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OVER ROMÉE

Mijn naam is Romée Simmes en ik
ben 18 jaar oud. Ik woon in

Netterden, dit ligt in de
Achterhoek in de buurt van

Doetinchem. Ik woon hier met
mijn ouders en twee zussen. Mijn

hobby's zijn muziek maken,
skeeleren, biertjes drinken met

vrienden en vriendinnen en reizen!
 



Mijn nieuwsgierigheid is zeker gegroeid. Eigenlijk ben ik een
persoon die eerst de kat uit de boom kijkt en nieuwe dingen
zoveel mogelijk uit de weg gaat. Tijdens mijn stage heb ik de

knop omgezet. Ik was benieuwd naar veel dingen en heb daardoor
veel initiatieven genomen en interesse getoond. 

 
Hieronder heb ik door middel van de STARR- methode een
situatie uitgelegd waar mijn nieuwsgierigheid goed aan bod

kwam. 
 
 

NIEUWSGIERIGHEID

SITUATIE

Bij EuroParcs organiseren ze verkoopweekenden voor de nieuwe parken
voor verkoop van vakantiewoningen. Ik was erg benieuwd hoe zo’n

verkoopweekend er aan toe zou gaan en wat er allemaal gedaan wordt.
In het verkoopweekend van het nieuwe park ‘De IJssel Eilanden’ heb ik
aangeboden om dat weekend, daar op locatie, te gaan werken. Daarna
ben ik ook aanwezig geweest tijdens de verkoopweekenden van het

park ‘De Wiedense Meren’ en ‘Sunset Beach resort’ 
 
 

Tijdens een verkoopweekend zijn er veel
verkoopadviseurs aanwezig. Ik heb toen bij de
aftersales gewerkt. Er worden veel verkoopafspraken
ingepland tijdens zo’n weekend en er worden dan veel
verkopen gedaan. De afdeling aftersales moet deze
verkopen verwerken. Ik wilde kennis en ervaring
opdoen van het gehele verkoopproces. Dus vanaf het
inplannen van de afspraak door de commerciële
binnendienst bij de adviseur, het voeren van een
verkoopgesprek, het bezichtigen van de woningen en
het verwerken van deze verkopen. 

TAKEN



NIEUWSGIERIGHEID

Ik ben mee gegaan naar drie verschillende verkoopweekenden om
ervaring op te doen met het gehele verkoopproces. Ik heb meegelopen
met enkele adviseurs bij het verkoopgesprek. Een onderdeel hiervan is
het bezichtigen van de woningen. Daarna heb ik mee gewerkt bij het
verwerken van de verkopen, 

Mijn interesse en nieuwsgierigheid naar het gehele verkoopproces
op locatie is positief beantwoord. Ik weet nu hoe ik afspraken
moet maken bij potentiële klanten. Ik weet hoe de woningen er
van binnen uitzien. Dit is hele belangrijke informatie bij de
aftersales. Ik heb geleerd hoe ik de verkopen moet verwerken en
dit bevestigen richting de klanten. Ik heb ervaren dat de opbouw
van een verkoopweekend iedere keer weer anders is. De sfeer is
bepalend bij het thema van het park,. Bij het park ‘De IJssel
Eilanden’ lag er veel zand, omdat alle woningen op een eiland
liggen. Bij een ander park ‘De Wiedense Meren’ was er een
haventje met een boot nagebouwd, omdat het park bij Giethoorn
ligt. Dit was super interessant om te ervaren. 

ACTIES

RESULTAAT

REFLECTIE

Doordat ik naar de verkoopweekenden ben gegaan
vind ik het werk wat ik doe ook veel leuker en
interessanter geworden. Ik overzie het gehele
verkoopproces en ik kan sneller schakelen tussen de
verschillende werkzaamheden. Ook kan ik de
klanten veel beter te woord staan omdat ik een beter
beeld van het geheel heb en van de indeling van alle
woningen en de verschillende parken. Ik ben dus erg
blij dat ik naar deze verkoopweekenden ben gegaan.
Door mijn nieuwsgierigheid heb ik meer geleerd en
heb ik het werk wat ik deed voor mezelf leuker en
interessanter gemaakt. 



NIEUWSGIERIGHEID

BEWIJS

Ik heb een collega van de aftersales gevraagd of ze een stukje over
mijn ontwikkeling ‘nieuwsgierigheid’ wil schrijven. 

Denise; 
“Ik vond het heel leuk om te zien dat Romée zo nieuwsgierig was

naar de verkoopweekenden. Als wij met de aftersales weer naar een
verkoopweekend gingen, stelde Romée elke keer weer voor om met
ons mee te gaan. Het was erg fijn dat ze zich zelfs in de weekenden
nog inzette voor EuroParcs. Als we op een verkoopweekend waren

zag je ook echt dat het haar interesseerde. “
 

 
De foto’s hieronder zijn van het nieuwe park die ik tijdens het

verkoopweekend heb gemaakt. 
 



In het bedrijfsleven, en al helemaal op een sales afdeling, is
communicatie een belangrijk onderdeel.  De eerste weken van

mijn stage ben ik begonnen op de commerciële binnendienst. Op
deze afdeling worden klanten gebeld die een brochureaanvraag

hebben gedaan voor een recreatiewoning. Aan de klant wordt via
een telefonisch gesprek vragen gesteld om zo precies te weten

waar de klant interesse in heeft. Tijdens dit gesprek is het
belangrijk om goed te luisteren naar wat de klant zegt en hierop

goed te reageren. 
 

Toen ik mijn keuze moest maken voor een stagebedrijf was ik erg
aan het twijfelen tussen EuroParcs en nog een ander bedrijf.

EuroParcs leek mij een hartstikke leuk bedrijf maar ik twijfelde
over de werkzaamheden die ik zou moeten uitvoeren. Ik vond
mezelf dus echt geen type voor de commerciële binnendienst

omdat ik het hartstikke eng vind om mensen te bellen.
Uiteindelijk heb ik toch voor EuroParcs gekozen en dat is een

goede keuze geweest. In het begin sprak de afdeling commerciële
binnendienst mij nog niet aan. Je moet veel luisteren en ik vond

het erg vermoeiend. Na een paar weken had ik een gesprekje met
mijn stagebegeleider, Jillian, en vertelde haar dat ik het nog niet

echt leuk vond op de commerciële binnendienst. De afdeling
aftersales leek mij op dat moment veel leuker. Een paar weken

later had ik wederom een gesprekje met Jillian. Toen vertelde ik
haar dat ik de binnendienst juist super interessant vond. Ik wilde
eigenlijk helemaal niet meer naar de aftersales. Ik merk dat ik erg

veranderd ben. Dit vind ik grappig om te constateren. 
 

COMMUNICATIE



COMMUNICATIE

De eerste twee weken heb ik vooral meegeluisterd met de
telefoongesprekken van mijn collega Melvin. Op een

gegeven moment zei Melvin: “Nu ga jij bellen!”. Ik vond het
echt doodeng om de klanten op te bellen. Ik durfde toen
nog niet eens mijn eigen dokter of tandarts te bellen. 

 

SITUATIE

Op de commerciële binnendienst moest ik klanten bellen die
een brochureaanvraag hadden gedaan. Door middel van het

stellen van vragen moest ik inventariseren waar naar de klant
op zoek was en waar zijn/haar interesses liggen. Bij interesse
van de klant maakte ik een afspraak bij een verkoopadviseur. 

Ik merkte door dit veelvuldig te doen, ik het niet meer
spannend vond om mensen te bellen, vragen te stellen en

uiteindelijk contracterend kon zijn door het maken van een
afspraak.  

 

TAKEN

ACTIES

Om mijn doel te bereiken heb ik in het begin veel samen
met Melvin gebeld. Ik voerde het gesprek met de klant

maar als ik het even niet meer wist fluisterde hij mij wat in
waardoor ik het gesprek goed kon afronden. Daarna ben ik

zo veel mogelijk zelf gaan bellen zonder dat iemand mij
nog hielp. Ik heb ervaren om het zelf te moeten doen ik
sneller nieuwe dingen leer. Stel dat ik iets niet weet, dan
zoek ik het op. Hierdoor heb ik het vak sneller onder de

knie gekregen en meer zelfvertrouwen. 
 

Hieronder heb ik door middel van de STARR- methode een
situatie uitgelegd waar ik mijn communicatie goed

ontwikkelt heb. 
 



COMMUNICATIE

Doordat ik veel zelf heb gebeld voel ik me veel
zelfverzekerder in het communiceren. Eerder maakte ik een
heel script in mijn hoofd voordat ik iemand belde of dingen

aan iemand ging vragen. Dat doe ik nu niet meer. Ook kan ik
beter naar mensen luisteren en terug reageren. Mijn tandarts

en dokter bel ik nu helemaal zelf 😉.
 

RESULTAAT

In het begin vond ik het natuurlijk heel spannend om mensen
te bellen. Maar eigenlijk hoef ik mezelf hier niet druk om te
maken en moet ik het uiteindelijk gewoon doen. Ik ben erg
tevreden op het resultaat. Ik ben een stuk zelfverzekerder

geworden op het gebied van bellen en communiceren. Als ik
mensen moet bellen maak ik mezelf al helemaal niet meer druk
en ga ik niet van te voren een heel script in mijn hoofd maken.
Ik denk ook dat dit me goed heeft geholpen met sollicitaties in
de toekomst. Als er moeilijke vragen tijdens een sollicitatie aan
mij gesteld werden wist ik vaak niet hoe ik moest reageren en
klapte ik dicht. Ik denk dat ik bij een sollicitatie in de toekomst
veel beter kan reageren. Wat ik geleerd heb is gewoon doen….Ik
merkte tijdens mijn stage dat ik het soms vervelend vond als er

veel mensen op kantoor zaten en iedereen mee kon luisteren
naar wat ik tegen de klant zei. Ik ging daardoor aan mezelf

twijfelen of ik het wel goed deed. Achteraf is dit helemaal niet
nodig geweest. In het vervolg moet ik mezelf ook niet gek
maken met zulke gedachtes en vertrouwen op mijzelf.  

 

REFLECTIE



COMMUNICATIE

BEWIJS

Hieronder zie je een foto dat ik aan het bellen ben!

Melvin: 
"In het begin zag ik dat Romée het nog heel eng vond om te
bellen. Ik zelf ben iemand die zich daar helemaal niet druk om
maakt. Ik heb ook geprobeerd Romée dit zoveel mogelijk mee
te geven. In het begin merkte je wel dat ze nog niet goed wist
wat ze moest zeggen. Dit is natuurlijk ook begrijpelijk
aangezien ze nog niet veel weet over de parken en het gehele
aankoopproces bij EuroParcs. Als ik haar communicatie
vergelijk met nu en het begin van haar stageperiode is ze
zeker verbeterd. Ze kan goed bellen en luisteren naar de klant.
Ze heeft de afgelopen periode een enorme groei gemaakt."

Ook heb ik mijn collega,
Melvin, gevraagd om een
stukje te schrijven over mijn
ontwikkeling op het gebied
van communicatie. 



Samenwerken heb ik al veel gedaan tijdens projecten op het HBO.
Maar toch heb ik dit punt echt ontwikkeld tijdens mijn stage.

Samenwerken vond ik op het HBO niet altijd het leukste wat er
was. Ik had liever een opdracht waar ik zelf mijn invulling aan kon
geven en overal zelf controle over had. Na mijn stage ben ik heel

anders gaan denken over samenwerken. Wat ik vooral merkte
tijdens mijn stage is dat iedereen elke dag met elkaar

samenwerkt. De ene weet weer meer over het ene onderwerp en
de ander weer meer over het andere onderwerp. Op deze manier

kun je gebruik maken van elkaars expertise.  Samenwerken komt
elke dag voor bij EuroParcs. Het is fijn om af en toe iets met
iemand te kunnen overleggen. Ook kun je met samenwerken
elkaar veel meer op weg helpen en gebruik maken van elkaar

kennis. 
 

Hieronder heb ik door middel van de STARR- methode een
situatie uitgelegd waar samenwerken goed aanbod kwam. 

 
 
 

SAMENWERKEN

SITUATIE

Bij de commerciële binnendienst worden leads gebeld.
Via allerlei verschillende kanalen komen deze leads

binnen. Nadat ik een aantal weken bij de commerciële
binnendienst zat kreeg ik de taak om alle leads, die
interesse toonden in EuroParcs via de Second Home

website, in het CRM-systeem te zetten. Andere
medewerkers van de commerciële binnendienst konden
deze leads bellen. Aangezien ik de inhoud kende van alle

leads kon ik de collega’s helpen als ze hierover vragen
hadden. 

 



SAMENWERKEN

De taak die mij toegekend was, was alle leads die interesse toonden in
EuroParcs via de Second Home website in het CRM-systeem te zetten.
Collega’s die deze leads belden hadden vragen over de leads. Mijn taak
was om deze vragen te beantwoorden. Ik vond het belangrijk om mijn

collega’s goed op weg te helpen. 
 
 

Ik heb mijn collega’s kunnen helpen met de vragen die ze over
de leads van Second Home hadden. Collega’s wilden weten in
welk park en welke woning de potentiële klant interesse had. 
 Ik kon dat in het systeem precies zien zodat ik mijn collega’s
weer op weg kon helpen. 

TAKEN

ACTIES

Doordat ik mijn collega’s achtergrond informatie kon geven over
de potentiële klant heb ik bijgedragen aan het verkoopproces.
Hierdoor konden mijn collega’s goede afspraken maken. Mijn
collega’s vonden het ook fijn dat ik ze hiermee heb geholpen. 

RESULTAAT



SAMENWERKEN

Ik vind het fijn dat ik andere mensen kan helpen. Ik zoek dingen
uit en weet snel en efficiënt de informatie te geven. Ik vind dat ik

dit goed heb opgepakt en zou het de volgende keer weer op
dezelfde wijze doen. Ik ben erachter gekomen dat samenwerken

veel voorkomt in het dagelijkse leven en dat het heel belangrijk is.
Je gaat gezamenlijk voor de beste resultaten. Door elkaar te

helpen bereik je samen veel meer.
 
 
 

REFLECTIE

BEWIJS

Via deze website toonden klanten interesse voor de woningen van
EuroParcs



SAMENWERKEN

 
Hieronder zijn de aanvragen te zien. Als ik deze aanvragen

openklik kan ik zien wat de klanten hebben ingevoerd. In het
systeem rechts worden de klanten ingevoerd. 

 

BEWIJS



Tijdens mijn stage heb ik veel initiatief getoond. Tijdens mijn
sollicitatie heb ik al aangeven dat ik het liefst zo veel mogelijk wil

doen en wil zien. Ik dacht bij mezelf: “Ik loop nu maar één keer
stage en dan wil ik wel zoveel mogelijk kunnen zien en doen.” Toen
ik bezig was met mijn zoektocht naar een stageplek heb ik bij wel
10 bedrijven een sollicitatiegesprek gehad. Veel bedrijven wilden
mij ook aannemen en uiteindelijk moest ik zelf een keuze maken
tussen 6 verschillende bedrijven. Ik vond het een moeilijke keuze,
maar ik was er van overtuigd dat ik opzoek was naar een stage

waar ik meerdere werkzaamheden kon uitvoeren. Uit deze
zoektocht kwamen twee bedrijven naar voren met veel diversiteit. 

 Na lang wikken en wegen heb ik uiteindelijk gekozen voor
EuroParcs, omdat dit toch een groter bedrijf is waar ik meer kan

zien en doen. 
 

Hieronder heb ik door middel van de STARR- methode een situatie
uitgelegd waar mijn nieuwsgierigheid goed aan bod kwam. 

 
 

INITIATIEF

SITUATIE

Ik begon mijn stage op de commerciële binnendienst. Na een
aantal weken ben ik ook bij de aftersales begonnen. Na een aantal
weken wilde ik ook graag stage lopen bij de marketing. Ik heb
daarvoor een aantal gesprekken gevoerd met mijn
stagebegeleider of dit mogelijk is. Helaas was het niet mogelijk
om stage te lopen bij de marketing aangezien er te veel mensen
van de marketing thuis aan het werk zijn. De laatste paar weken
heb ik nog gekeken of ik nog terecht kon op een andere afdeling.
Toen kwam ik uiteindelijk terecht bij evenementen management. 

TAKEN

Mijn doel was om zoveel mogelijk te zien en te proeven
van alle werkzaamheden binnen EuroParcs. Ik vind het
belangrijk om tijdens mijn stage te ervaren waar ik
echt blij van word en wat ik minder interessant vind. 



INITIATIEF

ACTIES

Ik heb meerdere acties ondernomen om mijn doel te bereiken. Ik heb
vooral gesprekken gevoerd en aangekaart dat ik nog meer binnen
het bedrijf wil zien. Het eerste gesprek was met de salessupport

manager. Toen is besloten dat ik 2 dagen per week naar de
aftersales ga. Het andere gesprek heb ik gevoerd met mijn

stagebegeleider. Tijdens dit gesprek hebben we besproken dat ik de
laatste paar weken van mijn stage bij de marketingafdeling ga

kijken. Helaas was dit niet mogelijk omdat de marketingafdeling nog
veel thuis aan het werk was. Als laatste heb ik een gesprek gevoerd
met de event manager van EuroParcs. Ik heb aan haar gevraagd of

ik tijdens de laatste weken ervaring op kan doen bij de afdeling
Event management.  

 
 

RESULTAAT

Doordat ik aangekaart heb dat ik meer wil zien van de verschillende
werkzaamheden binnen het bedrijf heb ik echt veel gezien tijdens
mijn stage. Ik ben niet op één afdeling blijven steken maar door

initiatief te nemen, de gesprekken aan te gaan met leidinggevende
van andere afdelingen, heb ik veel ervaring binnen verschillende

afdelingen op kunnen doen.   
 



INITIATIEF

REFLECTIE

Ik ben erg tevreden over hoe ik dit aangepakt heb. Als ik niet zelf het
initiatief getoond had, had ik mijn hele stage op de commerciële

binnendienst gezeten. Ik ben dus erg trots op mezelf. Hierdoor heb ik
een brede ervaring op kunnen doen en weet ik welke activiteiten ik

leuk vind en welke niet. Ook heb ik veel geleerd. Ik ben erachter
gekomen dat ik de commerciële binnendienst wel leuk vind, maar dat
ik het eentonig en niet uitdagend genoeg vind. Aftersales daarentegen
vind ik wel erg leuk en uitdagend. In het begin van mijn stage had ik

nooit verwacht dat ik de sales kant zo leuk zou vinden. Ook
evenementen management heb ik erg interessant gevonden. Dit had ik

niet willen missen. 
 

Als ik bij mijzelf merk dat ik te weinig uitdaging heb word ik onrustig
en ga ik op zoek naar andere dingen. Dit kan soms ook teveel worden
waardoor ik niet meer het overzicht heb. Dan is het goed dat op dat
moment iemand mij de feedback geeft en afremt. Dit vind ik op dat
moment niet fijn maar een paar dagen later zie ik dat dit een goed

advies geweest is. 

BEWIJS

Rudie; 
 

"Ik was erg verrast over Romée en wat ze allemaal wilde doen tijdens
haar stage. Ik denk dat ze wel 4 keer naar mij toe is gekomen om te
vragen of ze ook nog mee mocht kijken op een andere afdeling. Erg
goed dat ze vanuit zichzelf dit initiatief toonde. Romée regelde ook
alles zelf. Ze neemt daarin voldoende initiatief. Af en toe moet ze

afgeremd worden."
 



Doorzettingsvermogen is, denk ik, de skill dat ik het meest
ontwikkeld heb tijdens mijn stage. Voor mijn eerste stagedag was
ik erg zenuwachtig en wist ik echt niet wat ik moest verwachten.

Je komt natuurlijk terecht in een nieuwe situatie met nieuwe
mensen. Ik liep stage in een best groot bedrijf waardoor ik bang

was niet goed in de groep te vallen of niet betrokken te worden bij
dingen.  

 
Hieronder heb ik door middel van de STARR- methode een situatie
uitgelegd waar mijn doorzettingsvermogen goed aan bod kwam. 

DOORZETTINGSVERMOGEN

SITUATIE

Aangezien de afstand woon/werkverkeer hoog is kreeg
ik een huisje op een park in de buurt van Apeldoorn

aangeboden. In dit huisje heb ik 20 weken gezeten. Het
huisje bevond zich midden in de bossen. Na een lange

stagedag kwam ik in het huisje. Dan was ik moe en
moest voor mezelf koken. Maar ik was ook de hele

avond alleen.  

TAKEN

In het begin van mijn studie ben ik op kamers gegaan in
Eindhoven. Ik had toen veel last van heimwee. Uiteindelijk

ben ik weer thuis bij mij ouders gaan wonen. Voor mijn
stage ben ik toch weer 5 dagen per week 20 weken lang

van huis geweest. Het doel voor mij was om dit gewoon te
doen en te kunnen. Ik stelde mijzelf gerust met de gedachte
‘als het echt niet gaat komt er altijd wel weer een oplossing’.

Maar ik wilde er echt voor gaan.  



DOORZETTINGSVERMOGEN

ACTIES

Ik ben iemand die niet snel opgeeft. Natuurlijk was het
niet leuk om elke dag thuis te komen, te moeten koken

en de hele avond ook nog alleen te zitten. Maar
gelukkig kwamen er af en toe ook mensen bij mij op
bezoek om samen te eten of een gezellige avond te

hebben. Ook op het kantoor waren mensen
geïnteresseerd hoe het met mij ging. Dit deed mij goed.  

 

RESULTAAT

Doordat ik 20 weken alleen in een huisje heb gezeten ben ik
echt zelfstandig geworden. Ik moest zelf boodschappen doen

en eten koken. Ook elke dag met het fietsje heen en weer naar
het hoofdkantoor. Het was natuurlijk niet elke dag even

makkelijk. Soms had ik echt geen zin om weer die kant op te
gaan, eten te koken en zoveel alleen te zijn. Maar ik bleef
doorzetten. Het stageadres/werkadres vond ik super leuk.

Goed sfeer en hele leuke collega’s. 
 

REFLECTIE

Ik ben erg trots op mezelf dat ik het 20 weken volgehouden
heb in het huisje. In het begin had ik er heel veel zin in om

daar naar toe te gaan. Het voelde een beetje als vakantie. Ik
dacht toen ook wel dat het me makkelijk ging lukken. Ik heb
zeker momenten gehad dat ik het moeilijk vond. Toen ik 18

jaar geworden was ben ik af en toe op en neer gegaan met de
auto. Dit brak de weken. Ik heb ervaren dat ik mensen om mij
heen moet hebben en dat ik het erg lastig vind om alleen te

zijn. 



DOORZETTINGSVERMOGEN

BEWIJS

Jillian; 
 

"Romée heeft tijdens haar stage goed laten zien dat ze een doorzetter
en zelfstandige dame is. In december kreeg ik een telefoontje van
Romée dat ze graag bij ons wilde stage lopen en ook in een huisje

wilde op het park. Ik vond het een knappe beslissing van haar,
helemaal zo alleen in de bossen en nog maar 17 jaar! Ik ben trots op

haar hoe ze het de afgelopen 20 weken daar heeft gedaan."

Hieronder zijn foto's te zien van de chalet waar ik de afgelopen 20
weken heb 'gewoond'.



COMMERCIEEL

BEWUSTZIJN

Mijn commercieel bewustzijn is tijdens mijn stage zeker gegroeid. Op
het HBO heb ik projecten gehad op verschillende commerciële

vlakken, maar zo heel commercieel vond ik mezelf nog niet. Tijdens
mijn sollicitatie bij EuroParcs zei Jillian: “Je bent aangenomen, maar

het commerciële gedeelte mis ik nog wel bij jou.”
 

Hieronder heb ik door middel van de STARR- methode een situatie
uitgelegd dat mijn commerciële bewustzijn is gegroeid.

 

SITUATIE

Op de commerciële binnendienst belde ik elke dag leads.
Ondertussen kan ik nu goed inschatten welke leads concreet en

effectief zijn. Ik kan klanten commercieel overtuigen en de
voordelen benoemen waarom ze een gesprek moeten aangaan.

Door de gesprekken aan te gaan met klanten weet ik wat ik kan
zeggen en hoe ik het moet zeggen.  

TAKEN

Mijn doel was om de potentiële klanten zo goed mogelijk te
woord te staan, goed te luistern en in te spelen op hun vragen en

argumenten. Door een goede verbinding met de klanten te
maken en de voordelen te benoemen van de woning wist ik

mensen te overtuigen om een afspraak te maken voor het kopen
van een recreatiewoning. 

ACTIES
Ik ben actief begonnen met het bellen van de

leads. Ik begon met de vraag: “Wat is de
achterliggende gedachte van uw

brochureaanvraag?” Daarna moest ik goed
doorvragen of klanten iets zoeken voor het eigen
gebruik, de verhuur of een combinatie hiervan en
waarom ze dit zoeken. Ook moest ik vragen naar
het bedrag dat klanten willen investeren. In het
begin stelde ik veel gesloten vragen waarop de

klant dan gemakkelijk ‘nee’ en ‘ja’ op kon
antwoorden. Nu stel ik open vragen: “Wat is het

bedrag wat u wilt investeren? 



COMMERCIEEL

BEWUSTZIJN

RESULTAAT

In de afgelopen periode heb ik echt stappen gezet in de
gesprekken met potentiële klanten. Mijn commerciële bewustzijn
is sterk verbeterd. De tips die mijn collega’s gegeven hebben, heb
ik actief opgepakt. Ik heb de commerciële impact ervaren door
het stellen van de juiste vragen. Ook kan ik beter inschatten of
een lead concreet en waardevol is voor een verkoopafspraak. 

 

REFLECTIE

Ik ben erg tevreden over het resultaat. Als ik later verder wil in
de sales is het zeker bruikbaar dat ik de commerciële kneepjes
van het vak geleerd heb. Ook tijdens sollicitaties is het goed om
mijzelf te profileren en te verkopen. Deze ervaring is een goede
toevoeging op mijn zelfvertrouwen en commercieel bewustzijn. 

 

BEWIJS Jillian; 
 

"Romée die vroeg mij om iets te schrijven over
haar ontwikkeling op het gebied van commercieel
bewustzijn. Toen ze dit vroeg begon ze ook over de
sollicitatie die in november plaatsvond. Tijdens de

solliciatie had ik tegen haar gezegd dat ik haar
nog niet zo commercieel vond. Ik vond dat ze
zichzelf wel wat meer mocht verkopen. Romée
heeft dit zeker ontwikkelt. Ze kan zichzelf veel

beter presenteren dan in het begin van haar stage."



Tijdens mijn stage heb ik mij verantwoordelijk gevoeld voor de
werkzaamheden die ik moest doen. Dit had ook zijn keerzijde. Ik

was veel meer bezig met het werken dan met onderzoek voor mijn
studie. Bij het benaderen van de einddatum van mijn stage kreeg ik

stress over mijn onderzoek. Nadat ik de feedback van mijn
marktonderzoeksrapport ontvangen had ging ik in gesprek met

mijn stagebegeleider Jillian. Tijdens dit gesprek kwam het er
eigenlijk op neer dat ik te veel wilde werken en de focus teveel op
mijn stage had gericht. Jillian zei dat het prima is om een harde en

gemotiveerde medewerker te zijn.  Maar dat ik ook prioriteiten
moet stellen en dat het marktonderzoek ook belangrijk is. Ik vond

dit niet leuk om te horen. Ik wilde zoveel mogelijk leren en ervaring
opdoen op de werklocatie tijdens mijn stage. Ik vond het zonde om

die tijd te gebruiken om met de schoolopdracht bezig te gaan.
Uiteindelijk besefte ik dat ik een betere balans moest creëren. Deze

feedback heeft mij goede inzichten gegeven. 
 

Hieronder heb ik door middel van de STARR- methode een situatie
uitgelegd dat mijn verantwoordelijkheidsbesef is gegroeid.

 

VERANTWOORDELIJKHEIDSBESEF

SITUATIE

TAKEN

Omdat Droomparken is overgenomen door EuroParcs werd
er een CRM-systeem ontwikkeld. Het CRM-systeem van

Droomparken moest gecontroleerd worden. Alle klanten die
een woning gekocht hebben moeten in het CRM-systeem op
eigenaar staan, anders gaan ze verloren met het overzetten

naar het nieuwe CRM-systeem. Dit taakje werd aan mij
opgelegd. 

 

Ik moest in het CRM-systeem controleren of alle klanten die
een woning gekocht hadden ook op eigenaar staan.
Niemand controleerde mij hierop. Door mijn hoge

verantwoordelijkheidsbesef en kwaliteitsbesef vertrouwden
ze volledig om de correcte uitvoering van de

werkzaamheden.  
 



VERANTWOORDELIJKHEIDSBESEF

ACTIES

RESULTAAT

Met mezelf had ik afgesproken dat ik hiermee elke week 4
uur bezig zou zijn. Ik wilde het eind april af hebben. En dat
is gelukt.  Op deze manier had ik een goede verdeling in de

werkzaamheden zodat ik gefocust met deze klus aan de
slag kon en daarnaast voldoende tijd had om andere

werkzaamheden te doen. 
 

Uiteindelijk heb ik alle klanten die in 2019 en 2020 een woning bij
Droomparken gekocht hadden gecontroleerd op eigenaar. Dit waren
veel klanten en belangrijk dat dit juist in de systemen staat. Ook heb

ik alles netjes op tijd afgekregen. 

REFLECTIE

Ik vond het fijn om echt een eigen taak te krijgen waarvoor ik
verantwoordelijk was. Wat ik veelal hoorde van andere stagiaires is

dat ze altijd de minder leuke klusjes moeten doen zoals koffie zetten,
opruimen etc. Natuurlijk heb ik ook niet altijd de allerleukste klusjes

bij EuroParcs gehad maar toch werd ik behandeld als een echte
werknemer en niet als een stagiair. De minder leuke klusjes werden
ook uitgevoerd door andere werknemers. Ik kreeg eigenlijk precies

dezelfde taken als andere medewerkers en kreeg zelfs
verantwoordelijkheden over bepaalde dingen. Ik ben best trots op

mijzelf. Ik heb me goed aan de deadlines gehouden en ook goed mijn
verantwoordelijkheid genomen om dit zorgvuldig te doen. Ik vind het
ook belangrijk dat stagiaires verantwoordelijkheden krijgen. Zo leren

ze toch goed te plannen en zorgvuldig hun taken af te ronden. 



VERANTWOORDELIJKHEIDSBESEF

BEWIJS

Hieronder is een stukje van de lijst te zien die ik moest
controleren.

Hieronder is het programma Sales Manager te zien.



MIJN WERKZAAMHEDEN

Bij de commerciële binnendienst had ik meerdere taken. Als
eerste moest ik klanten bellen die in het CRM-systeem opgevoerd

zijn. Deze klanten komen in dit systeem te staan omdat ze een
brochureaanvraag hebben gedaan of een contactformulier
hebben ingevuld. Tijdens dit telefoongesprek wordt goed
achterhaald wat de wensen van de klant zijn. Als de klant

concreet genoeg is wordt er een afspraak met de verkoopadviseur
ingepland. Ook zorgt de commerciële binnendienst voor het

mailverkeer. Als klanten een lange tijd niet opnemen of niets van
zich laten horen, wordt er een mail verstuurd. Een andere

bezigheid van mij was om alle leads van de Second Home website
in het CRM-systeem zetten. Deze leads hebben interesse getoond
in EuroParcs via de website Second Home. Een laatste taak van

mij op de commerciële binnendienst was het maken van
eigenarenmappen. Als klanten een woning kopen krijgen ze een
map met alle papieren en informatie.  Deze mappen moeten wij

zelf per park handmatig maken. 
 

COMMERCIËLE
BINNENDIENST



MIJN WERKZAAMHEDEN

Bij de aftersales kreeg ik ook veel taken. Bij aftersales wordt alles
geregeld nadat er een recreatiewoning verkocht is. Als eerste

moeten er salesorders gemaakt worden van de verkochte
recreatiewoning en eventuele kavel. Op deze salesorder staan de

prijzen en wat de klant er bij gekocht heeft. Na 3 dagen
bedenktijd kan het dossiers opgepakt worden. Er wordt een

kennismakingsmail verstuurd naar de klant met overige
informatie. Intern wordt het dossier ook verstuurd met alle

gegevens en het verkoopcontract. Ook heb ik dingen geregeld
met de notaris. Als klanten een kavel gekocht hebben moet dit
geregeld worden bij de notaris. Als laatste heb ik opleveringen

ingepland met klanten. Tijdens de opleveringen krijgen de
klanten de sleutel van hun recreatiewoning. Verder heb ik nog
taken gedaan zoals; facturen maken, betalingen controleren en

natuurlijk vragen beantwoorden van de klanten. 
 

AFTERSALES



MIJN WERKZAAMHEDEN

Bij evenementen management heb ik maar een aantal dagen
stage gelopen. Niet heel lang maar toch veel kunnen zien. Ik ben

bezig geweest met de voorbereidingen van het nieuwe
verkoopweekend in Hindeloopen. Er komt veel meer bij kijken

dan ik eigenlijk van te voren dacht. Er moet een catering
aanwezig zijn, tenten, tafels, stoelen en ga zo nog maar door. Bij

evenementen management heb ik dit allemaal samen met Debby
geregeld. 

 

EVENEMENTEN
MANAGEMENT


