
Over betere klantgesprekken voeren 
Als iemand zich niet aan de regels houdt, moet u dan juist heel rigide zijn? 
 
“U heeft al 2 maanden een enorme betalingsachterstand, mevrouw. En die loopt steeds verder op. U moet de huur van de afgelopen 2 maanden gewoon 
aan ons betalen. Dat hebben we ook zo afgesproken in uw huurcontract. Punt. Zo zijn nu eenmaal de regels. Bovendien: met uw salaris moet u die huur 
iedere maand prima kunnen betalen.” 
 
Tja … denkt u dat deze mevrouw het geld ineens wel overmaakt na dit telefoongesprek? Een rigide houding aannemen. De regels en procedures centraal 
zetten. Een zakelijke toon hanteren. Het is een manier om ervoor te zorgen dat uw huurder doet wat u wilt. Maar vaak geen effectieve manier. 
 
Jacques Anthonissen, manager Bedrijfsvoering, Ressort Wonen in Rozenburg … 
… vroeg ons onlangs om hen te helpen om hun medewerkers betere klantgesprekken te laten voeren. “Onze medewerkers moesten handvatten krijgen om 
een huurder anders te benaderen. En dan bedoel ik met anders niet ‘strenger’. De laatste 2 á 3 jaar zijn de huurachterstanden en ontruimingen helaas 
enorm toegenomen in onze regio. Dat betekent ook: lastige telefoongesprekken met deze huurders. Natuurlijk hebben we een helder beleid rondom 
huurachterstanden. Maar beleid kun je wel op verschillende manier uitleggen.” 
 
“Wat meer inlevingsvermogen, tact en respect kunnen helpen” 
“Je kunt huurders heel streng volgens de regels benaderen. Zo’n manier is heel helder en feitelijk. Maar vaak niet effectief, merken wij. Een huurder kan 
boos reageren. Omdat hij zich niet gehoord of begrepen voelt. Extra vervelend, omdat hij al in een nare situatie zit. Want er zit altijd een verhaal achter een 
betalingsachterstand. Voor beide partijen heeft een rigide aanpak geen prettig gesprek tot gevolg. Je kunt je ook meer inleven. Tactvoller zijn. Iemand met 
respect benaderen. En niet automatisch vanuit eigen normen- en waardenpatronen reageren. Even afstappen van je eigen betalingsethos. Dat zou beter, 
prettiger en effectiever zijn.” 
 
“Dat ervaarden wij tijdens de rollenspellen in de training” 
“In mei en juni hebben we de LVE-training gevolgd. Bijzonder was dat het inlevingsvermogen vaak tijdens een live-gesprek automatisch ontstaat. Dat zagen 
we bijvoorbeeld tijdens de rollenspellen die de cursisten met een trainingsacteur speelden. Automatisch achterhalen de cursisten wat de redenen zijn van 
een betalingsachterstand. Ze vragen door. Leven mee. Maar in een telefoongesprek blijkt dat niet vanzelf te gaan. Omdat we onmogelijk iedere huurder aan 
zijn keukentafel kunnen opzoeken, was de training een uitkomst. Tact en inlevingsvermogen kregen ineens handen en voeten.” 
 

“Een vervelend gesprek zonder dat het ergens toe leidt? Je kunt echt voor een twist zorgen!” 
Lilian Assenberg van Eijsden 

 



 
“Ik kan een gesprek nu heel bewust structureren” 
Lilian Assenberg van Eijsden, management assistente, volgde de training Betere gesprekken voeren: “Ik heb nu handvatten paraat om een moeizaam 
gesprek te doorbreken. Door het een twist te geven, waardoor het beter loopt. Waardoor ik weerstand voorkom of wegneem. Ik vraag nu ook veel meer 
door. En door en door. Tijdens de training oefenden we klantgesprekken met een acteur. We speelden herkenbare situaties na. Dat geeft heel veel inzicht in 
wat het effect is van iets wat jij zegt op de ander z’n reactie. Zo oefenden alle collega’s met de acteur. Doordat ieder weer andere aandachtspunten heeft, 
leerden we ook veel van elkaar. Nu gaan we in de praktijk verder met een coaching-on-the-job-traject.” 
 
 

 

 


