van het kwalificatiedossier is 
dat de beginnend beroepsbeoefenaar breed 
opgeleid wordt. 

Dossier 2015: Beroepscontext 
De medewerker travel, leisure en hospitality is 
werkzaam in bedrijven die gericht zijn op 
recreatie, toerisme en vrijetijd. De medewerker 
travel, leisure en hospitality is werkzaam in 
verschillende contexten.  
In deze contexten heeft de medewerker TLH 
veel contact met internationale klanten/gasten. 
Het uitgangspunt van het kwalificatiedossier is 
dat de medewerker travel, leisure en hospitality 
breed opgeleid wordt. 
 

  



 
Vakkennis en vaardigheden 

 

2020: Kerntaak B1-K1 (Frontoffice) 
Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft kennis van (bedrijfsspecifieke) 
processen, procedures, richtlijnen en wet- en 
regelgeving (o.a. de AVG)  
§ kan in de praktijk toegepaste 
informatiesystemen gebruiken om 
klant/gastgegevens te registreren 
§ kan in de praktijk toegepaste kassasystemen, 
betaalautomaten en de daarbij behorende ICT 
hulpmiddelen bedienen 
 
§ heeft kennis van de toepassing van 
verschillende (digitale) verkoop- en 
afzetkanalen  
§ heeft kennis van e-commerce 
§ heeft kennis van online marketing 
§ heeft kennis van mediavormgeving 
§ heeft kennis van social media 
§ heeft kennis van webcare 
§ kan klantbehoeften monitoren met 
onlinedata 
 
§ heeft kennis van de duurzaamheidsprincipes  
§ heeft kennis van duurzaamheidsthema's in 
eigen werkomgeving  
§ heeft kennis van het begrip circulaire 
economie 
§ kan duurzaamheid onder de aandacht 
brengen van gasten/klanten en hen hierover 
informeren 
 
§ heeft kennis van faciliteiten en toeristische 
attracties in relevante regio's  
§ heeft kennis van procedures met betrekking 
tot reserveringen, boekingen of betalingen  
§ heeft kennis van producten, diensten die 
aangeboden worden 
§ heeft kennis van relevante trends en 
ontwikkelingen in de branche, regio of 
omgeving  
 
§ heeft kennis van verschillende doelgroepen, 
klant/gasttypen, klant/gastgedragingen en 
verwachtingen 
§ heeft kennis van personalisatie van 
producten/diensten  

2015: Kerntaak B1-K1 (Frontoffice) 
Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft kennis van (bedrijfsspecifieke) 
processen, procedures, richtlijnen en wet- en 
regelgeving  
 
 
 
 
 
 
 
§ heeft kennis van de toepassing van 
verschillende (digitale) verkoop- en 
afzetkanalen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ heeft kennis van faciliteiten en toeristische 
attracties in relevante regio's  
§ heeft kennis van procedures met betrekking 
tot reserveringen, boekingen of betalingen  
§ heeft kennis van producten, diensten die 
aangeboden worden  
§ heeft kennis van relevante trends en 
ontwikkelingen in de branche, regio of 
omgeving  
 
§ heeft kennis van verschillende doelgroepen, 
klant/gasttypen, klant/gastgedragingen en 
verwachtingen  
 
 



 
§ heeft kennis van verschillende soorten 
klachten  
 
§ kan communicatievaardigheden toepassen 
(omnichannel) 
§ kan omgaan met zeer diverse vragen of 
wensen van gasten  
 
Engels 
§ kan dagelijkse gesprekken met klanten/gasten 
voeren in het Engels  
§ kan dagelijkse informatie aan de klant/gast 
toelichten in het Engels  
§ kan eenvoudige teksten schrijven om met de 
klant/gast te communiceren in het Engels 
§ kan naar de klant/gast luisteren om de kern 
van de klantwens te begrijpen in het Engels 
§ kan schriftelijke communicatie van de 
klant/gast over bekende onderwerpen lezen en 
begrijpen in het Engels 
 
MVT 2 
§ kan een eenvoudig gesprek met de klant/gast 
voeren in een 2e moderne vreemde taal  
§ kan een korte, eenvoudige boodschap voor de 
klant/gast schrijven in een 2e moderne 
vreemde taal  
§ kan korte en eenvoudige schriftelijke 
communicatie van de klant/gast lezen en 
begrijpen in een 2e moderne vreemde taal  
§ kan korte, vooraf geoefende, informatie 
presenteren aan de klant/gast in een 2e 
moderne vreemde taal  
§ kan naar de klant/gast luisteren om de kern 
van de klantwens te volgen in een 2e moderne 
vreemde taal. 
 

 
§ heeft kennis van verschillende soorten 
klachten  
 
§ kan communicatievaardigheden voor de 
telefoon toepassen  
 
 
 
Engels 
§ kan dagelijkse gesprekken met klanten/gasten 
voeren in het Engels  
§ kan dagelijkse informatie aan de klant/gast 
toelichten in het Engels  
§ kan eenvoudige teksten schrijven om met de 
klant/gast te communiceren in het Engels 
§ kan naar de klant/gast luisteren om de kern 
van de klantwens te begrijpen in het Engels 
§ kan schriftelijke communicatie van de 
klant/gast over bekende onderwerpen lezen en 
begrijpen in het Engels 
 
MVT 2 
§ kan een eenvoudig gesprek met de klant/gast 
voeren in een 2e moderne vreemde taal  
§ kan een korte, eenvoudige boodschap voor de 
klant/gast schrijven in een 2e moderne 
vreemde taal  
§ kan korte en eenvoudige schriftelijke 
communicatie van de klant/gast lezen en 
begrijpen in een 2e moderne vreemde taal 
§ kan korte, vooraf geoefende, informatie 
presenteren aan de klant/gast in een 2e 
moderne vreemde taal  
§ kan naar de klant/gast luisteren om de kern 
van de klantwens te volgen in een 2e moderne 
vreemde taal  

2020: Kerntaak B1-K2 (Backoffice) 
Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft kennis van (bedrijfsspecifieke) 
processen, procedures, richtlijnen en wet- en 
regelgeving (o.a. de AVG)  
§ heeft kennis van het toepassen van 
(moderne) communicatiemiddelen 
§ heeft kennis van processen die leiden tot 
administratieve en financiële afhandeling  
§ heeft kennis van in de praktijk toegepaste 
betalingssystemen  
 
 

2015: Kerntaak B1-K2 (Backoffice) 
Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft kennis van (bedrijfsspecifieke) 
processen, procedures, richtlijnen en wet- en 
regelgeving  
§ heeft kennis van het toepassen van 
(moderne) communicatiemiddelen  
§ heeft kennis van processen die leiden tot 
administratieve en financiële afhandeling  
 
 
§ kan informatie zoeken, beoordelen en 
gebruiken 



Engels 
§ kan informatie over producten, diensten en 
mogelijkheden lezen en begrijpen in het Engels 
§ kan om de klant/gast te informeren 
eenvoudige teksten schrijven in het Engels 
 
MVT 2 
§ kan een korte notitie om de klant/gast te 
informeren schrijven in een 2e moderne 
vreemde taal  
§ kan korte en eenvoudige informatie over 
producten, diensten en mogelijkheden lezen en 
begrijpen in een 2e moderne vreemde taal 

 

Engels 
§ kan informatie over producten, diensten en 
mogelijkheden lezen en begrijpen in het Engels  
§ kan om de klant/gast te informeren 
eenvoudige teksten schrijven in het Engels 
 
MVT 2 
§ kan een korte notitie om de klant/gast te 
informeren schrijven in een 2e moderne 
vreemde taal  
§ kan korte en eenvoudige informatie over 
producten, diensten en mogelijkheden lezen en 
begrijpen in een 2e moderne vreemde taal 

 

2020: Profieltaak P1-K1 (Leisure) 
Vakkennis en vaardigheden 
§ kan levensreddende handelingen verrichten in 
geval van nood 
§ kan (preventieve) eerste hulpverlening 
toepassen 
§ heeft kennis van geldende arbo- en 
veiligheidsvoorschriften  
§ heeft kennis van het toezicht-, calamiteiten- 
en ontruimingsplan van de accommodatie 
§ heeft kennis van hygiëne/HACCP 
§ heeft kennis van sociale hygiëne 
§ heeft kennis van sociale veiligheid 
§ heeft kennis van toezichtplan/activiteitenplan 
§ heeft kennis van aansprakelijkheid  
 
§ heeft kennis van verschillende doelgroepen, 
klant/gasttypen, klant/gastgedragingen en 
verwachtingen 
§ heeft kennis van groepsprocessen die 
plaatsvinden tijdens een activiteit 
§ kan keuzes maken op basis van de 
duurzaamheidsprincipes bij het organiseren en 
uitvoeren van activiteiten 
 
§ kan evaluatievaardigheden toepassen in 
relatie tot zijn werkzaamheden 
§ kan feedbackvaardigheden toepassen in 
relatie tot zijn werkzaamheden  
§ kan inspelen op wisselende en onverwachte 
omstandigheden  
§ kan instructie geven bij de begeleiding van 
activiteiten 
§ heeft kennis van het creëren van sfeer 
§ kan sociale vaardigheden toepassen 
 
§ heeft kennis van voorraadbeheer 

2015: Profieltaak P1-K1 (Leisure) 
Vakkennis en vaardigheden 
§ kan levensreddende handelingen verrichten in 
geval van nood  
§ kan (preventieve) eerste hulpverlening 
toepassen 
§ heeft kennis van geldende arbo- en 
veiligheidsvoorschriften 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ heeft kennis van verschillende doelgroepen, 
klant/gasttypen, klant/gastgedragingen en 
verwachtingen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ heeft kennis van materialen en middelen die 
beschikbaar zijn 
§ kan eenvoudige onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden verrichten op een 
recreatiebedrijf/op locatie 
 
Engels 
§ kan activiteiten presenteren aan een 
klant/gast in het Engels 
§ kan met de klant/gast over en tijdens de 
activiteit communiceren in het Engels 
 
MVT 2 
§ kan activiteiten aan een klant/gast 
presenteren door middel van een kort vooraf 
geoefend praatje in een 2e moderne vreemde 
taal 
§ kan met de klant/gast in een eenvoudig 
gesprek communiceren in een 2e moderne 
vreemde taal  

§ heeft kennis van materialen en middelen die 
beschikbaar zijn  
 
 
 
 
Engels 
§ kan met de klant/gast over en tijdens de 
activiteit communiceren in het Engels 
§ kan activiteiten presenteren aan een 
klant/gast in het Engels  
 
MVT 2 
§ kan activiteiten aan een klant/gast 
presenteren door middel van een kort vooraf 
geoefend praatje in een 2e moderne vreemde 
taal 
§ kan met de klant/gast in een eenvoudig 
gesprek communiceren in een 2e moderne 
vreemde taal  

2020: Profieltaak P2-K1 (Travel) 
Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft kennis van de actuele wet- en 
regelgeving met betrekking tot financiële 
producten / reisverzekeringen  
§ heeft kennis van relevante wet- en 
regelgeving (o.a. de Wet op de 
reisovereenkomst, de AVG, de ANVR-
voorwaarden) 
 
§ heeft kennis van het toepassen van 
(moderne) communicatiemiddelen 
§ kan ict- toepassingen toepassen  
 
§ heeft kennis van relevante regio's met 
betrekking tot wensen van de doelgroep  
§ heeft kennis op hoofdlijnen van actuele lokale 
omstandigheden op vakantiebestemmingen 
(natuurrampen, politieke onrust) 
§ heeft kennis van trends en ontwikkelingen in 
de branche (o.a. personalisatie, authenticiteit) 
§ kan keuzes maken op basis van de 
duurzaamheidsprincipes bij het opstellen van 
een passend reis- en/of toeristisch/recreatief 
aanbod  
 
§ heeft kennis van customer relation 
management 
 
§ heeft inzicht in verhoudingen, aanbod en prijs 

2015: Profieltaak P2-K1 (Travel) 
Vakkennis en vaardigheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ heeft kennis van het toepassen van 
(moderne) communicatiemiddelen  
§ kan ict- toepassingen toepassen  
 
§ heeft kennis van relevante regio's met 
betrekking tot wensen van de doelgroep 
 
 
 
§ heeft kennis van trends en ontwikkelingen in 
de branche 
 
 
 
 
 
§ heeft kennis van customer relation 
management  
 
§ heeft inzicht in verhoudingen, aanbod en prijs 
 



§ heeft kennis van methoden en systemen voor 
berekening tarieven 
§ heeft kennis van verdiensten 
(marges/commissies) binnen de branche  
§ heeft kennis van verschillende doelgroepen, 
klanttypen, klantgedragingen en verwachtingen 
§ heeft kennis van verschillende 
marketinginstrumenten 
§ heeft specialistische kennis van producten of 
diensten die aangeboden worden  
 
Engels 
§ kan naar de klant/gast luisteren om de kern 
van de klantwens te begrijpen en 
verkoopmogelijkheden te signaleren in het 
Engels 
§ kan eenvoudige teksten om het aanbod te 
promoten schrijven in het Engels  
§ kan informatie over producten, diensten en 
mogelijkheden lezen en begrijpen in het Engels 
§ kan verkoopgesprekken met de klant/gast 
voeren in het Engels 
 
MVT 2 
§ kan een eenvoudig gesprek met de klant/gast 
voeren in een 2e moderne vreemde taal  
§ kan een korte notitie om het aanbod te 
promoten schrijven in een 2e moderne 
vreemde taal 
§ kan korte en eenvoudige informatie over 
producten, diensten en mogelijkheden lezen en 
begrijpen in een 2e moderne vreemde taal  
§ kan naar de klant/gast luisteren om de kern 
van de klantwens te volgen in een 2e moderne 
vreemde taal  

 
 
§ heeft kennis van verdiensten 
(marges/commissies) binnen de branche 
§ heeft kennis van verschillende doelgroepen, 
klanttypen, klantgedragingen en verwachtingen 
§ heeft kennis van verschillende 
marketinginstrumenten  
§ heeft specialistische kennis van producten of 
diensten die aangeboden worden 
 
Engels 
§ kan naar de klant/gast luisteren om de kern 
van de klantwens te begrijpen en 
verkoopmogelijkheden te signaleren in het 
Engels 
§ kan eenvoudige teksten om het aanbod te 
promoten schrijven in het Engels  
§ kan informatie over producten, diensten en 
mogelijkheden lezen en begrijpen in het Engels 
§ kan verkoopgesprekken met de klant/gast 
voeren in het Engels 
 
MVT 2 
§ kan een eenvoudig gesprek met de klant/gast 
voeren in een 2e moderne vreemde taal  
§ kan een korte notitie om het aanbod te 
promoten schrijven in een 2e moderne 
vreemde taal  
§ kan korte en eenvoudige informatie over 
producten, diensten en mogelijkheden lezen en 
begrijpen in een 2e moderne vreemde taal  
§ kan naar de klant/gast luisteren om de kern 
van de klantwens te volgen in een 2e moderne 
vreemde taal  

2020: Profieltaak P3/P4-K2 
(Leidinggeven) 
Vakkennis en vaardigheden 
 
§ heeft brede kennis van arbeidsvoorwaarden  
§ heeft brede kennis van employability  
§ heeft brede kennis van functieprofielen  
§ heeft brede kennis van het 
ziekteverzuimbeleid  
§ heeft brede kennis van werving- en selectie-
instrumenten  
§ heeft kennis van het beëindigen van een 
arbeidscontract  

2015: Profieltaak P3/P4-K2 
(Uitvoeren beheerstaken en 
leidinggeven) 
Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft brede kennis van arbeidsvoorwaarden  
§ heeft brede kennis van employability  
§ heeft brede kennis van functieprofielen 
§ heeft brede kennis van het 
ziekteverzuimbeleid  
§ heeft brede kennis van werving- en selectie-
instrumenten 
§ heeft kennis van het beëindigen van een 
arbeidscontract 



§ kan een agenda voor de vergadering opstellen 
§ kan relevante computerprogramma's om 
werkroosters te maken hanteren  
§ kent de arbeidsovereenkomst van de 
(lerende) medewerker  
§ kent de cao van de branche  
§ kent het aannamebeleid van de organisatie 
§ heeft kennis van inwerkprocedures  
§ heeft kennis van personeelsbeleid  
 
§ kan diverse gesprekstechnieken toepassen 
§ heeft brede kennis van conflicthantering 
§ kan verschillende leiderschapsstijlen hanteren 
 

§ kan een agenda voor de vergadering opstellen 
§ kan relevante computerprogramma's om 
werkroosters te maken hanteren  
§ kent de arbeidsovereenkomst van de 
(lerende) medewerker  
§ kent de cao van de branche  
§ kent het aannamebeleid van de organisatie  
 
 
 
§ kan diverse gesprekstechnieken toepassen 
§ heeft brede kennis van conflicthantering 
§ kan verschillende leiderschapsstijlen hanteren 
 
§ heeft brede kennis van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken  
 
 
§ heeft brede kennis van kenmerken van een 
operationeel plan  
 
 
 
 
 
 
 
§ kent het ondernemingsplan/de 
bedrijfsdoelstellingen 
§ kan een SWOT-analyse opstellen  
§ heeft brede kennis van 
marketinginstrumenten 
 
 
 
§ heeft brede kennis van kostensoorten  
§ heeft inzicht in financiële stromen 
§ kan berekeningen uitvoeren  
§ kan een kosten-batenanalyse maken  
§ kan financiële overzichten interpreteren  
§ kan verwachte kosten en omzetten 
berekenen  

2020: Profieltaak P3/P4-K3 
(Uitvoeren beheerstaken) 
Vakkennis en vaardigheden 
§ heeft brede kennis van kenmerken van een 
operationeel plan 
§ kan keuzes maken op basis van de 
duurzaamheidsprincipes bij het opstellen van 
een operationeel plan  
§ kan trends en ontwikkelingen omzetten in 
activiteiten/producten/diensten die passen bij 
bedrijf en doelgroep  
 
§ kent het ondernemingsplan/de 
bedrijfsdoelstellingen 
§ kan een SWOT-analyse opstellen  
§ heeft brede kennis van 
marketinginstrumenten  
 
§ heeft kennis van seizoenfluctuaties  
§ kan budgetteren  
§ heeft brede kennis van kostensoorten  
§ heeft inzicht in financiële stromen  
 
§ kan berekeningen uitvoeren  
§ kan een kosten-batenanalyse maken  
§ kan financiële overzichten interpreteren  
§ kan verwachte kosten en omzetten 
berekenen  

 

 


