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1. Uw rol bepaalt: klantgerichtheid 
 
 

 
 

Een voorbeeld 

1.1 Inleiding 
Het is zaterdagochtend half acht. Mijn vrouw maakt me wakker om me te vertellen dat 
ze ziek is. Overgeven, zware hoofdpijn en 39 graden koorts. Ik aarzel geen moment en 
bel de huisarts. Hier word ik automatisch doorverbonden met de huisartsen-servicelijn. 
Ik krijg een mevrouw aan de telefoon. 

 
‘Goedemorgen, kan er een huisarts langskomen? Mijn vrouw is namelijk ziek.’ 
‘Momentje.’ 
Ik wacht enkele minuten. Ongeduldig, want ik hoor mijn vrouw in de badkamer 
overgeven. 
‘Ja, zegt u het maar.’ 
Ik herhaal mijn vraag. 
‘Wat heeft ze?’ 
‘Ernstige hoofdpijn, misselijkheid en hoge koorts.’ 
‘Hoe hoog is de koorts?’ 
’39.’ 
‘Vindt u dat hoog?’ vraagt ze met een nogal geïrriteerde toon in haar stem. Alsof ze 
wil zeggen: dat u dáárvoor belt! 
‘Ja,’ reageer ik bits. ‘Natuurlijk vind ik dat hoog. Anders bel ik niet.’  
‘Nou, u hoeft er niet op te rekenen dat hiervoor een huisarts komt hoor.’ 
Ik ontplof bijna door de neerbuigende toon … 

 

De gekozen rol Waarschijnlijk had de dokterassistente gelijk. Misschien heb ik in mijn ongerustheid te 
snel een dokter gebeld. Maar … ze had de boodschap ook sympathieker kunnen brengen. 
Met meer begrip. Meer meeleven. Nu koos ze duidelijk de rol van poortwachter met in 
haar achterhoofd de opdracht ‘hou zoveel mogelijk niet strikt noodzakelijke oproepen 
tegen’. En door het bewust kiezen van die rol ontaarde het telefoontje in een geïrriteerd 
gesprek. 

 
De verwachte rol Wat had ze dan moeten doen? Simpel: rekening houden met mijn situatie. Ik was 

ongerust en daar had ze op in moeten spelen. Een voorbeeld: 

 
‘Hoe hoog is de koorts?’ 
’39.’ 
‘Hm, ik begrijp dat u zich daarover zorgen maakt. 39 Graden lijkt hoog, maar het is 
geen reden om ongerust te zijn. Bij een beginnende griep is dat namelijk erg 
normaal. Bovendien zult u zien dat de koorts direct zakt als uw vrouw een 
paracetamol neemt.’ 

 
Ziet u het verschil? Het resultaat van een klantgerichte benadering waarin de assistente 
meedenkt en meevoelt in plaats van controleert en afhoudt. Het resultaat blijft natuurlijk 
wel hetzelfde. De arts komt nog steeds niet! 

 
Inhoud In dit hoofdstuk ga ik in op de klantgerichtheid in het telefoongesprek. Het gaat over de 

rol die u kiest tegenover uw gesprekspartner, over respect en aandacht voor de beller en 
over vriendelijkheid. 

 
 

 
Werken voor een 
organisatie 

1.2 De benadering van de klant 
Klantgerichtheid is al lang geen trend meer. Inmiddels zijn alle organisaties ervan 
doordrongen dat klantgerichtheid noodzakelijk is. Niet alleen om meer producten of 
diensten te verkopen, maar ook om sneller te werken en om minder weerstand bij de 
klanten op te roepen. 
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Een klant die belt of die door u wordt gebeld, komt in aanraking met uw organisatie. Hij 
krijgt een visitekaartje van uw bedrijf. Het is dus zaak dat u een goede, representatieve 
indruk van de organisatie achterlaat. 

 
Als medewerker van een organisatie houdt u daarom tijdens het bellen met vier 
aspecten rekening. 

 
 

Vier aspecten 
bepalen uw 
benadering 

 

 
 
 
 
 
 

Wat verwacht uw 
klant van u? 

 
 
 
 
 

Is die verwachting 
terecht? 

De klant De situatie 

 
Uw benadering 

 
Uw organisatie Uw eigen stijl 

 
1.2.1 De klant 
Wat verwacht de klant van u? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moet u 
natuurlijk precies weten wie uw klanten zijn. Dat is vanzelfsprekend, maar niet 
eenvoudig. Tijdens onze trainingen Telefoneren merken we namelijk dat de klant nogal 
vaak vanuit een vooroordeel wordt benaderd. Als je bijvoorbeeld een medewerker van 
een bank wijst op zijn formele klantbenadering, krijg je vaak als reactie: ‘Ja maar, de klant 
verwacht van een bank een formele benadering’. 

 
Dat kan natuurlijk zo zijn, maar het is dan wel de vraag of die verwachting ook reëel is. 
Oftewel: de klant verwacht een formele benadering, maar is hij er ook blij mee? Zou hij 
niet liever op een persoonlijke manier worden benaderd? 

 
Je ziet op het gebied van de klantbenadering de afgelopen decennia al een flinke 
verandering. Deze verandering komt voort uit een ontwikkeling van de klant. De klant is 
mondiger geworden. Bovendien stelt hij hogere eisen aan de manier waarop hij 
benaderd wordt. 

 
Het is uw taak dus om kritisch naar uw eigen benadering te kijken en uzelf de vraag te 
stellen: ‘Wat mag mijn klant van mij verwachten?’. 

 

1.2.2 De situatie 
Naast de verwachting van de klant speelt natuurlijk ook de situatie mee. Onder situatie 
versta ik de inhoud van uw boodschap binnen een bepaalde context. Als u auto’s 
verkoopt en u moet uw klant vertellen dat de levertijd van zijn bestelde auto met drie 
maanden is vertraagd dan is dat een totaal andere situatie dan wanneer u als 
verhuurmedewerker van een woningcorporatie een klant belt om hem te vertellen dat 
hij een huis krijgt toegewezen. Een andere situatie, een andere boodschap. En dat heeft 
invloed op uw benadering. 

 

Hoe zal de klant 
reageren? 

Voor het kiezen van de juiste benadering neemt u natuurlijk ook hierbij weer de klant als 
uitgangspunt. De vraag ‘hoe zal de klant op dit nieuws reageren?’ staat hierbij centraal. 

 
De autoverkoper weet dat zijn klant niet blij zal zijn. Hij weet dat en kiest dus een 
benadering waarin hij inspeelt op de teleurstelling van de klant. Een voorbeeld. De 
meevoelzinnen heb ik vet gemaakt. 

 
‘Goedmiddag meneer Peters. U spreekt met Miriam Elst van Autobedrijf Van Dijk.’ 
‘Dag.’ 
‘U heeft twee weken geleden een Volkswagen Lupo bij ons gekocht. Bij de aankoop 
vertelde ik u dat de levertijd ongeveer anderhalve maand was.’ 
‘Dat klopt.’ 
‘Helaas heb ik een vervelende mededeling. Uw auto wordt twee maanden later 
geleverd dan afgesproken. Ik kan me voorstellen dat u daar behoorlijk over 
teleurgesteld bent.’ 



 
 

WHITEPAPER VLOT EN VRIENDELIJK TELEFONEREN 

6 

 

 

 
‘Ja, dat klopt. Daar baal ik behoorlijk van.’  
‘Dat begrijp ik. Het is ook om van te balen. …’ 

 
Door te laten zien dat u begrip heeft voor de teleurstelling van de klant wordt de klant 
minder snel boos. Hij voelt zich immers eerder begrepen … 

 
Bij de verhuurmedewerker is de situatie natuurlijk totaal anders. De boodschap is 
positief dus de klant zal zelf ook blij reageren. De benadering lijkt dus eenvoudiger. Er 
kan weinig misgaan. Maar daarin schuilt nu juist ook het gevaar. 

 
Als u als verhuurmedewerker per week vijftien woningen toewijst, dan is het namelijk 
moeilijk om iedere keer weer even enthousiast te reageren. Datzelfde geldt natuurlijk als 
u één woning al aan vijf verschillende kandidaten heeft toegewezen en die hebben de 
woning alle vijf afgewezen. 

 
Bij de zesde kandidaat is het enthousiasme misschien wel enigszins weggeëbd. Maar de 
kandidaat heeft natuurlijk wel net zoveel recht op een enthousiaste benadering als de 
eerste vijf! 

 
Het is dus belangrijk om bij ieder telefoongesprek te kijken naar de situatie en de aard 
van de boodschap. Opgeteld met de verwachting van de klant heeft u dan al 50% van uw 
benadering in orde. 

 

1.2.3 Uw organisatie 
De derde partij die uw benadering beïnvloedt, is uw eigen organisatie. Daarbij heeft u te 
maken met de uitstraling die uw organisatie heeft of wil hebben. 

 

Aansluiten bij de 
huisstijlafspraken 

Het is natuurlijk afhankelijk van wat uw organisatie voor een uitstraling kiest. Hierover 
zijn vaak al bepaalde huisstijlafspraken gemaakt die voor alle communicatiemiddelen 
gelden: klantgesprekken, correspondentie, brochures, reclame-uitingen … Als uw bedrijf 
nog geen duidelijke afspraken hiervoor kent, is het zaak om daar eens kritisch over na te 
denken! 

 
1.2.4 Uw eigen stijl 
Uw eigen stijl bepaalt natuurlijk ook in grote mate hoe u een klant benadert. Dat begint 
al bij het opnemen van de telefoon. 

 
‘Met Jansen.’ 

 
Dit klinkt totaal anders dan het wat sympathiekere: 

 
‘Goedemiddag, met Henk Jansen.’ 

 
Maar dat is maar een detail. Belangrijker is uw eigen klantgerichtheid. In hoeverre bent u 
al klantgericht? Hoe graag helpt u klanten? Vindt u dat u de klant moet adviseren? Of 
kiest u meer voor een controlerende benadering? Of een administratieve? 

 
Belangrijk is in ieder geval dat uw stijl overeen komt met de stijl van uw organisatie, de 
verwachting van de klant en de situatie. Als dat niet het geval is, ontstaan er namelijk 
fricties. Een voorbeeld. 
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Uitgangspunt Een klant heeft zijn verzekeringsmaatschappij een brief geschreven. 
Zijn hond heeft namelijk de bekleding van zijn auto kapot gebeten 
terwijl de hond in de auto aan het wachten was. De klant vraagt in zijn 
brief of de verzekeraar zijn schade vergoedt. 

Verwachting 
klant 

Hij verwacht dat de verzekeraar alles in het werk stelt om zijn schade 
te vergoeden. Hij brengt toch niet voor niets zoveel geld naar die 
maatschappij. Bovendien baalt hij behoorlijk van zijn schade. 

Situatie De medewerker van de verzekeringsmaatschappij ziet aan de polis dat 
de schade niet is gedekt. De schade wordt dus niet vergoed. Hij belt de 
klant om dit te vertellen. 

De organisatie De organisatie kenmerkt zich door een menselijke uitstraling. 
Stijl 
medewerker 

Kiest voor een formele, administratieve benadering! 

 

Het telefoongesprek verloopt hierdoor als volgt: 
 
 

Een voorbeeld 
‘Met Wim van Rijn.’ 
‘Goedmiddag, met Jansen van UniPlus. Afdeling schade.’ 
‘Goedemiddag.’ 
‘U heeft ons een mail gestuurd waarin u vraagt de schade aan uw auto te 
vergoeden.’ 
‘Dat klopt.’ 
‘Ik heb de polis erop nagelezen en daaruit blijkt dat wij uw schade niet vergoeden.’ 
‘Niet? Hoe kan dat? Ik betaal toch gewoon premie?’ 
‘Tja meneer, dat klopt, maar u heeft in uw polis geen dekking voor dergelijke 
schade.’ 
‘Shit zeg. En nu?’ 
‘Nu moet u het zelf betalen of zo laten.’ 
‘Zo laten? U zou het eens moeten zien!’ 
‘Ja, maar wij kunnen hierbij niets voor u betekenen. Misschien moet u uw polis voor 
dergelijke schades voortaan uitbreiden?’ 
… 

 
Natuurlijk komt de boodschap op deze manier correct over, maar de vraag is of de 
verzekeraar tevreden is met de manier waarop haar medewerker de boodschap 
overbrengt. Echt menselijk en sympathiek is het niet. De wat formele, administratieve 
stijl van de medewerker voorkomt dat. Van de andere kant zou een té informele stijl ook 
niet bij deze situatie passen. Wat dan wel? Misschien past een wat meer inlevende stijl 
beter bij de uitstraling van het bedrijf: 

 
‘Met Wim van Rijn.’ 
‘Goedmiddag, met Henk Jansen van UniPlus. Afdeling schade.’ 
‘Goedemiddag.’ 
‘U heeft ons een mail gestuurd waarin u vraagt de schade aan uw auto te 
vergoeden. Uit uw mail lees ik dat uw hond de bekleding kapot heeft gescheurd. 
Klopt dat?’ 
‘Dat klopt.’ 
‘Vervelend zeg. Was het pas een nieuwe auto?’ 
‘Ja, pas een jaar oud.’ 
‘Oei, dat is extra vervelend. Ik heb de polis er in ieder geval even op nagelezen, 
maar helaas moet ik u vertellen dat wij uw schade niet vergoeden.’ 
‘Niet? Hoe kan dat? Ik betaal toch gewoon premie?’ 
‘Ja dat klopt. Het probleem is dat de polis die u heeft afgesloten deze schade niet 
dekt. Ik heb geprobeerd om een manier te vinden waarin ik de schade toch onder de 
dekking kon verantwoorden, maar dat is me jammer genoeg niet gelukt. Ik vind het 
uitermate vervelend voor u, maar ik kan u helaas niet helpen.’ 
‘Shit zeg. En nu?’ 
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Volwassene Analyserende reactie ‘Laten we eens een rustig 
naar een oplossing zoeken’ 

Kind Primaire reactie ‘Ik weet het echt niet meer 
hoor!’ 
‘Het is jouw schuld!’ 

Ouder Bevoogdende reactie ‘Trek het je niet aan, we 
zoeken wel naar een 
oplossing.’ 
‘Ik heb je nu al zo vaak 
gezegd dat je daardoor in 
de problemen komt.’ 

 

 
‘Ik vrees dat er niets anders op zit dan de reparatie zelf te betalen. Het spijt me, 
maar we kunnen u niet helpen.’ 
‘Tja, da’s balen.’ 

 
De medewerker kiest hier voor een persoonlijke benadering waarin hij met de klant 
meeleeft. Het persoonlijke zit in de herhaling van de situatie aan het begin van het 
gesprek en in het doorvragen (‘was het pas een nieuwe auto?’) waarmee de medewerker 
ingaat op de persoonlijke situatie van de klant. Het meeleven komt vooral tot uiting in de 
verzachtende woorden (‘helaas’, ‘vervelend’, ‘ik vrees’, ‘het spijt me’). 

 
Uiteraard biedt de medewerker de klant op deze manier nog steeds geen oplossing,  
maar … hij wordt wel op een sympathieke manier geholpen. En dat maakt een aanzienlijk 
verschil! 

 

1.3 De rol die u kiest 
Bij het bepalen van de manier waarop u de klant benadert, ben ik uitgegaan van vier 
factoren van invloed: organisatie, klantverwachting, situatie en eigen stijl. Over deze 
laatste heb ik gezegd dat ieder zijn persoonlijke stijl heeft. De één gebruikt wat wolliger 
taalgebruik, de ander bedient zich veel van verzachtende woorden (‘helaas’, ‘misschien’) 
en weer een ander is juist heel informeel. 

 
Maar er is nog één aspect waarmee u in uw eigen stijl rekening moet houden. En dat is 
de rol die u kiest ten opzichte van de klant. Ik licht dit even toe. 

 
1.3.1 De drie roltypes 
Binnen een gesprek reageren mensen vrij standaard. Dat wil zeggen dat er in feite maar 
drie mogelijke reacties bestaan. Deze reacties worden bepaald door de rollen die de 
gesprekspartners aannemen. 

 

Drie rollen: 
volwassene, kind en 
ouder 

 

 
Kenmerken van de 
rollen 

We onderscheiden hierin drie verschillende rollen. Die van volwassene, kind en ouder. 
Elke rol heeft eigen kenmerken. Ik zet deze kenmerken even in een schema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu is het zo dat iedereen wel eens één van deze rollen aanneemt. Maar de één neigt wel 
meer naar bijvoorbeeld de rol van volwassene, terwijl de ander juist sterk de neiging 
heeft om als ouder op te treden. 

 
Ik breng deze rolverdeling ter sprake, omdat het belangrijk is om te weten wat uw 
voorkeursrol is. Door u hiervan bewust te zijn, kunt u uw rol aanpassen aan de situatie. 

 
Daarnaast is het makkelijk om te weten welke rol uw gesprekspartner aanneemt. U kunt 
uw houding daaraan aanpassen of de ander corrigeren (‘Ik vind dat je nu wel erg 
bevoogdend bezig bent.’) 

 
Ik illustreer het met een voorbeeld. Een medewerker van een leasemaatschappij wordt 
gebeld door een klant. De klant is in paniek en zegt: 
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‘Ik sta hier midden in Frankrijk en mijn auto doet het niet meer. Er komt allemaal 
rook uit. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik spreek geen Frans. En ik … ik weet het 
niet meer! Wat moet ik doen?’ 

 
Dit is een typische kindreactie. De automobilist reageert primair. Hij is bang en reageert 
vanuit die angst. De medewerker van de leasemaatschappij reageert vanuit een 
ouderrol. 

 
‘Maakt u zich geen zorgen. Het komt allemaal in orde. Kalmeert u maar even. U 
heeft nu contact met ons dus het komt wel goed. Waar staat u op dit moment?’  
‘Ik heb geen idee. Ergens tussen Parijs en Lyon. Maar ik weet het niet exact. Dat is 
wel stom, maar …’ 
‘Oké, doet u maar rustig. We vinden u wel hoor.’ 

 
De medewerker (ouder) besteedt vanuit zijn ouderrol veel aandacht aan het 
geruststellen van de automobilist (kind). De medewerker merkt dat de klant in paniek is 
en kiest bewust een bevoogdende aanpak. Dat wordt van hem verlangd. Als de klant is 
gekalmeerd, zal hij overgaan op een meer analyserende aanpak (volwassenenrol). 

 
Als de klant niet in paniek maar rustig is, vergt dat een andere aanpak. 

 
‘Goedemiddag, ik heb pech met mijn auto. Hij rookt en ik denk dat hij oververhit is. 
Kunt u een hulpwagen sturen?’ 

 
De medewerker reageert nu vanuit de volwassenenrol. Hij analyseert het probleem en 
gaat direct op zoek naar de oplossing. 

 
‘Natuurlijk. Waar staat u op dit moment?’ 
‘Ik heb geen idee. Ergens tussen Parijs en Lyon. Maar ik weet het niet exact. Ik ben 
niet bekend met deze route.’ 
‘Hm. Ziet u ergens langs de weg kilometerpaaltjes staan?’ 
‘Ja.’ 
‘Als u even kijkt wat het nummer is dat erop staat, weet ik uw exacte locatie. Ik 
weet dan meteen welk kantoor ik moet bellen.’ 

 
Beide methodes zijn hier natuurlijk goed. De medewerker kiest telkens een rol die hij 
afstemt op de behoefte van de klant. 

 
In de praktijk zult u waarschijnlijk intuïtief de juiste rol kiezen. Mocht u onverhoopt toch 
de verkeerde rol kiezen, dan merkt u dat direct aan de reactie van uw gesprekspartner. 
Kijk maar naar het volgende voorbeeld. Hierin belt een leverancier naar een klant die de 
rekening nog niet heeft betaald. 

 
‘Goedemiddag, u spreekt met Lars Valk van Vromen Catering. Wij hebben u vorige 
week de derde herinnering gestuurd van de rekening voor het buffet dat wij op 12 
mei bij u hebben bezorgd. Wij hebben het bedrag nog steeds niet ontvangen.’  
‘Nee dat klopt. Stom zeg, ik ben dat weer vergeten.’ 
‘Alweer? Dat zei u de vorige keer ook al. U mag uw administratie wel wat beter op 
orde houden.’ 
‘Nou ja zeg. Waar bemoeit u zich mee?’ 
‘Met het feit dat u vergeet onze rekening te betalen.’ 
‘En dat is voor u een reden om mijn administratie af te kraken. Wie denkt u wel dat 
u bent? U denkt dat ik me druk maak om zo’n nietszeggend bedrag?’ 
‘Nou ja, het is anders niet slim om zo’n nietszeggend bedrag te laten openstaan, 
want dan moet ik een incassoprocedure opstarten.’ 
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Het gesprek ontaardt in een onvriendelijke woordenwisseling. De oorzaak? De 
leverancier kiest een corrigerende, bevoogdende aanpak (ouderrol). Een rol waar de 
klant niet om heeft gevraagd. En dat ergert de klant. 

 
‘Maar,’ vraagt u zich misschien af, ‘heeft de leverancier niet gelijk? Hij heeft tenslotte 
recht op dat geld.’ Natuurlijk, maar het doel van zijn telefoontje is om dat geld zo snel 
mogelijk te ontvangen. En door deze ouderrol te kiezen, veroorzaakt hij weerstand bij de 
klant en dat helpt hem niet bij het bereiken van zijn doel. Hij had beter vanuit een 
volwassenenrol kunnen reageren. Kijk maar. 

 
‘Goedemiddag, u spreekt met Lars Valk van Vromen Catering. Wij hebben u vorige 
week een derde herinnering gestuurd van de rekening voor het buffet dat wij op 12 
mei bij u hebben bezorgd. Wij hebben het bedrag nog steeds niet ontvangen.’ 
‘Nee dat klopt. Stom zeg, ik ben dat weer vergeten.’ 
‘Ik kan me voorstellen dat u het in de drukte vergeet. Maar u begrijpt dat wij het 
geld wel graag willen ontvangen.’ 
‘Natuurlijk.’ 
‘Mag ik u dan vragen om het zo snel mogelijk over te maken?’ 
‘Ik zorg ervoor.’ 
‘Heel fijn. Dan reken ik erop dat u het nog deze week overmaakt. U begrijpt dat ik 
anders gedwongen wordt een incassoprocedure te moeten opstarten.’ 
‘Dat begrijp ik.’ 

 
Door met de klant mee te veren, te zoeken naar een oplossing en de sanctie zijn werk te 
laten doen zonder er een moralistische boodschap aan te koppelen, is de klant eerder 
geneigd om mee te werken. Bovendien houdt de leverancier de relatie met de klant 
goed. Want wie weet doet hij nog vaker zaken met hem! 

 
1.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk heeft u kennis gemaakt met het begrip klantgerichtheid. Uiteraard is er 
nog veel meer over te vertellen, maar ik heb me beperkt tot de hoofdlijnen. 
Samenvattend kunt u stellen dat u voor een klantgerichte aanpak rekening houdt met: 

 
- de verwachting van de klant; 
- de reactie van de klant in de situatie; 
- de uitstraling van uw organisatie; 
- uw eigen spreekstijl; 
- de rol die u kiest. 

 
Terug naar de inhoud 
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2. Hardlopen op één been: actief luisteren 
 

2.1 Inleiding 
U kent de volgende situatie vast wel. U heeft iemand aan de telefoon die maar blijft 
doorpraten over volstrekt oninteressante onderwerpen. De eerste tien minuten weet u 
het nog op te brengen om geïnteresseerd te luisteren, maar daarna haakt u af. 

 
U zakt onderuit in uw stoel, staart door het raam naar buiten of werkt uw 
Facebookpagina bij. En als er een bekende van u in de buurt is, gebaart u dat u ‘die zeur’ 
weer aan de telefoon heeft. U trekt een vies gezicht of haalt zelfs de hoorn van uw oor 
en draait deze even in de lucht. 

 
Geen sympathieke gewoonte, maar wel menselijk. Iedereen maakt zich er wel eens 
schuldig aan. En dat kan ook, want uw gesprekspartner ziet u niet. Gelukkig maar, zou ik 
haast zeggen. 

 
Aan de andere kant: als u in plaats van aan de telefoon tegenover deze persoon zit en u 
geeft dezelfde signalen af, dan is de kans groot dat de spreker de signalen oppikt en zijn 
verhaal verlevendigt. Nu krijgt hij die kans niet, omdat hij uw reactie niet ziet! 

 

Praten met 
handicap 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud 

Dat ‘niet zien’ van uw gesprekspartner maakt telefoneren nu juist zo spannend. Ik noem 
telefoneren daarom ook wel eens hardlopen op één been. U voert namelijk een gewoon 
gesprek met één zeer grote handicap: u ziet uw gesprekspartner niet. En hierdoor mist u 
zo’n 45% van de communicatiemiddelen. Want in een gesprek interpreteert u de 
boodschap van uw gesprekspartner namelijk voor 45% op basis van het non-verbale 
gedrag. 

 
U begrijpt dat u dit gemis tijdens een telefoongesprek moet compenseren. Dat doet u 
onder andere door een actief luistergedrag. 

 
In dit hoofdstuk behandel ik de aspecten van het actief luisteren. Achtereenvolgens ga ik 
in op: 

 
- misverstanden over het luisteren; 
- valkuilen; 
- geven van aandacht; 
- stellen van vragen; 
- samenvatten; 
- reflecteren. 

 
 

 
Eén groot 
misverstand … 

 

 
 
 

Meer dan één 
betekenis 

2.2 Misverstanden 
Het grootste misverstand over luisteren: luisteren kost geen energie. Niets is minder 
waar. Luisteren is juist een erg vermoeiende en energievretende bezigheid. Daarom is 
het belangrijk om er aandacht aan te besteden. Als eerste wil ik enkele valkuilen 
bespreken, die voortkomen uit het misverstand dat luisteren geen energie kost. 

 
2.2.1 Boodschappen hebben een éénduidige betekenis 
Stelt u zich voor dat u uw uiterste best heeft gedaan om voor uw partner een heerlijke 
maaltijd te maken. Uw partner schept op, neemt enkele happen en vraagt: ‘Wat is dat 
groene spul in de saus eigenlijk?’ 

 
Hoe reageert u op deze vraag? Dat zal per persoon waarschijnlijk verschillen. En dat 
komt doordat u deze vraag op verschillende manieren kunt opvatten: 

 
- als objectieve vraag: hoe heet het? 
- als appèl: ik vind het niet lekker 
- als verwijt: wat heb je nu dan toch weer gemaakt? 
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De werkelijke bedoeling van de boodschap is alleen af te leiden uit de context waarin ze 
uitgesproken wordt. Trekt uw partner er een ‘vies gezicht’ bij dan ligt het voor de hand 
om op de vraag te reageren als op een appèl (‘vind je het niet lekker?’). 

 
Ligt uw kookkunst gevoelig omdat u al vaker verwijten heeft gehad over uw wijze van 
bereiden dan is een reactie op het verwijtende van de vraag vanzelfsprekend (‘jij vindt 
mijn eten ook nooit lekker, hoe goed ik mijn best ook doe!’) 

 
U moet zich dus bewust zijn van de veelheid aan interpretaties die u aan een boodschap 
kunt hangen. Het is dan ook uw taak als luisteraar om de aard van de boodschap te 
analyseren voordat u reageert. Op dit onderdeel gaat er erg veel mis in de 
communicatie! 

 

Horen ≠ luisteren 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luisteren als fysieke 
inspanning 

2.2.2 Horen & luisteren zijn hetzelfde 
Een tweede misverstand is dat horen en luisteren hetzelfde zijn. Dat is zeker niet waar! 
Horen is een passieve activiteit terwijl luisteren iets actiefs is. U ervaart het zelf vast 
dagelijks. Bijvoorbeeld tijdens het lezen van de krant. U hoort de mensen om u heen 
praten, maar u luistert er niet naar. Als u er wel naar gaat luisteren, verandert uw gedrag 
ook. U richt zich tot de spreker, u kijkt naar hem, u bewerkt de signalen, analyseert ze en 
maakt er een betekenisvol geheel van. 

 
Grappig is om te weten dat uw lichaam zich ook anders gedraagt als u luistert. Uw 
hartslag neemt toe, uw ademhaling versnelt en de lichaamstemperatuur stijgt. Deze 
verschijnselen treden ook op als u bijvoorbeeld hardloopt. Dit wijst er dus op dat 
luisteren een fysieke inspanning is. 

 
2.3 Valkuilen 
Luisteren is dus een serieuze, inspannende bezigheid. En dat vraagt om een actieve 
houding van u. Om die houding aan te leren, is het zinnig om eerst de aandacht te 
vestigen op wat er vaak misgaat tijdens het luisteren. Als u één of meer van deze 
valkuilen in uw luistergedrag herkent, is het belangrijk om deze af te leren. Daarna heeft 
u de weg vrij om uw luisterhouding te perfectioneren. Ik loop de diverse valkuilen even 
langs. 

 

Tijd over tijdens het 
luisteren 

2.3.1 Te weinig aandacht voor uw gesprekspartner 
U kunt 300 woorden per minuut begrijpen. Toch spreekt uw gesprekspartner er 
maximaal 140 per minuut. U houdt dus tijdens het luisteren tijd over om iets anders te 
doen. En daar schuilt de eerste valkuil. Deze valkuil wordt bovendien nog versterkt door 
de fysieke barrière die de telefoon vormt. Uw gesprekspartner ziet niet wat u ziet en dus 
kunt u zich met iets totaal anders bezighouden dan hij. 

 
Ik heb er zelf ook last van. Bijvoorbeeld als ik aan de telefoon zit en ondertussen komt er 
een mail binnen. Ik zie in de vooraankondiging in mijn scherm dat het een antwoord is op 
een dringende vraag. Op dat moment ben je onherroepelijk afgeleid. En dat is kwalijk, 
want het getuigt niet van respect voor de beller. Ik kan de tijd die ik over heb tijdens het 
luisteren beter benutten voor het verbeteren van mijn luistergedrag. Bijvoorbeeld door 
het maken van aantekeningen. 

 
 

 
Niet luisteren naar 
wat er werkelijk 
wordt bedoeld 

2.3.2 Selectief luisteren 
Een veelvoorkomende valkuil is het selectief luisteren. Dit betekent dat u met name op 
zoek bent naar informatie die u interesseert. 

 
Een voorbeeld hiervan zien we vaak tijdens verkoopgesprekken. Een verkoper belt een 
schoenenzaak om advertentieruimte in het plaatselijke weekblad te verkopen. De 
eigenaar van de schoenenzaak zegt tegen de verkoper: 
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‘Ik weet het niet. Ik heb vorig jaar ook geadverteerd en ik heb niet het idee dat me 
dat veel klanten heeft opgeleverd. Misschien wel wat naamsbekendheid, maar niet 
zo dat het veel zoden aan de dijk zet.’ 

 
Eigenlijk wil hij daarmee zeggen: ‘ik vind reclame maken in dit blad voor mij onzinnig.’ De 
verkoper pikt dit signaal niet op want hij is te druk bezig met het aanprijzen van zijn 
product. Hij reageert met: 

 
‘Naamsbekendheid is inderdaad ook de grootste winst van ons blad. Uit onderzoek 
blijkt dat reclame in huis-aan-huis-bladen de meeste naamsbekendheid oplevert. 
Dus voor u betekent dat bekendheid tot in alle uithoeken van de regio.’ 

 
Hij gaat voorbij aan de eigenlijke boodschap van de winkelier en pikt alleen dat eruit wat 
hem goed uitkomt. Hierdoor loopt hij een groot risico om de klant te verliezen! 

 

Overnemen van het 
gesprek 

Een andere valkuil die hiervan in het verlengde ligt, is het overnemen van het gesprek. 
Daarbij gaat de beller uit van zijn eigen referentiekader en vult het gesprek voor de 
ander in. Ik hoor dit vaak tijdens de zogenaamde rampverhalen: 

 
‘Vorige week heb ik een auto-ongeluk gehad. Iemand reed achterop mijn auto.’ 
‘Oei, ben je gewond geraakt?’ 
‘Ja, ik heb wel wat last van mijn nek en mijn rug.’ 
‘O jee, een whiplash. Ben je mooi klaar mee. Mijn zus heeft dat ook door een 
ongeluk gekregen. Dat was drie jaar geleden en zij heeft er nog steeds last van. Ze 
is daardoor volledig arbeidsongeschikt verklaard. Tjee, erg zeg, dat jij dat hebt.’ 
‘Nou, de arts zei dat het wel meeviel …’ 
‘Ja, dat zeiden ze eerst ook tegen mijn zus. Maar na drie maanden was het nog 
steeds niet over. Ik zou er maar mee oppassen.’ 
‘…’ 

 
Los van het ergerlijke aan een dergelijk overnemen van het gesprek loopt u ook het 
gevaar dat u op deze manier het verhaal van de ander verminkt. De persoon die het 
ongeluk heeft gehad, heeft geen whiplash, maar last van haar nek. De ander maakt er 
echter een whiplash van. 

 
U loopt met name in gesprekken met klanten het risico om in deze valkuil te lopen als u 
de klantsituatie te snel gaat vergelijken met een soortgelijke klantsituatie die u kent. 

 
Een voorbeeld uit mijn eigen ervaring. Ik belde enige tijd geleden een bedrijf dat 
websites bouwt. Ik belde hen om te informeren of zij onze website konden ontwerpen. 
Het gesprek verliep ongeveer zo (ik val er halverwege in): 

 
‘Voor wat voor een bedrijf is het?’ 
‘Een trainingsbureau. Wij verzorgen communicatietrainingen.’ 
‘Oh kijk aan. Ik heb onlangs nog een collega-bureau van u als klant gehad. Zij 
wilden een website waarop de klant snel kan zien waar en wanneer hij welke 
cursussen kan volgen.’ 
‘Ja, maar wij willen er nog wel iets meer op kwijt.’ 
‘Ja precies, dat vertelde die klant ook, maar in de praktijk bleek een sobere site toch 
het beste te werken, omdat uw klant het toch met name gebruikt als bron van  
snelle informatie. Waar, wanneer, hoe laat? Dat zijn de vragen die ze willen weten.’ 
‘Maar wij willen niet alleen informeren op onze site, we willen ook verkopen.’ 
‘Ja, dat begrijp ik. Dat doet me denken aan onze site voor een ander bedrijf …’ 

 

 

Op dat moment haakte ik af. Waarom? Omdat ik het gevoel kreeg dat er niet écht naar 
mij geluisterd werd. 
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2.4 Luistervaardigheden 
Als u zich bewust bent van de gevaren die u loopt tijdens het luisteren naar uw 
gesprekspartner dan loopt u nog maar een kleine kans om in zo’n valkuil te lopen. 
Daarnaast zijn er nog een aantal instrumenten waar u goed op moet letten. Ik loop deze 
even langs. 

 

2.4.1 Aandacht geven 
‘Ik vind het altijd zo prettig om met jou te praten. Jij luistert tenminste echt naar mij.’ 

 
Iedereen vindt het prettig om zo’n compliment te krijgen. En de kans om zo’n 
compliment daadwerkelijk te krijgen, wordt aanzienlijk groter als u aandacht geeft aan 
uw gesprekspartner. Eigenlijk durf ik wel te stellen dat in de communicatie alles met 
aandacht begint. 

 
 

 
Verbale signalen 

 

 
 
 
 
 
 

Tussenvoegsels 
 

 
 
 
 
 
 

Timing 
 
 
 

Premack 
 

 
 
 
 
 
 

Rustige omgeving 

Maar hoe geef je een luisteraar aandacht? Een groot gedeelte daarvan gebeurt tijdens 
gesprekken door de non-verbale signalen: een actieve houding, knikken, glimlachen, 
oogcontact, enzovoort. Tijdens een telefoongesprek zie je elkaar echter niet en heb je 
dus een probleem. Dit middel komt dus te vervallen. 

 
Daardoor worden de andere middelen echter extra belangrijk. Eén daarvan is het verbale 
signaal. Daarmee bedoel ik de tussenvoegsels die als kleine aanmoedigingen gelden. 
Voorbeelden: aha, jaja, precies, juist, ga door. Hiermee laat u weten dat de luisteraar uw 
volle aandacht heeft en moedigt u hem aan om door te praten. Tegenovergesteld 
hieraan: als u geen enkel signaal geeft dat u de spreker verstaat en begrijpt, wordt hij erg 
onzeker. Hij zal dan op een gegeven moment uw bevestiging gaan vragen (‘bent u daar 
nog?’ of ‘begrijpt u?’). En dat is erg ongewenst. 

 
Belangrijk bij deze kleine aanmoedigingen is de timing. Als u namelijk te vroeg bent met 
uw aanmoediging werkt dit uitermate destructief. U geeft dan namelijk aan dat u de 
spreker heeft begrepen terwijl hij nog niet is uitgesproken. Behoorlijk irritant. Bovendien 
voelt de spreker zich hierdoor opgejaagd. Zo’n te vroeg uitgesproken tussenvoegsel 
noemen we een premack (= premature acknowledgement). 

 
Overigens is het belangrijker om een moeizame spreker te ondersteunen met uw kleine 
aanmoedigingen dan een zeer vlotte prater. 

 
Een ander manier om de spreker de aandacht te geven die hij verdient, is door u volledig 
op het telefoongesprek te concentreren. Een eerste vereiste is daarbij om onnodige 
inbreuk hierop te voorkomen. Daarom is het raadzaam om altijd op een rustige plek te 
telefoneren. Een plek waar de externe prikkels minimaal zijn. Dus niet in een kantoor 
waar voortdurend anderen aanwezig zijn. Maar ook niet bij een raam waarachter drukke 
activiteiten plaatsvinden. 

 
 

 
Samenvatten om 
aandacht te geven 
en om structuur aan 
te brengen! 

2.4.2 Samenvatten 
Als u de spreker wilt laten weten dat u hem begrepen hebt, kunt u dat prima doen door 
zijn verhaal samen te vatten. Hierdoor geeft u hem bovendien de gelegenheid om te 
controleren of zijn verhaal goed is overgekomen. Let er wel op dat de samenvatting 
objectief is. Verwerk er dus geen waardeoordelen in. 

 
Naast het geven van aandacht aan de spreker is een ander belangrijk doel van de 
samenvatting het aanbrengen van structuur in een verhaal. 

 
‘Ik heb drie maanden geleden een bouwvergunning aangevraagd voor mijn  
woning. Inmiddels heb ik nog steeds niets gekregen en ik moet het onderhand 
hebben, want ik wil voor volgende maand begonnen zijn. Ik heb namelijk al 
afspraken met de aannemer lopen. Bovendien heeft u beloofd dat ik maximaal drie 
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maanden zou hoeven wachten op deze vergunning. Dus als ik ’m niet op tijd heb 
begin ik gewoon met de bouw van mijn garage, want u bent nalatig!’ 

‘Ik begrijp dat u geïrriteerd bent, meneer Jacobs. Maar laat ik even uw situatie 
samenvatten om te kijken of ik u goed heb begrepen. U heeft drie maanden 
geleden een bouwvergunning voor een garage bij uw huis aangevraagd?’ 
‘Dat klopt.’ 
‘Destijds hebben wij u verzekerd dat u uw vergunning binnen drie maanden zou 
ontvangen.’ 
‘Jazeker.’ 
‘U hebt deze vergunning uiterlijk volgende maand nodig, omdat u inmiddels 
afspraken met de aannemer heeft gemaakt. Als u de vergunning dan nog niet 
heeft, overweegt u om te beginnen zonder vergunning. Dat is de situatie op dit 
moment?’ 

‘Klopt. En nu wil ik …’ 
 

Door de samenvatting te geven, weet de spreker dat hij gehoord is door de ambtenaar. 
Daarna ligt er een stevige basis voor een constructief gesprek. 

 
Bovendien kunt u tijdens het samenvatten aandacht besteden aan de gevoelens die 
leven bij uw gesprekspartner. Ik behandel dit onderwerp even apart. 

 
 
 
 

Reflecteren van 
gevoel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een boodschap op 
twee niveaus 

2.4.3 Reflecteren van gevoelens 
Soms is het belangrijk om de gevoelens die bij uw gesprekspartner leven, te verwoorden. 
Hiermee onderkent u die gevoelens en dat kan voor de ander een geruststelling zijn. 
Soms haalt het ook ‘de kou uit de lucht’. Bijvoorbeeld bij een boze klant. Door de 
gevoelens van deze klant te verwoorden, weet de klant dat u zijn boosheid in de gaten 
heeft. Vaak is dat al genoeg om de klant te kalmeren. 

 
Een voorbeeld: een klant belt met een klacht naar een bedrijf, dat hem een abonnement 
voor zijn mobiele telefoon heeft geleverd. Hij heeft een klacht over het bereik van zijn 
telefoon. 

 
‘Goedemiddag, met Simons. Ik heb vorige maand een abonnement genomen voor 
mijn mobiele telefoon. Dat was een week voordat ik naar Spanje op vakantie ging. 
U beloofde toen dat ik ook vanuit Spanje zou kunnen bellen. Maar dat was 
helemaal niet het geval. Ik snap dan ook niet waarom u mij zoiets belooft als het 
helemaal niet waar is. En ik heb nog wel speciaal een mobiele telefoon genomen 
om in het buitenland naar mijn kinderen te kunnen bellen.’ 

‘Ik begrijp dat u hierover boos bent. Het is inderdaad niet prettig als u speciaal voor 
de vakantie zo’n toestel heeft genomen en hij werkt dan niet.’ 
‘Inderdaad.’ 
‘Ik ga dan ook direct kijken wat er aan de hand is …’ 

 
De medewerker herhaalt de klacht en koppelt daar direct het gevoel van de klant aan. 
Hierdoor laat hij zien dat hij de boodschap op alle niveaus heeft begrepen. 

 
Essentieel voor deze methode is echter wel dat u de boodschap van de klant goed 
oppikt. Dat is niet moeilijk als de klant letterlijk zegt dat hij boos of teleurgesteld is. Vaak 
is dat echter niet het geval. Meestal moet u uit de intonatie opmaken hoe de klant zich 
voelt. Als u dan echter zijn gevoel weet te verwoorden, laat u wel zien dat u echt goed 
heeft geluisterd. 

 
Dit vereist wel enig lef, want het is het eenvoudigst om het gevoel van de klant te 
negeren. Zeker als hij boos is! Maar let op: als u alleen op de inhoudelijke boodschap 
ingaat, slaat u de plank wel mis. De klant zal dan ontevreden blijven. 
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Kies de juiste 
woorden 

Daarbij is het belangrijk dat u de juiste woorden kiest. Als een klant verbaasd is en u 
drukt het uit als ‘ik merk dat u verbijsterd bent’ typeert u het gevoel te zwaar. Maar als u 
zegt dat de klant ‘het raar vindt’ drukt u het te zwak uit. Het komt hierbij dus aan op een 
goede inschatting van de klant. 

 
Een voorbeeld. U heeft bij twee verhuisbedrijven een offerte aangevraagd. U belt één 
van de bedrijven om te vertellen dat u met de ander in zee gaat. 

 
‘Dus u heeft voor de ander gekozen. En dat terwijl ik dacht dat wij een perfecte 
aanbieding voor u hadden. U vertelde tenminste in ons gesprek dat onze aanpak u 
helemaal aansprak. En zelfs over de prijs was u enthousiast. Ik snap er eigenlijk niks 
van.’ 

 
Een goede reactie zou zijn: 

 
‘Ik begrijp dat u teleurgesteld bent.’ 

 
Minder goed is de reactie: 

 
‘U bent er helemaal van kapot, begrijp ik.’ 

 
U begrijpt dat deze reactie veel te zwaar is aangezet. Ook minder is de volgende reactie: 

 
‘Ik merk dat u het niet snapt waarom ik niet voor u kies.’ 

 
In deze laatste reactie gaat u namelijk veel te sterk op de inhoud in plaats van op de 
onderliggende emotie. Een combinatie is wel perfect: 

 
‘Ik begrijp dat u teleurgesteld bent. Ik kan me dat voorstellen. Daarom leg ik het u 
even uit.’ 

 
Zo besteedt u aandacht aan de inhoudelijke en emotionele componenten van de 
boodschap. 

 
Concluderend kan ik zeggen dat u een scherp oor moet hebben voor de emotionele 
lading van de boodschap. Maar let u wel op dat u het niet overdrijft, want in principe 
heeft iedere boodschap een emotionele lading. 

 
 

 
 

Vragen stellen 

2.4.4 Vragen stellen 
Een andere manier om goed naar uw gesprekspartner te luisteren, is door vragen te 
stellen. Hierdoor laat u zien dat u de spreker heeft begrepen, dat u meer informatie van 
hem wilt ontvangen of dat u met hem meevoelt. 

 
Omdat dit nogal een veelomvattend onderdeel is, ga ik hier in een apart hoofdstuk 
(hoofdstuk 3) op in. 

 
2.5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk staat het luisteren naar de klant centraal. We hebben gezien dat er een 
aantal valkuilen bestaan. Deze zijn: 

 
- te weinig tijd nemen voor een gesprek; 
- selectief luisteren; 
- overnemen van het gesprek; 
- het niet herkennen van een emotionele boodschap. 

 
Daarnaast heb ik enkele aandachtspunten voor een betere luisterhouding aangestipt. 
Om goed te luisteren moet u: 
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- uw gesprekspartner aandacht geven; 
- het verhaal van uw gesprekspartner samenvatten; 
- reageren op het gevoel van uw gesprekspartner; 
- vragen stellen. 

 
 

Terug naar de inhoud 
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3. Vragen staat vrij: de vraagtechniek 
 
 

 
Herman doet een 
aanzoek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inhoud 

3.1 Inleiding 
Herman wil trouwen met Sylvia. Dus nodigt hij haar uit voor een etentje. Vooraf oefent 
hij voor de spiegel zijn aanzoek. Hij schraapt zijn keel en zegt: ‘Wil je met me trouwen?’. 
Hij spreekt het op verschillende manieren uit. Zwoel. Zelfverzekerd. Teder. 

 
’s Avonds bij het kaarslicht aan het tafeltje wordt hij steeds nerveuzer want het moment 
suprème komt steeds dichterbij. Tijdens het dessert wil hij zijn aanzoek doen. Op zijn 
knieën. 

 
Maar op dit moment worstelt hij echter nog met zijn hoofdgerecht, dat hij maar met 
moeite weg krijgt. Want wat als ze nee zegt? Dan maakt hij zich onsterfelijk belachelijk … 
Zweet breekt hem uit. 

 
Als de Dame Blanche op tafel staat, heeft Herman al besloten om niet meer op zijn 
knieën te gaan zitten. Als hij nee krijgt te horen én op zijn knieën zit, dan maakt hij zich 
helemaal belachelijk. Dus na het moeizaam wegslikken van enkele happen ijs, vraagt hij 
op enigszins nonchalante toon vlak voordat hij een nieuwe hap ijs in zijn mond stopt: 
‘Zeg, wat zou je er eigenlijk van vinden als wij zouden gaan trouwen?’ 

 
Herman maakt gebruik van twee verschillende soorten vragen. De vraag ‘Wil je met me 
trouwen?’ is een gesloten vraag waarop Sylvia alleen maar kan antwoorden met ja, ik 
weet het niet of nee. Voor Herman dus behoorlijk eng, omdat het nee-antwoord erg 
confronterend is. 

 
De tweede vraag ‘wat zou je er eigenlijk van vinden als wij zouden trouwen?’ is 
daarentegen veel veiliger. Met deze open vraag probeert Herman de mening van Sylvia 
te peilen zonder dat hij direct een oordeel wil. 

 
Het is leuk om te zien hoe u verschillende soorten vragen inzet om uw doel te bereiken. 
Elk telefoongesprek kent deze vraag-antwoordstructuur. Dankzij het stellen van vragen 
achterhalen wij de informatie die we nodig hebben om een goed gesprek te voeren. 

 
In het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat vragen stellen een middel is om de lezer 
aandacht te geven. Daarnaast is het van belang dat u vragen stelt om het gesprek te 
sturen, informatie te vergaren en feedback te vragen of te geven. 

 
In dit hoofdstuk loop ik de verschillende soorten vragen langs. Daarbij besteed ik 
aandacht aan open en gesloten vragen, verdiepingsvragen, controlevragen, suggestieve 
vragen en keuzevragen. Uiteraard gebruikt u deze vraagsoorten tijdens een gesprek 
voortdurend door elkaar. Ik behandel ze echter één voor één omdat het papier mij 
daartoe dwingt! 

 

 
Gesloten vragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer de gesloten 
vraag? 

3.2 Gesloten vragen 
Gesloten vragen zijn gerichte vragen waarmee u van uw gesprekspartner wilt horen 
wat hij vindt. De antwoordmogelijkheden zijn dus ook beperkt. Meestal beperkt het 
antwoord zich tot ja of nee of tot een feitelijk antwoord. Voorbeelden van gesloten 
vragen. 

 
‘Heeft u vaak last van burengerucht?’ → ja 
‘Werkt u hier al lang?’ → ja, tien jaar 
‘Heeft u op dit moment al een koffieautomaat?’ → nee 
‘Bent u lid van de wegenwacht?’ → ja 

 
Een gesloten vraag gebruikt u vooral als u specifieke informatie van uw 
gesprekspartner wilt hebben of als u het gesprek wilt afronden. 
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‘Heeft u nog vragen?’ 
 

Het nadeel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Open vragen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer open vragen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadelen van open 
vragen 

Het nadeel van de gesloten vraag is dat ze snel suggestief kunnen zijn. Daarnaast 
resulteren ze vaak in korte antwoorden waardoor het gesprek moeilijk op gang komt. 
Kijk maar naar dit gesprek bij het reisbureau. 

 
‘U wilt dus naar een zonnige bestemming?’ 
‘Ja.’ 
‘Weet u al waar?’ 
‘Nee, eigenlijk niet.’ 
‘Spanje?’ 
‘Nee.’ 
‘Italië misschien? Is een prachtig land.’ 
‘Hm … dat spreekt me wel aan.’ 
‘Dan wordt het Italië. Wilt u een appartement of hotel?’ 
‘Uh …een hotel.’ 
‘Een tweepersoonskamer?’ 
‘Ja.’ 
‘Een hotel met zwembad?’ 

 
Natuurlijk is dit een vreemde en irreële dialoog. Maar het geeft wel goed aan wat te 
veel gesloten vragen met een dialoog doen. Precies: ze slaan het gesprek dood. 

 
3.3 Open vragen 
Een open vraag is precies het tegenovergestelde van een gesloten vraag. Het is een 
vraag die weinig richting geeft aan het antwoord. Vaak begint zo’n vraag met ‘wat’ of 
‘waarom’. Enkele voorbeelden. 

 
‘Wat vindt u van dit product?’ 
‘Waarom reageert u zo boos?’ 

 
Dankzij open vragen zorgt u ervoor dat u uw gesprekspartner alle ruimte geeft om zijn 
verhaal kwijt te kunnen. U gebruikt de open vraag dan ook vooral bij de opening van 
een gesprek (om het gesprek op gang te krijgen), bij ‘zwijgzame’ gesprekspartners en 
als u te weinig informatie heeft. 
Keren we even terug naar het reisbureau. 

 
‘U wilt dus naar een zonnige bestemming?’ (gesloten) 
‘Ja.’ 
‘Weet u al waar?’ (gesloten) 
‘Nee, eigenlijk niet.’ 
‘Wat spreekt u aan?’ (open) 
‘Het moet zonnig zijn, aardige mensen.Cultuur mag ook wel.’ 
‘Dan denk ik direct aan Italië. Dat is een prachtig land.’ 
‘Hm … dat spreekt me wel aan.’ 
‘Dan gaan we even uit van Italië. 
Wilt u een appartement of hotel?’ (gesloten) 
‘Een hotel.’ 
‘Waaraan moet het hotel voldoen?’ (open) 
‘Het moet een zwembad hebben. En een restaurant. Bovendien moet het niet te 
druk zijn. Ik bedoel, geen uitgaanstypes.’ 
‘Een rustig hotel met een zwembad dus.’ 

 
U ziet dat u door een afwisseling van gesloten en open vragen een veel vloeiender 
gesprek krijgt. Het nadeel van open vragen is echter dat u het initiatief uit handen 
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geeft, uw gesprekspartner makkelijk van het onderwerp afdwaalt en dat een 
praatgrage gesprekspartner u veel overbodige informatie geeft. 

 

 
Verdiepingsvragen 

3.4 Verdiepingsvragen 
‘Hoe bedoelt u precies?’ 
‘Kunt u dit toelichten?’ 
‘Zoals?’ 
‘Waarom vindt u dat?’ 

 
Deze vragen zijn typische verdiepingsvragen. Met deze verdiepingsvragen probeert u 
van de spreker meer informatie te krijgen over wat hij heeft gezegd. U vraagt dus dóór 
om bepaalde aspecten van de informatie duidelijker te krijgen. Ik geef een voorbeeld. 
Daarvoor ga ik even terug naar het reisbureau. De klant zegt: 

 
‘Het moet een zwembad hebben. En een restaurant. Bovendien moet het niet te 
druk zijn. Ik bedoel, geen uitgaanstypes.’ 

 
Maar u begrijpt niet precies wat hij bedoelt, dus vraagt u door: 

 
‘Wat bedoelt u precies met uitgaanstypes? Discogangers of mensen op een 
terrasje?’ 

 
Daarnaast probeert u met verdiepingsvragen het onderwerp te sturen. Deze dialoog 
voerde ik onlangs met een klant van mij. De klant is een interieurbouwer die een 
presentatie moest geven voor Horeca Nederland. Ik hielp hem met het voorbereiden van 
de presentatie. De klant had moeite om zijn visie te achterhalen. Daarom bleef ik 
doorvragen. Voor de verdiepingsvragen heb ik een → gezet. 

 
‘In deze presentatie moet je jouw visie op interieurbouw in de horeca weergeven. 
Wat is die visie?’ 
‘Mijn visie? Maar ik heb geen visie. Tenminste … niet zo één-twee-drie paraat.’ 
‘Stel je voor dat ik een discotheekeigenaar ben en ik kom bij je langs voor een 
interieur. Ik vraag jouw advies over hoe ik mijn zaak moet inrichten. Wat is dan 
het eerste dat je doet?’ 
‘Vragen wat voor een zaak het is, waar de zaak ligt, wat voor een publiek er 
komt, waarom hij wil verbouwen.’ 
→‘Waarom vraag je dat?’ 
‘Omdat ik hem pas kan adviseren over zijn inrichting als ik weet wat voor een 
zaak het is. De inrichting is namelijk sterk afhankelijk van dergelijke factoren.’ 
→‘Waarom?’ 
‘Nou, discotheken trekken een bepaald publiek aan. Ik moet weten of de eigenaar 
dat publiek wil houden of de koers iets wil omgooien. Misschien wil hij wel naast 
het zaterdagavondpubliek ook op zondagmiddag mensen trekken.’ 
‘Oké, je wilt dus weten wat zijn beweegredenen zijn en hoe de huidige situatie is. 
Dat bepaalt tenslotte de weg die je met de inrichting inslaat. Dat klopt of niet?’ 
‘Ja.’ 
→‘En dan?’ 
‘Dan ga ik kijken of hij al een ontwerp heeft of hij de vergunningen al heeft, 
contact heeft gehad met mensen van geluid en techniek, et cetera. Want soms 
komen er klanten, jongen, die hebben dan een prachtig ontwerp dat helemaal 
niet uitvoerbaar is. Of die hebben nog niet geïnformeerd of de gemeente de 
verbouwing wel toestaat.’ 
→‘En wat is jouw rol daar dan in?’ 
‘Ik probeer het te coördineren. Het liefste heb ik dat ze me er vanaf het allereerste 
begin bij halen. Dan regel ik alles en stem alles op elkaar af. Zo is er de minste 
kans op fouten.’ 
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‘Laat het me even samenvatten. Als ik het goed begrijp, vraag je de 
discotheekeigenaar naar zijn beweegredenen en de huidige situatie. Dat doe je 
om je inrichting af te stemmen op de omgeving. Daarnaast wil je het liefst alles 
vanuit één punt coördineren om fouten te voorkomen. Dat lijkt me een duidelijke 
visie. Toch?’ 
‘Ja, nou je het zo zegt …’ 

 
 

 
Controlevragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keuzevragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het nadeel van 
keuzevragen 

 

 
 
 

Suggestieve vragen 

3.5 Controlevragen 
Met een controlevraag controleert u of u de spreker goed heeft begrepen. Het is 
eigenlijk niet meer dan een signaal waarop de spreker even moet reageren. 

 
‘Dus u bent het er niet mee eens?’ 
‘Als ik u goed begrijp, gaat u dus morgen op vakantie?’ 
‘Ik neem aan dat u met later dan ook veel later bedoelt?’ 

 
Eigenlijk maakt iedere spreker (als het goed is) voortdurend gebruik van deze 
controlevragen. Hierdoor houdt hij voeling met de gesprekspartner! 

 
3.6 Keuzevragen 
Bij een keuzevraag laat u uw gesprekspartner uit twee mogelijkheden kiezen. Een 
voorbeeld: 

 
‘Wilt u de koffie zwart of met iets erin?’ 
‘Wilt u dat ik u terugbel of neemt u zelf contact op?’ 
‘Bent u voor de doodstraf of bent u ertegen?’ 

 
Deze vragen forceren een duidelijke keuze. Dat kan erg zinvol zijn als u het gesprek wilt 
beëindigen. 

 
‘Mevrouw Waals is helaas niet aanwezig, kan ik de boodschap aannemen of belt 
u later even terug?’ 

 
Daarnaast kan het ook het gesprek versnellen. Door uw gesprekspartner te laten 
kiezen, krijgt u gegevens in handen die u weer dichter bij uw doel brengen. 

 
‘Zoekt u een huis in het centrum, in Oost of in Zuid?’ 
‘In het centrum.’ 
‘Met of zonder tuin?’ 
‘Met.’ 
‘Wilt u nieuwbouw of bestaand?’ 
‘Bestaand.’ 
‘U wilt dus een bestaande woning met een tuin in het centrum.’ 

 
Het nadeel van deze methode is dat er bijna een soort invuloefening ontstaat. Daarom 
moet u deze vraagsoort natuurlijk zeer beperkt toepassen. Een ander nadeel van dit 
soort vragen is, dat u andere mogelijke antwoorden uitsluit. Hierdoor is de informatie 
die u krijgt erg gering. 

 
3.7 Suggestieve vragen 
Vindt u suggestieve vragen ook van die gemene vragen? Deze vraag is een mooi 
voorbeeld van een suggestieve vraag. Het kenmerk? Er ligt al een antwoord in de vraag 
besloten. Meestal kan de gesprekspartner alleen maar ja of nee antwoorden op deze 
vraag. 

 
‘Vindt u ook niet dat Emile Ratelband zo’n vreselijke man is?’ 
‘U wilt zeker wel even blijven wachten?’ 
‘Denkt u ook niet dat het verstandig is om alvast een reis te boeken?’ 
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Wanneer suggestieve 
vragen? 

 
 
 
 
 
 

 
Dubbele vragen 

Wanneer gebruikt u nu een suggestieve vraag? Eigenlijk voornamelijk om de 
gesprekspartner uit te dagen om zijn mening te geven. Maar pas op! Want sommige 
gesprekspartners kunnen zich bedreigd voelen en negatief reageren! Bovendien zie je 
vaak dat de uitspraak in een later stadium wordt teruggetrokken. Dus u bent het vast 
wel met mij eens als ik zeg dat u een suggestieve vraag beter niet kunt gebruiken, 
toch? 

 
3.8 Dubbele vragen 
Dubbele vragen vind ik eigenlijk geen goede vragen. Het zijn vragen waarin u 
bijvoorbeeld twee zaken tegelijk vraagt. Kijk maar: 

 
‘Heb je dat al vaker gehad en wat heb je toen gedaan?’ 
‘Ben je verliefd op haar en hoe moet het nu verder?’ 

 
Het nadeel van deze vraag is dat de ander kan kiezen waar hij op reageert. Het gevolg? 
U krijgt vaak niet het antwoord dat u wilt hebben. Zorg er daarom voor dat de vragen 
die u stelt: 

 
- eenduidig zijn; 
- kort zijn; 
- helder geformuleerd zijn. 

 

 
 
 

Terug naar de inhoud 
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4. Bij wijze van spreken: uw spreekstijl … 
 

4.1 Inleiding 
 

‘Kunt u nog even uw naam noemen. Ik heb die aan het begin niet goed verstaan,’ 
vraagt u aan de persoon die u aan de telefoon heeft. 
‘Hmt van de Vulde,’ zegt hij onverstaanbaar. 
‘Kunt u dat nog een keer herhalen?’ 
‘Hmt van de Vulde,’ herhaalt hij even onverstaanbaar. 

 
Een situatie die u vast wel herkent. Uw gesprekspartner spreekt onduidelijk en u vindt 
het vervelend om hem vijf keer te vragen het gezegde te herhalen. Het is een situatie die 
wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Op de eerste plaats zit er altijd ruis op de 
telefoonlijn waardoor gesproken tekst aan helderheid verliest. Zelfs bij de modernste 
telefoons. Daarnaast ziet u de spreker niet en u verliest daarmee een gedeelte van de 
communicatie. En tot slot zijn er erg veel sprekers die niet duidelijk articuleren. 

 

Inhoud Om deze situatie te voorkomen, kunt u er in ieder geval voor zorgen dat u zelf een 
heldere stijl hanteert. In dit hoofdstuk geef ik u enkele adviezen. Ik besteed aandacht 
aan: 

 
- helder spreken; 
- persoonlijk spreken; 
- structuursignalen. 

 
4.2 Helder spreken 
Om helder te spreken, moet u vooral rekening houden met de afwezigheid van het 
visuele en met de onduidelijkheid van het medium (de telefoon). Ik loop enkele 
aandachtspunten langs. 

 

4.2.1 Een eenvoudige stijl 
De basisregel is: hanteer een eenvoudige stijl. Dat geldt overigens niet alleen voor 
telefonische communicatie. Ook in andere gesprekken en in presentaties kiest u voor een 
eenvoudige stijl. 

 
Dat betekent dat de woorden die u kiest niet extreem ingewikkeld zijn. Dat hoeft 
natuurlijk niet te resulteren in een soort Nijntje-gaat-bij-de-brandweer-taal, maar wel in 
normale gangbare woorden. Eigenlijk is dit de normale spreektaal. 

 

 
Geen ingewikkelde 
woorden 

 
 

 
Korte zinnen 

Zorg er dus voor dat u niet ‘interessant’ doet door de ingewikkelde variant van een 
woord te kiezen. Wat ik bedoel? Zeg bijvoorbeeld gewoon ‘over’ in plaats van ‘inzake’ en 
‘volgens’ in plaats van ‘conform’. 

 
Zorg er daarnaast voor dat uw zinnen niet te complex worden. Een zin die is opgebouwd 
uit meerdere tussenzinnen is vaak niet meer te volgen voor de luisteraar. Kies dus voor 
zinnen waarin één boodschap centraal staat. 

 
Dus niet: 

 
‘Vorige week belde ik met uw collega, die mij overigens erg vriendelijk te woord 
stond, over de aanvraag van een creditcard waarvoor ik al twee weken geleden een 
bericht van uw bank heb ontvangen om hem op te halen, maar die ik door 
omstandigheden, ik ben namelijk op vakantie geweest, niet heb kunnen ophalen.’ 
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Maar: 

 
‘Vorige week belde ik met uw collega. Ik sprak met hem over de aanvraag van mijn 
creditcard. Ik heb hiervoor namelijk al twee weken geleden bericht ontvangen. Toen 
heb ik de kaart niet kunnen ophalen omdat ik op vakantie was.’ 

 
Zet in gedachten punten achter uw zinnen en pauzeer even voordat u aan een nieuwe zin 
begint. U geeft de luisteraar zo de gelegenheid de informatie te verwerken. 

 
 

 
Rustig tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stiltes 

 

 
 
 
 

De kracht van de 
stilte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulatie 
 
 
 

Beeldend spreken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De intonatie 

Dit heeft natuurlijk direct gevolgen voor uw spreektempo. Hou dat lager dan bij een 
normaal gesprek. Pas uw snelheid aan de gesprekspartner aan! 

 
Een speciaal aandachtspunt hierbij is de begroeting aan het begin van het gesprek. Veel 
ervaren telefonisten spreken de begroeting uit alsof hij aan elkaar geschreven is: 

 
‘Goedemorgenmetverzekeringsmaatschappijuniplusmetkimjanssen.’ 

 
Het is al niet te lezen, laat staan te verstaan! Bovendien geeft het een erg gejaagde 
indruk. Las dus pauzes in. 

 
Overigens kunnen stiltes in een gesprek zeer functioneel zijn. Niet alleen voor de 
verstaanbaarheid, maar ook om uw gesprekspartner even tijd te geven om na te denken 
over wat u gezegd heeft. Waak er alleen voor dat de stiltes niet ‘ongemakkelijk’ worden. 

 
Vaak spreken we in de communicatie ook over ‘de kracht van de stilte’. Wat bedoel ik 
daarmee? Eenvoudig. Het antwoord van uw gesprekspartner bestaat vaak uit twee 
onderdelen. Het eerste antwoord is dan niet het meest relevante antwoord. Pas als u uw 
gesprekspartner de ruimte geeft om ook het tweede antwoord te geven, levert dat 
concrete informatie op. Dat doet u door gebruik te maken van de kracht van de stilte. Ik 
geef een voorbeeld. 

 
‘Maar waarom ben je dan ontevreden over Hermans functioneren?’ 
‘Nou gewoon, hij is lui.’ 
‘…’ 
‘Ik bedoel, als ik hem vraag om mee te helpen met serveren, dan vertikt hij dat 
gewoon. En daarnaast is hij ook bijna elke dag te laat.’ 

 
Door niet direct te reageren op het antwoord, maar door een stilte te laten vallen, 
ontlokt de vraagsteller een uitgebreide reactie. 

 
Besteed daarnaast aandacht aan uw articulatie. Spreek woorden helemaal uit (ook de 
laatste letter van het woord). Uw verhaal wint daarmee enorm aan verstaanbaarheid. 

 
Belangrijk is ook dat u een beeldende spreekstijl hanteert. Abstracte begrippen zijn door 
de telefoon lastig te begrijpen. Bovendien kunt u niets met uw non-verbale signalen 
duidelijk maken. Zeker bij omschrijvingen is dit belangrijk. Zeg niet: 

 
‘Het is een klein doosje.’ 

 
Maar: 

 
‘Het doosje heeft ongeveer een afmeting van een luciferdoosje.’ 

 
Ook de intonatie is natuurlijk van belang bij een heldere spreekstijl. Zeker bij een 
telefoongesprek kunnen klemtonen de duidelijkheid verhogen. In zekere zin vervangt uw 
intonatie in grote mate de non-verbale signalen die uw gesprekspartner mist. 
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Zorg er in ieder geval voor dat uw stem enthousiast klinkt. Met name als u de telefoon 
opneemt. Vaak hoor ik bij telefonisten die honderd keer per dag de telefoon opnemen 
een bepaalde verzadiging. De groet ‘Goedemiddag Uniplus verzekeringen, met Kim 
Janssen’ klinkt aan het eind van de dag minder enthousiast dan aan het begin. 
Begrijpelijk, maar probeer het te voorkomen. Een tip: verander de begroeting af en toe. 
Zeg ook eens: ‘Uniplus verzekeringen, met Kim Janssen, goedemiddag.’ 

 
Als u aandacht geeft aan deze onderdelen, ziet u dat uw spreekstijl zich snel verbetert. 

 

4.3. Persoonlijk spreken 
Het lijkt vanzelfsprekend dat een telefonische benadering persoonlijk is. In ieder geval 
persoonlijker dan een e-mail. Toch zie ik vaak een onpersoonlijke aanpak. Zeker bij het 
brengen van slecht nieuws. De brenger van het nieuws verschuilt zich dan vaak achter 
een algemeen ‘wij’. Een voorbeeld uit de verzekeringsbranche. 

 
‘Met Kim Janssen van Uniplus verzekeringen. Wij hebben vorige week een 
schadeformulier ontvangen waarop u aangeeft een lekkage te hebben. U heeft die 
gestuurd?’ 
‘Dat klopt.’ 
‘Wij hebben ernaar gekeken en helaas vergoeden wij uw schade niet.’ 
‘Niet? Waarom niet?’ 
‘In de voorwaarden van uw verzekeringspolis staat dat schade ten gevolge van 
natuurlijke elementen niet gedekt zijn. En omdat de schade is ontstaan door een 
storm valt de schade niet onder de polis. Wij kunnen de schade derhalve niet in 
behandeling nemen.’ 

 

 
Kies voor ik én wij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spreek de klant aan 
met u 

 
 

Verschuil u niet 
achter regels 

De medewerkster kiest hier duidelijk het ‘wij’-perspectief. Ze verschuilt zich achter de 
verzekeringsmaatschappij. Dat is jammer, want als ze ook af en toe vanuit de ‘ik’-vorm 
spreekt, wint de boodschap aan persoonlijke benadering. Kijk maar. De ‘ik’-variant heb ik 
vet gemaakt. 

 
‘Met Kim Janssen van Uniplus verzekeringen. Ik heb vorige week een 
schadeformulier ontvangen waarop u aangeeft een lekkage te hebben. U heeft die 
gestuurd?’ 
‘Dat klopt.’ 
‘Ik heb ernaar gekeken en helaas moet ik u vertellen dat wij uw schade niet 
vergoeden.’ 
‘Niet? Waarom niet?’ 
‘In de voorwaarden van uw verzekeringspolis staat dat schade ten gevolge van 
natuurlijke elementen niet gedekt zijn. En omdat de schade is ontstaan door een 
storm valt de schade niet onder de polis. Ik kan de schade derhalve niet in 
behandeling nemen.’ 

 
Ziet u dat de boodschap persoonlijker wordt? Bovendien gaat de medewerkster de klant 
wat vaker met u aanspreken. Ook daardoor wordt een gesprek persoonlijker. 

 
Naast het perspectief kan de medewerkster hier ook beter kiezen voor een aanpak 
waarbij zij zich niet verschuilt achter regeltjes. Door concreter te zijn, de boodschap toe 
te spitsen op de persoonlijke situatie van de klant, voelt de klant zich persoonlijker 
benaderd. Bovendien verdwijnt de stijve en afstandelijke schrijftaal uit het gesprek op 
het moment dat zij de regels niet meer als leidraad kiest. Daarnaast biedt het ruimte 
voor het meevoelen met de klant. Een voorbeeld. Het gaat met name om de eigenlijke 
boodschap. 

 
‘Met Kim Janssen van Uniplus verzekeringen. Ik heb vorige week een 
schadeformulier ontvangen waarop u aangeeft een lekkage te hebben. U heeft dat 
formulier gestuurd?’ 



 
 

WHITEPAPER VLOT EN VRIENDELIJK TELEFONEREN 

26 

 

 

 
‘Dat klopt.’ 
‘Ik heb ernaar gekeken en helaas moet ik u vertellen dat wij uw schade niet 
vergoeden.’ 
‘Niet? Waarom niet?’ 
‘Uw schade is veroorzaakt door de storm van afgelopen week. Uitermate vervelend, 
zeker omdat u er niets aan kunt doen. Het probleem is alleen dat wij schade door 
natuurelementen zoals een storm niet vergoeden. Eigenlijk geldt dat voor iedere 
schadeverzekering. Er is geen enkele verzekeraar die dergelijke schade dekt.’ 

 
Als u bewust kiest voor een afwisseling tussen ‘ik’ en ‘wij’, voor het aanspreken van de 
klant met ‘u’ en voor een concrete benadering dan is dat een garantie voor een 
persoonlijke benadering. 

 

4.4 Structuursignalen 
Laatst belde ik het gemeentehuis. Ik vroeg om informatie over de aanleg van een  
30-kilometerzone in mijn straat. Nadat ik mijn verhaal had gedaan, zei de ambtenaar aan 
de andere kant van de lijn ‘ogenblikje’ en zette mij in de wacht. Dat duurde vijf minuten.  
Het leek echter een eeuwigheid, omdat ik niet wist wat hij was gaan doen. 

 
Het is te vergelijken met een vertraging met de trein. Je zit in de trein, de trein stopt en 
blijft een half uur stilstaan in het prachtige Nederlandse landschap. Het wachten is niet 
het ergste, het ergste is dat er niemand zegt waarom de trein stilstaat. 

 
Hoe dat komt? Een luisteraar heeft behoefte aan structuursignalen. Antwoorden op de 
vragen ‘wat is er aan de hand?’, ‘wat gaat u doen?’, ‘waarover belt u?’ … 

 
Om uw gesprekspartner niet het bos in te sturen zonder routebeschrijving moet u hem 
een houvast bieden. Dat houvast zijn de structuursignalen. Ik bespreek er enkele. 

 

 
Zeg wat u gaat doen 

 

 
 
 
 

In de inleiding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef de inhoud en 
een tijdsindicatie 

4.4.1 Zeg wat u gaat doen 
De ambtenaar die ik belde, had mij geholpen als hij even had gezegd dat hij de plannen 
voor de 30-kilometerzone in mijn straat erbij ging pakken. Ik had dan begrip kunnen 
opbrengen voor de tijd die hij mij aan de telefoon liet wachten. 

 
Dat geldt eigenlijk voor het hele telefoongesprek: zeg wat u gaat doen. Dat begint al bij 
de opening van het gesprek. Het is belangrijk dat u in de eerste zinnen al duidelijk maakt 
wat het doel van het gesprek is. Een voorbeeld. 

 
‘Goedemorgen, u spreekt met Hans Labrijn van de WorldExpress. Wij hebben van u 
een opdracht voor een verzending van een pakket ontvangen. Ik bel u even om de 
opdracht te bevestigen.’ 

 
Of: 

 
‘Goedemorgen met Maria In ’t Veld van Tele-opinie. Wij zijn bezig met een 
onderzoek onder Volkswagenrijders. In opdracht van Volkswagen peilen wij de 
tevredenheid onder hun klanten. Van uw dealer heb ik doorgekregen dat u een 
Volkswagen Lupo rijdt. Ik wil u dan ook vragen of u aan ons onderzoek wilt 
meewerken.’ 

 
U ziet dat het doel van het gesprek al in de inleiding van het gesprek duidelijk wordt. De 
luisteraar krijgt vrijwel direct antwoord op de vraag ‘wat wil je van me?’. 

 
Bij wat langere telefoongesprekken is het ook zinvol om een soort inhoudsopgave te 
geven. Soms is het zinvol om de verwachte tijd die het gesprek in beslag neemt aan te 
geven. 
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Bespreek de 
structuur 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zorg voor een 
duidelijke overgang 
tussen onderwerpen 

 

 

‘Ik wil eerst even uw gegevens noteren, daarna ga ik samen met u uw ervaringen 
met uw dealer doorspreken en tot slot ga ik wat dieper in op uw tevredenheid over 
de auto. Het geheel duurt ongeveer tien minuten.’ 

 
Als luisteraar weet ik nu wat de beller van plan is en ik krijg daardoor de gelegenheid om 
nog wijzigingen aan te brengen. Ik kan bijvoorbeeld nog punten aangeven die ik liever 
niet bespreek, onderwerpen die ik wel graag bespreek of ik kan aangeven dat ik die tijd 
niet beschikbaar heb. 

 
4.4.2 Overleg over de structuur 
Soms krijgt het gesprek een ongepland verloop. Dat kan omdat u tijdens het gesprek op 
nieuwe onderwerpen stuit. Het is dan zinvol om dit te bespreken met uw 
gesprekspartner: 

 
‘We hebben het nu over uw ervaringen met de dealer gehad. Daarin gaf u aan 
ontevreden te zijn over de bereikbaarheid. Dat lijkt me een belangrijk punt. Wilt u 
daar nu dieper op ingaan of wilt u er later op terugkomen?’ 

 
Het is sowieso zinvol om af en toe terug te kijken naar een afgesloten onderwerp. Bij het 
afronden van het onderwerp, kijkt u even samen terug op wat besproken is. Rond het 
daarna definitief af en geef duidelijk aan dat er een nieuw onderwerp begint. Of dat het 
gesprek is afgelopen natuurlijk. Enkele voorbeelden. 

 
‘Concluderend kan ik zeggen dat u over de auto zeer tevreden bent. U vindt het 
rijcomfort bijzonder goed, u bent enthousiast over het uiterlijk van de auto en u 
bent zeer te spreken over het benzineverbruik. Ik denk dat ik uw verhaal zo goed 
samenvat?’ 
‘Ja, dat klopt.’ 
‘Wilt u er nog iets aan toevoegen of wilt u nog ergens op terugkomen?’ 
‘Nee, eigenlijk niet.’ 
‘Prima, dan wil ik graag het volgende onderwerp aan de orde stellen. Uw 
ervaringen met de dealer.’ 

 
‘Dan heb ik nu alle punten behandeld die ik wilde bespreken. Heeft u nog vragen of 
aanvullingen?’ 
‘Nee hoor.’ 

‘Goed. Dan wil ik het gesprek graag afronden. Mag ik u hartelijk danken voor uw 
medewerking?’ 
‘Graag gedaan.’ 

 
Door uw gesprekspartner dergelijke structuursignalen te geven, weet hij niet alleen wat 
hem te wachten staat, hij krijgt ook het gevoel dat het een tweezijdig gesprek is. Hij krijgt 
inbreng in het verloop. 

 

 
 
 
 
 
 
Metataal is taal over 
taal 

 

4.4.3 Bespiegelen van het gespreksverloop 
Metataal is uit de communicatie niet meer weg te denken. Het is de taal die we 
gebruiken om over onze taal te praten. We gebruiken het meestal om even op een 
niveau boven het eigenlijke gesprek het verloop van het gesprek te bespiegelen. 

 
Het is een uitermate handig hulpmiddel als het gesprek moeizaam of chaotisch verloopt. 
U neemt dan even gas terug en gebruikt metataal. Enkele voorbeelden. 

 
‘Even wachten, want nu lopen er te veel zaken door elkaar. Het gesprek wordt nu 
een beetje rommelig, vind je niet? Ik denk dat dat komt omdat we nu alles tegelijk 
willen bespreken. Laten we ons beperken tot dit ene onderwerp.’ 
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Moeizame 
gesprekken op weg 
helpen 

 

 
 
 
 
 

Verzachten van de 
boodschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reflecteren op het 
eigen gedrag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emotie 

 
 
 
 
 
 

 
Niet begrijpen 

‘Ik heb het nu vrij direct tegen u gezegd. Wat vindt u daarvan? Vindt u mij té 
direct?’ 
‘Nee, daar hou ik wel van. Het is alleen wel even slikken.’ 
‘Ik vind het fijn dat u er zo op reageert, want ik kan wel tien minuten om de brei 
heen draaien, maar volgens mij schieten we daar niets mee op. Bovendien kunnen 
we zo eerlijk met elkaar praten.’ 

 
Soms is het ook wel verstandig om een boodschap met metataal in te leiden. Het 
verzacht de boodschap of geeft er uitleg bij. Opnieuw enige voorbeelden. 

 
‘Je moet het niet verkeerd opvatten, want ik bedoel het als opbouwende kritiek. Ik 
vind dat je vaak te lang aan de telefoon zit.’ 

 
‘Het is niet bedoeld om te slijmen, maar ik vind dat je een geweldig stukje werk 
hebt afgeleverd.’ 

 
De meta-inleidingen bij deze uitspraken zorgen ervoor dat de luisteraar de boodschap 
niet verkeerd oppikt. U moet er natuurlijk wel voorzichtig mee zijn, want het moet 
geloofwaardig blijven. Dus niet: 

 
‘Het klinkt misschien hard, maar zo bedoel ik het niet. Ik vind je een ongelofelijke 
eikel!’ 

 
Dit behoeft denk ik geen toelichting. 

 
Metataal is ook een prachtig hulpmiddel om uw eigen gedrag te reflecteren. U vraagt 
dan eigenlijk om feedback. Dit doet u vooral als u in de gaten heeft dat uw 
gesprekspartner u moeilijk kan volgen of omdat u onzeker bent of uw gesprekstechniek 
aanslaat bij de luisteraar. Enkele zinnen die vaak voorkomen. 

 
‘Ik praat wel erg veel hè? Vindt u dat ik te veel praat?’ 

‘Het is ingewikkelde materie. Kunt u het nog volgen?’ 

‘Ik spring van de hak op de tak volgens mij. Ik zal wat meer gestructureerd 
vertellen.’ 

 
Hiermee geeft u aan dat u uw eigen rol, uw eigen tekortkomingen of de problemen van 
de luisteraar in de gaten heeft. Bovendien geeft u de luisteraar de gelegenheid om 
problemen aan de orde te stellen. 

 
Uiteraard werkt het ook omgekeerd. Als u een bepaalde emotie krijgt bij het gesprek of u 
kunt het niet volgen, maakt u ook handig gebruik van metataal. 

 
Emotie: 

 
‘Dus u ziet af van de order ondanks de vergevorderde besprekingen?’ 
‘Ja.’ 
‘Daar ben ik eigenlijk best wel boos over. Zeker omdat u mij eerder het gevoel heeft 
gegeven dat wij een akkoord hadden.’ 

 
Niet kunnen volgen: 

 
‘Een ogenblik alstublieft, het gaat nu wel erg snel. Ik kan het even niet meer 
volgen. Kunt u nog even teruggaan naar …’ 
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Het uitspreken van de emoties is vaak eng om te doen. Veel mensen zijn dat niet 
gewend. Ze houden de teleurstelling of boosheid voor zichzelf en laten het hooguit in de 
intonatie doorklinken. 

 
Eigenlijk is het veel eerlijker om de emotie wel te vertellen. Daarmee wordt het gevoel 
bespreekbaar en geeft u de ander een eerlijke kans om erop te reageren. 

 
4.5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk ben ik wat dieper ingegaan op de manier waarop u spreekt. Voor het 
voorkomen van onduidelijkheden hanteert u: 

- korte zinnen; 
- eenvoudige spreektaal; 
- een rustig tempo; 
- een duidelijke articulatie; 
- genoeg stiltes; 
- beeldende beschrijvingen; 
- variatie in de intonatie. 

 
Voor een persoonlijke stijl maakt u gebruik van: 

- een afwisseling tussen ‘ik’ en ‘wij’; 
- de ‘u’-vorm; 
- concrete situaties. 

 
Om meer structuur in het gesprek te krijgen: 

- zegt u wat u gaat doen; 
- geeft u het doel van het gesprek; 
- geeft u de inhoud; 
- maakt u een inschatting van de tijd; 
- bespreekt u de structuur; 
- zorgt u voor een heldere overgang tussen onderwerpen; 
- gebruikt u metataal om de voortgang te bespreken; 
- gebruikt u metataal om uw eigen gedrag te reflecteren. 

 

 
Terug naar de inhoud 
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5. Opdracht binnen: het verkoopgesprek 
 

5.1 Inleiding 
De verkoop stagneert. U moet dus acquisitie plegen. De snelste manier? Telefonische 
verkoop. Dus u besluit om te gaan bellen met klanten en prospects. 

 
En dat is lastig, want mensen zijn een beetje allergisch geworden voor telesales. Daarom 
is een goed doordachte strategie van belang. 

 
In dit hoofdstuk geef ik u adviezen om zo’n strategie te ontwikkelen. Ik neem daarvoor 
Frits van Zon als uitgangspunt. Hij is verkoper bij het bedrijf Brouhuis Communicatie. Een 
bedrijf dat reclameruimte verkoopt op lichtbakken die in sporthallen, sauna’s en andere 
openbare ruimtes hangen. 

 
Ik volg hem op zijn weg om een goed verkoopgesprek te voeren. Uiteraard zijn Frits en 
Brouhuis Communicatie verzonnen. Daardoor zal uw realiteit soms afwijken van die van 
Frits. U moet dan zelf de vertaalslag naar uw eigen praktijk maken. 

 

Inhoud In dit hoofdstuk doorloopt Frits de volgende stappen: 
- voorbereiding op het gesprek; 
- de inleiding van het gesprek; 
- presenteren van het product; 
- omgaan met bezwaren; 
- prijsargumentatie; 
- afsluiten; 
- nazorg. 

 

5.2 De voorbereiding 
Frits heeft een bestand gemaakt van alle doelgroepen die hij wil gaan bellen. Hij richt 
zich in de eerste plaats op de plaatselijke middenstand. Zij zijn sinds jaar en dag de 
belangrijkste doelgroep voor Brouhuis. 

 

 
Selecteer de juiste 
koopmotieven 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenteer 
productbenefits als 
klantvoordelen 

Voordat hij gaat bellen, bedenkt Frits wat de mogelijk koopmotieven voor de klant zijn  
om zijn product te kopen. Daarvoor tekent hij een driehoek. In de ene hoek zet hij de 
klant, in de andere hoek zijn product. Bij de overgebleven hoek plaatst hij de behoefte  
die het product voor zijn klant invult: het koopmotief. De driehoek van Frits ziet er zo uit: 

 
winkeliers 

 
 
 
 
 
 

 
reclameruimte direct bereik van juiste doelgroep 

Frits kiest dus als koopmotief het directe bereik van de juiste doelgroep. 

Nu hij zijn koopmotief heeft, maakt hij een lijst van de productbenefits. Dit zijn de sterke 
punten van het product. Frits vertaalt deze meteen naar de voordelen voor de klant. Zijn 
lijst ziet er als volgt uit: 
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Benefits Voordeel voor de klant 
Reclame hangt op strategische punten. U bereikt de doelgroep die u wilt 

bereiken, zonder verlies. 
Reclame blijft minimaal een jaar hangen. U bereikt een enorme doelgroep die uw 

naam keer op keer zien. 
Uw reclame wordt door ons professioneel 
weergegeven. 

Uw bedrijf heeft een professionele 
uitstraling. 

De kosten zijn relatief laag in verhouding 
met de lange termijn. 

U bespaart op kosten in vergelijking met 
advertenties. 

 

Zorg voor een 
sluitende 
bewijsvoering 

 
 
 
 
 
 

 
Kies een concrete 
aanleiding 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kies een aanleiding 
die aansluit bij de 
klant 

 
 
 
 
 
 

Bestudeer de klant 

Hierna denkt Frits na over de bewijsvoering voor zijn product. Hoe bewijst hij dat zijn 
product inderdaad zo goed is als hij zegt? Hij denkt lang na en verzamelt dan de nodige 
bewijzen. Hij heeft de volgende bewijsvoering bedacht: 

- gegevens over het succes van de reclame; 
- lijst van alle mogelijke accommodaties waar de borden hangen; 
- een voorbeeldontwerp van de reclame; 
- referenties. 

 
Frits is er nu van overtuigd dat hij zijn product goed kan verkopen. Hij neemt het bestand 
met klanten erbij. ‘Maar hoe begin ik het gesprek nu?’ vraagt hij zich af. ‘Ik moet een 
aanleiding hebben.’ 

 
Hij overweegt de mogelijkheden: 

 
- vooraf een mailing versturen; 
- een actie van Brouhuis (bijvoorbeeld een aanbieding). 

 
‘Hm, mager,’ concludeert hij. Hij besluit eerst maar eens even kritisch naar de klantenlijst 
te kijken. Kijk aan! Hij ziet al meteen enkele mogelijkheden. Eén van de sportzaken heeft 
net verbouwd, weet hij. En hier: er is pas een nieuwe vestiging van de boekhandel 
geopend. Oh kijk eens aan, hij kan zich ineens een artikel herinneren waarin de  
winkeliers rondom de nieuwe supermarkt klagen over het teruglopend aantal klanten 
door hun nieuwe buurman. 

 
Zo neemt Frits de lijst door en heeft al gauw zo’n tien tot vijftien klanten die hij met een 
concrete aanleiding kan bellen. Een aanleiding die bovendien nauw aansluit bij hun 
persoonlijke omstandigheden! 

 
Hij pikt er één uit. De sportzaak die zojuist heeft verbouwd. ‘Laat ik daar maar eens mee 
beginnen. Eerst eens kijken wat de klant verkoopt en wat zijn doelgroep is. En natuurlijk 
wie ik te pakken moet krijgen.’ 

 
5.3 De opening van het gesprek: wek interesse 
Frits heeft de klant bestudeerd en wil gaan bellen. Eerst zorgt hij ervoor dat hij in een 
kantoor zit met een afgesloten deur. Daarmee voorkomt hij dat hij wordt gestoord. 

 
Ook heeft hij vandaag speciaal voor zijn gesprek zijn stropdas omgedaan. Zijn collega’s 
vinden het overdreven dat hij zich op zo’n gesprek kleedt. Frits voelt zich echter beter in 
zijn rol. Hij vindt het een vorm van aandacht en concentratie. 

 
Na zijn voorbereiding neemt Frits de hoorn van de haak en belt … 

 
‘Met Visser Sportwaren. Goedemiddag.’ 
‘Goedemiddag, u spreekt met Frits van Zon van Brouhuis Communicatie. Ik ben op 
zoek naar de heer Visser. Is hij aanwezig?’ 
‘Daar spreekt u mee.’ 
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‘Oh, kijk eens aan. Meneer Visser, ik heb gezien dat u vorige maand uw zaak heeft 
verbouwd. Dat is een mooie aanleiding om uw zaak weer even onder de aandacht 
te brengen van uw klanten. Ik heb gezien dat u ook al enkele advertenties in het 
Weekblad van het Zuiden heeft geplaatst.’ 
‘Dat klopt.’ 
‘Toen ik dat zag, dacht ik meteen dat het voor u misschien interessant is om uw 
doelgroep nog een stuk directer voor uw artikelen te interesseren. Heeft u 
misschien even tijd om daar met mij over te praten?’ 
‘Ja hoor.’ 

 
 

Wek de interesse 
van de klant op 

 
 
 

Stel geen gesloten 
vraag 

 
 
 

Creëer een ja-ritme 

 
 
 
 
 
 

Informeer de klant 

Zet het product niet 
centraal, maar de 
klantbehoefte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probleemstelling 

Creëer een 
gezamenlijk 
uitgangspunt 

Frits probeert de heer Visser te interesseren voor zijn product door hem nieuwsgierig te 
maken. Hij doet dat door in te spelen op het koopmotief. Daarmee sluit hij de eerste fase 
van het gesprek af. Deze fase noemen wij de interessefase. 

 
Hij kiest er bewust voor om niet te vragen ‘Bent u geïnteresseerd in reclame in de 
plaatselijke sporthallen’, omdat hij de heer Visser dan de gelegenheid geeft om met een 
simpel ‘nee’ af te haken. Hij probeert de heer Visser in een zogenaamde ‘ja-ritme’ te 
krijgen. Hij stelt vragen waarop de klant eigenlijk alleen maar ‘ja’ kan zeggen. Dat doet hij 
omdat de klant die in een ‘ja-ritme’ zit, ook sneller ‘ja’ tegen de laatste vraag (‘wilt u de 
order plaatsen?’) zegt. 

 
Daarnaast vraagt hij natuurlijk of de heer Visser wel tijd heeft op dit moment. Als dat 
niet zo is, belt hij later een keer terug. Blijf dan ook niet aandringen. 

 
5.4 Interesseren voor het product 
Nu is het tijd voor de volgende fase: het informeren van de klant. Hierin gaan de klant en 
Frits elkaar aftasten. Frits geeft een beeld van zijn bedrijf en het product en probeert een 
goed beeld te krijgen van wensen van de klant. Hij omzeilt de valkuil om zijn product te 
veel op de voorgrond te zetten. Want het gaat natuurlijk om de klant! 

 
‘Ik heb namelijk een speciale manier van reclame maken die u misschien wel 
aanspreekt. Mag ik u vragen of u veel reclame maakt voor uw zaak?’ 
‘Mmm… redelijk, u heeft inderdaad goed gezien dat ik door mijn nieuwe zaak mijn 
reclameactiviteiten een nieuwe impuls heb gegeven.’ 
‘Hoe maakt u reclame? 
‘Een aantal advertenties in de krant natuurlijk, wat advertenties in diverse 
clubbladen. Daarnaast lopen er wel eens een paar van die sandwichjongens door 
de stad’ 
‘Zo, dat is behoorlijk veel. Bent u tevreden over de reclame die u maakt?’ 
‘Ja, best wel. Alhoewel ik vind dat het slecht meetbaar is. Mijn klanten vertellen me 
niet of ze op de reclame afkomen. Maar voor de naamsbekendheid is het niet 
slecht. Daarom blijf je ook voortdurend adverteren.’ 
‘U adverteert dus voornamelijk voor de naamsbekendheid, begrijp ik?’ 
‘Ja, dat klopt’ 

 
5.5 Probleemstelling 
Frits weet genoeg, dankzij het afwisselen van gesloten vragen, open vragen en 
controlevragen. Nu is het tijd voor de volgende fase. De fase van de probleemstelling. 
Hierin vat Frits het ‘probleem’ van de winkelier samen om een gezamenlijk uitgangspunt 
te bepalen 

 
‘Dus als ik het even samenvat, maakt u op dit moment behoorlijk veel reclame om 
de naamsbekendheid op peil te houden. Een nadeel daarbij is dat u hiervoor 
regelmatig moet blijven adverteren. Dat klopt?’ 
‘Ja.’ 
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Bied oplossing aan 
 

 
 
 
 

Onderbouw de 
oplossing met 
motieven die 
aansluiten bij de 
wensen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bezwaar 

 

 
Valkuilen 

 
 
 
 
 
 

 
De goede reactie 

5.6 De oplossing 
Frits heeft de winkelier nu optimaal uitgehoord. Hij gaat nu zijn oplossing aanbieden. 
Hierbij probeert hij aan te sluiten bij de wensen van de winkelier. Dat doet hij in de 
oplossingsfase. 

 
‘Ik denk dat wij dat probleem grotendeels voor u kunnen oplossen. Wij verhuren 
namelijk reclameruimte aan bedrijven die een specifieke doelgroep direct willen 
benaderen. Het gaat daarbij om lichtbakken in sporthallen, fitnesscentra en andere 
openbare gelegenheden. U kent ze misschien wel.’ 
‘Ja, ik heb ze wel eens zien hangen. Er hangen er toch ook in sporthal Trefpunt?’ 
‘Ja, precies. Nou, om reclameruimte voor dergelijke lichtbakken gaat het. Het 
voordeel van reclame op zo’n lichtbak is dat u voortdurend uw doelgroep bereikt 
over een langere periode. U huurt de ruimte voor één jaar. U hoeft daardoor 
minder te adverteren. Bovendien kunt u uw reclameboodschap aan de doelgroep 
aanpassen. In een squashcentrum adverteert u voor squashartikelen en in een 
zwembad voor zwemspullen.’ 
‘Hm. Klinkt goed, maar het nadeel is dan dat ik bijvoorbeeld in een squashcentrum 
niet bijvoorbeeld een nieuw type racket of zo kan aanbieden. Want dat kun je niet 
lang laten hangen. De reclame is dan wel erg snel verouderd.’ 

 
Ai, de klant komt met bezwaren. Nu is het zaak dat Frits hier goed mee omgaat. Wat 
moet hij in ieder geval niet doen? 

 
1. Vluchten: ‘dat klopt, het is inderdaad niet flexibel’. 
2. Verdedigen: ‘jawel, maar de reclames die wij maken zijn wel zeer duurzaam’. 
3. Vechten: ‘ja, maar u wilde toch reclame maken voor de naamsbekendheid toch 

niet voor een product?’. 
 

Maar wat moet Frits dan? Eenvoudig, hij volgt het volgende patroon: 

 
1. Hij geeft de klant ruimte om het bezwaar bespreekbaar te maken. 
2. Hij vraagt daarna door op het bezwaar. 
3. Hij vat het bezwaar samen om te controleren of hij het begrepen heeft. 
4. Hij informeert de klant over mogelijkheden en oplossingen. 
5. Hij controleert of de oplossing goed is. 

 
Frits kiest deze methode. 

 
‘U vindt dat een groot bezwaar?’ 
‘Ja, best wel. Want onze producten worden zo snel vernieuwd, dat je flexibel moet 
blijven. Meestal adverteer ik met een artikel erbij.’ 
‘U vindt dat per sé noodzakelijk?’ 
‘Nou ja, per sé. Ik ben bang dat je anders kansen mist.’ 
‘Dus u bent bang om kansen te missen als u met een dergelijke reclame-uiting niet 
inspeelt op de markt?’ 
‘Ja.’ 
‘Ik kan me dat wel voorstellen, maar het is natuurlijk wel zo dat het niet de enige 
reclame is die u maakt. Advertenties zijn natuurlijk uitermate geschikt voor 
kortdurende, actuele boodschappen. Onze vorm richt zich inderdaad wat meer op 
de langere termijn. Veel van onze klanten kiezen dan ook voor een combinatie, 
omdat hun kortlopende advertenties beter scoren dankzij de naamsbekendheid die 
ze via ons medium hebben gekregen.’ 
‘Is dat zo?’ 
‘Ja. Twee jaar geleden heeft bijvoorbeeld meubelzaak Donders enkele borden van 
ons in het reclamebeleid ingepast. En dat werkt erg goed. Ze hebben me onlangs 
verteld dat ze het contract willen verlengen omdat hun naamsbekendheid steeds 
groter wordt. En dat merken ze.’ 
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‘Oh ja?’ 
‘U kunt hen anders misschien even bellen? Ik kan u straks het nummer wel even 
geven. Ik weet zeker dat Sjef van Eijk, de bedrijfsleider, er geen bezwaar tegen 
heeft.’ 
‘Daar maak ik graag gebruik van dan.’ 
‘Prima, dan ik geef ik u straks het nummer even. Maar ik hoop dat ik uw zorg 
hiermee een beetje heb weggenomen?’ 
‘Ja, hoor.’ 

 

Backing 
 

 
 
 

Prijsonderhandeling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdedig niet, maar 
vraag door 

 

 
 
 
 
 

Accepteer het 
prijsbezwaar 

 
 
 
 

Noem de prijs niet te 
vroeg 

 
 
 

Vergelijk met de 
concurrent 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreek de 
prijsopbouw 

U ziet dat Frits voor het weerleggen van het bezwaar gebruik maakt van zijn backing. Hij 
voert een referent op om de klant gerust te stellen. Een prima methode … 

 
5.7 De prijs 
De klant stelt nog enkele vragen aan Frits en begint dan over de prijs. Veel onervaren 
verkopers vinden dit het engste onderdeel van het gesprek. Frits niet, want hij heeft al 
vaker met dit bijltje gehakt. Hij kiest een doelbewuste strategie. 

 
‘Hoeveel kost zo’n reclamebord?’ 
‘Een bord kost vijfhonderd euro per jaar.’ 
‘Poeh, dat is duur. Voor een advertentie in het Weekblad van het Zuiden betaal ik 
vier tientjes per advertentie. Als ik daar tien keer adverteer ben ik nog minder kwijt. 
En zo vaak doe ik dat niet eens.’ 

 
Frits kan nu het beste op twee manieren reageren. De eerste manier is om de prijs niet 
te verdedigen, maar om even door te vragen. Misschien vindt de klant de prijs namelijk 
niet te hoog, maar geeft hij aan dat hij nog wat meer informatie wil hebben. Of 
misschien test hij de verkoper om te kijken of er nog iets vanaf kan. In ieder geval moet 
Frits kalm blijven, want de koper let in deze fase scherp op de reactie van de verkoper. 

 
Een andere manier om te reageren, is door het prijsbezwaar te accepteren. Dit laatste 
kiest Frits. 

 
‘Inderdaad, het is een flink bedrag.’ 

 
Let er overigens op dat de prijs pas laat in het verkoopgesprek naar voren komt. Als het 
te vroeg komt, dalen de verkoopkansen. U heeft dan namelijk nog geen kans gehad om 
de koper te overtuigen van de kwaliteit van uw product. 

 
Nadat Frits het bezwaar heeft geaccepteerd, kiest hij voor de prijsverschil-methode. Hij 
verklaart het prijsverschil tussen zijn product en dat van de concurrent. Dus: 

 
‘Inderdaad, het is een flink bedrag. U bent inderdaad in vergelijking met tien 
advertenties in het weekblad honderd euro meer kwijt. Maar het verschil zit ’m dan 
ook in de duurzaamheid. Die tien advertenties liggen op maandag bij het oud 
papier. Voor die honderd euro extra wordt uw reclame iedere dag door tientallen 
potentiële klanten gezien.’ 

 
Daarnaast besteedt Frits aandacht aan de prijsopbouw. Hij bespreekt elk onderdeel 
apart. 

 
‘Bovendien is de prijs all-in. U betaalt tweehonderdvijftig euro voor het ontwerpen 
en laten drukken van de reclame. Dat doen wij allemaal voor u. Daarnaast betaalt   
u tweehonderdvijftig euro voor de ruimte die u huurt. Als u dus bijvoorbeeld in twee 
sporthallen wilt hangen, hoeft u de ontwerp- en maakkosten natuurlijk maar één 
keer te betalen. 
U betaalt dan dus zevenhonderdvijftig euro ulden per jaar. Maar daarvoor zien 
ongeveer 50.000 mensen uw reclame. Want de sporthallen waar wij hangen, 
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hebben ongeveer 25.000 bezoekers per jaar. In vergelijking met de lezers van 
bijvoorbeeld het weekblad is dat erg veel.’ 

 
En als klap op de vuurpijl noemt Frits de prijs per kleinste eenheid: 

 

Presenteer de prijs 
per kleinste eenheid 

 

 
 
 
 

Vraag om de order 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Houd het initiatief in 
eigen hand 

 
Bedank de klant 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kom afspraken na 

‘Als ik dat even snel bereken, betekent dit dat u voor één euro ongeveer 67 
bezoekers bereikt.’ 
‘Nu u het zo berekent, valt het inderdaad wel mee.’ 

 
5.8 Afronding van het gesprek 
Na de prijsonderhandeling is tijd om het gesprek af te ronden. Natuurlijk probeert Frits 
aan het eind van het gesprek een order te krijgen. Veel verkopers aarzelen hier omdat ze 
bang zijn een ‘nee’ te horen te krijgen. Frits aarzelt echter niet en stelt de vraag. 

 
‘Mooi, zal ik dan reclameruimte voor u reserveren?’ 
‘Ik zou graag eerst een offerte van u willen ontvangen.’ 
‘Dat kan. Ik zal een berekening maken per bord. Bovendien stuur ik u een lijst met 
de mogelijke locaties. En ik zet er het nummer van Sjef van Eijk van Donders Wonen 
even op. U kunt hem dan even bellen. Ik zorg dat u de offerte nog deze week in de 
bus heeft.’ 

 
En om het initiatief in eigen hand te houden, spreekt Frits af dat hij contact opneemt. Hij 
noemt daarbij een concrete dag en een exact tijdstip. Hij weet dan zeker dat hij niet voor 
niets belt. Ten slotte rondt hij het gesprek af met een bedankje. 

 
‘Meneer Visser, ik ben erg blij dat u even tijd voor mij heeft willen vrijmaken. 
Hartelijk dank daarvoor.’ 
‘Geen dank.’ 
‘Ik bel u dus donderdag om 13.00 uur. Tot dan!’ 

 
Frits hangt op en maakt direct een aantekening voor deze afspraak. Want hij weet dat 
niets zo slecht verkoopt als het niet nakomen van een afspraak. 

 
5.9 Samenvatting 
In dit hoofdstuk heb ik Frits van Zon gevolgd bij het voeren van een verkoopgesprek. 
Uiteraard is het slechts één voorbeeld van hoe zo’n gesprek kan lopen. En natuurlijk 
vangt Frits ook wel eens bot. Ik ga er echter vanuit dat ik op deze manier heb kunnen 
illustreren wat de belangrijkste stappen in een verkoopgesprek zijn. Ik vat ze tot slot nog 
even samen. 

 
1. Bereid goed voor: weet exact wie u voor u heeft en wat uw product voor hem 

kan betekenen. 
2. Open het gesprek met een concrete aanleiding: stel geen gesloten vraag 

waardoor de klant kan ontglippen. 
3. Interesseer de klant: stel daarbij de klant centraal en niet het product. 
4. Formuleer een probleemstelling: creëer een gezamenlijk uitgangspunt. 
5. Bied een oplossing aan: presenteer het product met klantvoordelen. 
6. Elimineer bezwaren: kies een doordachte strategie en gebruik uw backing. 
7. Presenteer de prijs voordelig: wees voorbereid op weerstand. 
8. Sluit actief af: vraag om een order, maak concrete vervolgafspraken en bedank 

de klant. 
9. Zorg voor nazorg: kom uw afspraken altijd na. 

 
Een tip hierbij: maak een gespreksscript op basis van deze stappen! 

 
Terug naar de inhoud 
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6. De pleister er in één keer af: het slecht-nieuwsgesprek 
 

6.1 Inleiding 
‘We kunnen niet op tijd leveren. Bel jij de klant even?’ 
‘Kun jij even bellen om te zeggen dat de koop niet doorgaat?’ 

 
De opdracht is zo eenvoudig gegeven. Even bellen om het slechte nieuws te brengen. 
Maar het is eenvoudiger gezegd dan gedaan. De klant kan wel boos worden of diep 
teleurgesteld zijn. 

 
Slecht-nieuwsgesprekken zijn de lastigste gesprekken om te voeren. Niemand doet het 
graag, maar het moet af en toe wel gebeuren. In dit hoofdstuk geef ik u enkele 
handvatten om zo’n gesprek vlekkeloos te laten verlopen. 

 

Inhoud Ik ga in op de opbouw van het gesprek, de tactieken die u kunt volgen en de valkuilen. 
 
 

 
Stel de boodschap 
niet uit 

 
 

Geef de ontvanger 
geen extra stok om 
mee te slaan 

 
 
 

Geef de ontvanger 
tijd om alternatieven 
te zoeken 

 

 
 
 
 

Bepaal zelf het 
moment 

 

 
 
 
 

Een beproefde 
methode 

6.2 Stel de boodschap niet uit 
De moeilijkste telefoontjes blijven meestal het langst liggen. De reden? U heeft er geen 
zin in, ziet er tegenop of u weet niet hoe u het nieuws moet brengen. 

 
Toch is het verstandig om slecht nieuws niet uit te stellen. Behalve voor uw eigen 
gemoedsrust (hoe langer u wacht, hoe meer u er tegenop ziet), geeft u de ontvanger van 
het slechte nieuws alleen maar een extra reden om boos te zijn. Hij is dan namelijk 
gerechtigd om u te verwijten dat u nu pas met de boodschap komt. 

 
Daarnaast geeft u als u slecht nieuws zo snel mogelijk brengt, de ontvanger nog de 
gelegenheid om naar alternatieven te zoeken. Een voorbeeld hiervan is de verstrekker 
van hypotheken. Hij heeft een aanvraag voor een hypotheek gekregen en moet die 
afwijzen. Door dat zo snel mogelijk te doen, geeft hij in ieder geval de klant nog de kans 
om op tijd een andere hypotheekverstrekker te vinden. 

 
Een laatste reden om de boodschap niet uit te stellen, is dat u bij uitstel de kans loopt 
om het initiatief te verliezen. Slecht nieuws brengen is al lastig, maar u kunt zich rustig 
op het gesprek voorbereiden als ú bepaalt wanneer u belt. Als dat te lang duurt, loopt u 
het risico dat de klant u voor is. Hij belt u dan op een moment dat misschien niet 
uitkomt. Bovendien belt hij onverwacht waardoor u zich niet heeft voorbereid. 

 
6.3 Het brengen van slecht nieuws 
Als u slecht nieuws gaat brengen, kunt u het beste een beproefd gespreksmodel 
hanteren. Dit is het model: 

 
1. Breng het nieuws zo snel mogelijk 
2. Laat de klant uitrazen 
3. Geef uw argumenten 
4. Neutraliseer het probleem 

 
Uiteindelijk moet deze methode ertoe leiden dat de ontvanger van het nieuws weet dat: 

 
- u met hem meeleeft; 
- er niet aan het slechte nieuws valt te tornen; 
- u alles in werk heeft gesteld om tot een oplossing te komen. 

 
Ik loop de stappen van deze methode even langs. Dat doe ik aan de hand van een casus. 
Hierbij moet Eva, een medewerkster van een cateringservice, aan haar klant vertellen 
dat ze het buffet niet op tijd kan leveren. 
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Breng het nieuws zo 
snel mogelijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laat de klant 
uitrazen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toon begrip 
 

 
 
 

Laat niet met u 
sollen 

 
 
 

Geef uw 
argumenten 

6.3.1 Breng het nieuws zo snel mogelijk 
Uitstellen van het nieuws is alleen maar vervelend. De klant voelt dan namelijk dat er 
negatief nieuws aan zit te komen en ergert zich aan de omweg die u neemt. Trek de 
pleister er in één keer vanaf! Breng het nieuws daarom binnen één minuut. U doet dit 
direct na de inleiding van het gesprek. We kijken even hoe Eva dit aanpakt. 

 
‘Goedemorgen, met Eva Gardijn van CateringExtra. U heeft afgelopen donderdag 
bij ons een buffet, verschillende dranken, een thuistap en enkele statafels 
gereserveerd. Ik bel u even over die bestelling.’ 
‘Ja?’ 
‘Helaas heb ik een vervelende mededeling voor u. Het lukt ons namelijk niet om het 
buffet zaterdag bij u te bezorgen.’ 

 
Zo, het hoge woord is eruit. Eva heeft de boodschap helder gebracht en er ook het 
nodige gevoel ingelegd (vervelend, helaas). Ze kiest ervoor om het nieuws met een 
voorbereidende zin in te leiden. Dat is een slimme tactiek. 

 
6.3.2 Laat de klant uitrazen 
Geef de klant de gelegenheid om zijn teleurstelling of boosheid kwijt te kunnen. Nadat 
de klant dat heeft gedaan, is het belangrijk dat u begrip toont voor de emotie van de 
klant. We kijken weer even over de schouder van Eva. 

 
‘U kunt het niet op zaterdag leveren? Maar ik heb zaterdag ruim vijftig gasten hier! 
Ik kan die toch niet allemaal naar de friettent sturen? U had beloofd dat het zou 
kunnen.’ 
‘Ik begrijp uw boosheid, meneer. Het is ook een probleem, want u kunt inderdaad 
uw klanten niet naar de friettent sturen.’ 
‘Nee precies. Verdorie, hoe moet dat nu?’ 

 
Door mee te leven en begrip te tonen voelt de klant zich begrepen in zijn woede. 
Meestal tempert dat de emotie. Ik zeg meestal, want er zijn natuurlijk ook mensen die 
niet te temperen zijn. 

 
Let er dan wel op dat u beleefd blijft. Maar … u hoeft zich ook weer niet te laten 
beledigen. Als een klant u beledigt, mag u daar gerust iets van zeggen of zelfs het 
telefoongesprek afsluiten. 

 
6.3.3 Geef uw argumenten 
Nadat de klant is uitgeraasd en u uw medeleven en begrip heeft getoond, is het tijd om 
de reden van het slechte nieuws te geven. Let erop dat de klant zal proberen om uw 
argumenten te weerleggen en dat hij na de presentatie van uw argumenten misschien 
weer behoefte heeft om uit te razen. 

 
Schiet dan niet meteen in de verdediging, maar probeer het uitrazen opnieuw te 
kanaliseren. 

 

Eva: 
 

 

‘Het lukt ons wel om alle andere spullen te leveren, maar het buffet krijgen we niet 
op tijd af omdat we zaterdag een tekort aan personeel hebben.’ 
‘Kunt u dan niet iemand inhuren of zo?’ 
‘Helaas is het niet mogelijk om op zo’n korte termijn een kok te vinden die dezelfde 
kwaliteit kan leveren.’ 
‘Ja zeg, dus omdat jullie een kok te weinig hebben, moet ik mijn gasten honger 
laten lijden? Belachelijk!’ 
‘Ik kan me voorstellen dat u het erg vreemd vindt, maar ik vrees dat het wel de 
realiteit is.’ 
‘Nou, fraai is dat. En nu?’ 



 
 

WHITEPAPER VLOT EN VRIENDELIJK TELEFONEREN 

38 

 

 

 

 
 
 

 
 

Zoek naar een 
gezamenlijke 
oplossing 

6.3.4 Neutraliseer het probleem 
Dit is de laatste fase. In deze fase is het tijd om uw verontschuldigingen aan te bieden. 
Tenminste, als u iets aan het probleem kunt doen. Bovendien is het zaak om nu naar een 
oplossing te zoeken. Eva doet dat als volgt: 

 
‘Het spijt mij dat wij u in problemen brengen. Ik vind het ook mijn plicht om een 
oplossing proberen te vinden. Een alternatief is dat wij het buffet een dag van 
tevoren brengen. U kunt dan de koude gerechten in de koelkast bewaren. Het is 
alleen wel zo dat u de warme gerechten zaterdag dan zelf moet opwarmen. 
Een andere mogelijkheid is om alleen koude gerechten te serveren. Die kunt u dan 
een dag eerder krijgen. Wat vindt u van deze alternatieven?’ 
‘Hm. Smaakt het eten wel als ik het opwarm?’ 
‘Ja, dat maakt geen verschil.’ 
‘Ik denk dat ik dat dan maar moet doen.’ 
‘U bedoelt het eerste alternatief? Als dat kan, dan heel graag. Ik zorg er dan voor 
dat u het eten vrijdag krijgt.’ 
‘Oké.’ 

 
Dankzij het alternatief dat Eva biedt, loopt het gesprek toch nog goed af. Ze legt 
bovendien de alternatieven aan de klant voor en overlegt met hem. Ze doet dit om het 
alternatief acceptabel te maken. Als de klant een aandeel heeft in de oplossing zal hij die 
eerder accepteren. 

 
Maar … nu heeft Eva een alternatief. Wat als ze geen oplossing voor handen heeft? Hoe 
neutraliseert ze het probleem dan? We kijken weer even mee. 

 
‘Het spijt mij dat wij u in problemen brengen en ik heb ook al verschillende 
oplossingen proberen te zoeken, maar ik kan er geen bedenken. Ik heb zelfs al naar 
onze concurrent gebeld om hen in te huren, maar ook zij zitten vol. Ik vind het echt 
heel vervelend.’ 
‘Tjonge jonge. Ik zal nog eens een catering bestellen. Nou, zorg er dan maar voor 
dat ik die andere spullen op tijd heb, dan probeer ik zelf wel iets anders te regelen.’ 
‘Daar zorg ik natuurlijk voor en ik beloof u dat wij de overige spullen piekfijn 
afleveren. Bovendien zorg ik ervoor dat wij voortaan niet nog eens zo’n personele 
fout maken.’ 
‘Oké.’ 

 
Eva neutraliseert het probleem door te laten weten dat ze er alles aan heeft gedaan om 
het probleem op te lossen. Bovendien doet ze een belofte voor de toekomst. 

 
6.4 Samenvatting 
Slecht nieuws brengen is dus een kwestie van snel de boodschap brengen, begrip hebben 
voor de reactie van de klant, meeleven, uw argumenten presenteren en zoeken naar een 
gezamenlijke oplossing. 

 
Als u die richtlijnen in de gaten houdt, weet ik zeker dat u het slecht nieuws voortaan 
zonder klamme handen kunt brengen! 

 

 

Terug naar de inhoud 
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7. De porseleinkast: klachtenbehandeling 
 

7.1 Inleiding 
Een klacht is een kans. U heeft het vast al honderden keren gehoord. ‘Een klacht is een 
kans om het beter te doen’ of ‘Een klacht is een kans om te laten zien dat je echt goede 
service biedt!’ 

 
Allemaal waar, maar dat maakt het omgaan met klachten niet eenvoudiger. Een klacht is 
en blijft een klacht en dat betekent dat de klager ontevreden of zelfs boos is. De klager 
voelt zich tekort gedaan en het is aan u om dat gevoel weg te nemen. 

 

Een klacht 25 keer 
doorverteld! 

 

 
 
 

Inhoud 

Een lastige klus! Maar wel belangrijk. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek dat een 
slecht opgeloste klacht gemiddeld 25 (!) keer wordt doorverteld. Belangrijk dus om een 
klacht op een goede manier op te lossen. 

 
In dit hoofdstuk help ik u om die klagende beller tevreden te stellen. Ik bespreek 
waarom u klagers eigenlijk serieus moet nemen en hoe u een klachtengesprek 
stuurt. 

 
 
 
 
 

 
Slechts een derde 
klaagt … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom is de 
drempel hoog? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele tips voor een 
lage drempel 

7.2 Waarom neemt u een klacht serieus? 
Het antwoord heb ik eigenlijk hierboven al gegeven: een klacht wordt doorverteld en 
geeft uw bedrijf negatieve publiciteit. Toch wil ik nog even langer bij het belang van 
klachten en klagers stilstaan. Waarom? Omdat uit onderzoek blijkt dat van de klanten die 
een klacht hebben slechts een derde daadwerkelijk bij de leverancier klaagt. De rest gaat 
bij de leverancier weg zonder de klacht naar voren te brengen. Deze groep verliest u dus 
zonder een kans te hebben gehad om het goed te maken. 

 
Dat is een groot risico. En om dat te ondervangen, moet u het de klant zo makkelijk 
mogelijk maken om te klagen. Zodra hij belt met een klacht, heeft u namelijk de kans om 
te laten zien dat u het probleem snel kunt oplossen! En daarmee houdt u de klant 
binnenboord. Maar … om de drempel voor de klagers zo laag mogelijk te kunnen maken, 
moeten we natuurlijk wel weten waarom de klanten de drempel nu als zo hoog ervaren. 

 
7.2.1 Waarom is de drempel voor klagers zo hoog? 
Er zijn diverse redenen waarom de klanten niet klagen. Het lijkt mij zinvol om de meest 
voorkomende redenen in een opsomming weer te geven. De klagers klagen niet omdat 
ze: 

 
- er geen zin in hebben (zeker niet als de concurrent hetzelfde product levert); 
- er geen tijd voor hebben; 
- onvoldoende bewijs hebben voor hun klacht; 
- onzeker zijn over de gegrondheid van hun klacht; 
- verwachten geen gehoor te krijgen; 
- de juiste persoon niet te pakken krijgen; 
- bang zijn om als zeurpiet of domoor te worden gezien. 

 
Als u weet dat dit de belangrijkste redenen zijn, dan weet u ook wat u te doen staat: kijk 
naar uw eigen organisatie en probeer de drempel te verlagen. Als de klanten bij u komen 
klagen in plaats van over te stappen naar de concurrent, krijgt u een tweede kans! 

 
Enkele tips om de drempel te verlagen: 

 
- zorg dat de klachtenprocedure duidelijk is voor de klant (geef dat aan bij de 

verkoop van het product of dienst, ook op schrift!); 
- zorg dat er een speciale klachtenafdeling is en laat de klant weten hoe hij die 

kan bereiken en wie hij moet hebben; 
- zorg dat u een webcareteam heeft dat direct reageert op de social media; 
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- zorg dat de klant niet lang hoeft te wachten; 
- neem de tijd voor klachten; 
- benader de klant altijd begripvol; 
- geef de klant altijd het idee dat hij er goed aan heeft gedaan om te klagen; 
- bedank de klant voor de klacht. 

 
Natuurlijk kan ik deze lijst onuitputtelijk maken. Maar misschien is het handiger om u 
enkele adviezen te geven over de manier waarop u het gesprek stuurt. Daarmee geef ik u 
meteen verschillende tips. 

 
 

 
Het OMUN-model 

 

 
 
 
 
 
 

Omun 
Opvangen 

 

 
 
 
 
 
 
 

oMun 
Meeleven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niet verdedigen 

 

 
 
 
 

Klacht onderkennen 
 

 
 
 
 
 

omUn 
Uitzoeken 

 
 
 
 

Samenvatten 

7.3 Hoe stuurt u het klachtengesprek? 
Het uitgangspunt is natuurlijk het serieus nemen van de klager. Daarnaast is het voor u 
een houvast als u een bepaalde vaste structuur volgt. Het gaat hierbij om het OMUN- 
model. Door dit model te volgen, zet u de juiste stappen op het juiste moment. Ik loop 
het model stap voor stap langs. 

 
7.3.1 Opvangen 
De telefoon gaat. Een woedende klant met een klacht. Wat doet u? Eenvoudig: u luistert. 
U luistert en u laat merken dat u luistert. Hoe u dat doet, heeft u in hoofdstuk twee al 
kunnen lezen. 

 
Geef de klant dus alle ruimte om zijn verhaal kwijt te kunnen. Als u hiervoor de tijd 
neemt, raakt de klager al een deel van zijn woede kwijt. 

 
7.3.2 Meeleven 
Dit is de belangrijkste fase uit het telefoongesprek. Hierin leeft u mee met het gevoel van 
de klant en toont u er begrip voor. U doet dit door het gevoel van de ander te reflecteren 
(gebruik daarvoor bijvoorbeeld de controlevraag). Daarna toont u het begrip. 

 
‘Ik begrijp dat u erg boos bent over dit misverstand. Ik kan me dat voorstellen. Het 
is ook erg vervelend als u …’ 

 
‘Vat ik het goed samen als ik zeg dat u teleurgesteld bent over de kwaliteit van ons 
product?’ 
‘Ja, dat kunt u wel zeggen, ja.’ 
‘Ik kan me uw reactie ook wel voorstellen.U heeft de …’ 

 
Waak voor de valkuil van de verdediging. Veel mensen hebben de neiging om direct een 
defensieve houding aan te nemen als ze met een klacht worden geconfronteerd (‘ja, 
maar’). Bovendien is het meestal ook nog niet nodig om direct uw excuses aan te bieden. 
U weet namelijk vaak nog niet of de klacht terecht is. 

 
Daarnaast is het ook erg belangrijk dat u de klacht onderkent. Geef dus niet direct in  
deze fase al een waardeoordeel. Ook niet als u vermoedt dat de klacht onterecht is. Dat 
blijkt later dan wel. In deze fase is het vooral zaak dat u klant het gevoel geeft dat hij met 
zijn klacht bij u terecht kan en ook nog eens serieus wordt genomen. 

 
7.3.3 Uitzoeken 
Nu is de tijd gekomen om de klacht tot op de bodem uit te zoeken. U gaat daarom 
doorvragen op de klacht. Belangrijk hierbij is dat u uiteindelijk precies weet waar de 
schoen wringt. Zowel inhoudelijk als gevoelsmatig! 

 
Tot slot vat u de klacht samen. Doe dit in uw eigen bewoordingen. Wees zeer 
nauwkeurig hierbij! 
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Neutraliseren 

 
Afspraken maken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actie 

 
 
 
 
 
 

 
Nazorg 

7.3.4 Neutraliseren 
De laatste stap is de neutralisatie. Hierin gaat u het probleem oplossen. Als u een directe 
oplossing hebt, stem deze dan af met de beller. Maak afspraken over: 

- acties die u gaat ondernemen; 
- acties die de klant onderneemt (‘als wij zorgen dat u een nieuwe wasmachine 

thuisbezorgd krijgt, zorgt u dan dat u donderdag thuis bent?’); 
- hoe de oplossing eruit ziet (wat kunt u van ons concreet verwachten en wat 

niet?). 
 

Natuurlijk hoeft hierbij de oplossing niet altijd de eindoplossing te zijn. Het kan ook zijn 
dat u het gesprek neutraliseert door een belofte te doen. Kijk maar. 

 
‘Ik wil graag het volgende met u afspreken. Gezien de ernst van uw klacht ga ik 
vandaag direct op zoek naar de betrokkenen. Dan leg ik de situatie aan hen voor en 
vraag om hun mening. Op die manier hoor ik het verhaal van twee kanten. Dat lijkt 
me wel zo fair. Bent u het daarmee eens?’ 
‘Ja, lijkt me een goed idee.’ 
‘Daarna neem ik een beslissing over de verdere acties van onze kant. Ik neem 
daarover direct contact met u op. Bent u vanmiddag thuis?’ 
‘Ja.’ 
‘Oké, dan bel ik u vanmiddag om vijf uur.’ 
‘Prima.’ 

 
De neutralisatie zit hier in de belofte van de actie. Dat is natuurlijk voor de klant ook een 
(voorlopige) oplossing. 

 
Maar wat als u dan later terugbelt en het nieuws is niet positief? Hanteer dan de slecht- 
nieuwsmethode (zie hoofdstuk 6). Breng het nieuws snel en zorg dat u samen met de 
klant een oplossing formuleert. 

 
Als de klant nu uiteindelijk tevreden is met de oplossing, dan is een stuk nazorg ook 
wenselijk. U belt naderhand dus nog even om te vragen of de klant nu wel tevreden is. 

 
7.4 Samenvatting 
Een klacht is vervelend, maar als u er één krijgt, doorloopt u de volgende stappen: 

 
1. U luistert naar de klacht. 
2. U toont begrip en leeft mee. 
3. U onderzoekt of de klacht terecht is en waardoor hij wordt veroorzaakt. 
4. U biedt een oplossing aan. 
5. U sluit het gesprek af. 

 
Bovendien zorgt u ervoor dat uw klanten durven te klagen. Het geeft u tenslotte de kans 
om uw service te laten zien en de klant bij u te houden! 

 
Terug naar de inhoud 
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8. ‘Goedemorgen, u spreekt met …’: telefoonetiquette 
 

8.1 Inleiding 
Er zijn natuurlijk 1001 situaties waarin u belt. Wat voor soort gesprekken u voert, is 
afhankelijk van uw eigen functie, uw klanten, uw werkzaamheden… Tot nu toe heb ik 
voornamelijk gekeken naar de wat ingewikkeldere gesprekssoorten: verkoopgesprek, 
klachtengesprek en slecht-nieuwsgesprek. 

 
Maar … het meest voor de handliggende gesprek heb ik eigenlijk nog buiten   
beschouwing gelaten. Dat is namelijk het gesprek dat een receptionist/telefonist voert. 
Daarom besteed ik in dit hoofdstuk aandacht aan deze gesprekssoorten. Daaraan koppel 
ik direct een bepaalde telefoonetiquette. Deze etiquette geldt natuurlijk ook voor andere 
bellers! 

 
 
 
 
 

 
Inhoud 

Wat behandel ik in dit hoofdstuk? Een opsomming: 
- het binnenkomende gesprek; 
- het uitgaande gesprek; 
- de telefonist als receptionist. 

 
Ik behandel het hoofdstuk aan de hand van een aantal tips. Eerst geef ik de tip, daarna 
licht ik dit toe. 

 

8.2 Het binnenkomende gesprek 
 
 

 
Maximaal 4 keer 
overgaan 

 

 
 
 
 

Neem ook toestel 
van ander op 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De opening als 
visitekaartje 

1. Neem de telefoon binnen 13 seconden op 
Uit ervaring weet ik dat veel bedrijven deze norm hanteren. En dat is niet voor niks. Als 
de telefoon te lang overgaat, hangt de beller bij de zesde of zevende overgang op. U  
bent hem dan kwijt. Bovendien is de beller dan hevig geïrriteerd. Dertien seconden staat 
gelijk aan 3 tot 4 keer overgaan. 

 
2. Neem ook het toestel van een collega op 
Als op het bureau van uw collega een telefoon staat te rinkelen, neem die even op. Ook 
als u op de telefooncentrale ziet dat er ergens anders een toestel te lang overgaat. Maak 
na het gesprek een telefoonnotitie voor uw collega. Zorg er bovendien voor dat u altijd 
weet wie er wel en wie er niet aanwezig is. 

 
3. Ga bewust met de telefoontijd om 
Dit klinkt natuurlijk vanzelfsprekend, maar toch zie ik dit nog te vaak gebeuren. Bellers 
die op een centrale telefoon te lang telefoneren en daardoor netlijnoproepen over het 
hoofd zien. 

 
4. Zorg voor een complete opening bij een buitenlijn 
Als u een telefoontje van buiten uw bedrijf krijgt, zorg dan dat u volledig bent. Begin met 
‘U spreekt met …’ of met ‘Goedemorgen, met …’. 

 
De ervaring leert namelijk dat de eerste woorden van de begroeting vaak verloren gaan. 
En op deze manier voorkomt u dat het uw naam is die verloren gaat. Bovendien krijgt de 
beller de tijd om aan uw stem te wennen. 

 
Door de begroeting heeft u bovendien de kans dat de beller terug groet. Dit heeft als 
voordeel dat het gesprek vriendelijk begint. Daarnaast geeft het u meer gelegenheid om 
de naam van de beller goed te verstaan. 

 
Noem naast uw eigen naam ook de naam van uw bedrijf. Werkt u voor een afdeling? 
Noem die afdeling dan ook! Let er alleen wel op dat de opening niet té lang wordt. Als 
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dat namelijk zo is, vervalt u te snel in een monotone opening. Bovendien loopt u het 
risico dat de luisteraar u onderbreekt. 

 
 

Noteer de naam 

 

 
Gebruik de naam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maximaal 30 
seconden in de 
wacht 

 

 
Zeg wat u doet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef een 
tijdsindicatie 

 

 
 
 
 
 

1 keer het verhaal 
doen 

 

 
 
 

Zeg wie er belt en 
wat hij wil! 

 

 
 
 
 
 
 

Weet wie waar zit 
en waarom … 

5. Noteer en gebruik de naam van de beller 
Schrijf de naam van de beller direct op. Heeft u de naam niet verstaan? Vraag hem dan 
om die te spellen. Het voordeel: u kunt de naam direct doorgeven als u doorverbindt. 
Bovendien kunt u de beller persoonlijk aanspreken. Mijn advies: noem de naam van de 
beller maximaal 2 keer per gesprek (niet té vaak). Dus: 

 
‘Ja hoor, mevrouw De Wit, ik zorg er nog vandaag voor.’ 

 
Noem ook de naam als u even weg bent geweest en weer bij de telefoon terugkomt. 

 
‘Mevrouw Swart? Ik verbind u even door met …’ 

 
6. Gebruik de wachtstand op een klantgerichte wijze 
Als ik mij ergens aan erger dan is het als ik naar een instantie bel, de telefoon wordt 
opgenomen en de telefonist vraagt zonder mijn naam te horen of mijn antwoord af te 
wachten: ‘Goedemiddag, heeft u een ogenblikje?’ Mijn advies is dus ook: luister naar het 
antwoord als u iets vraagt! 

 
Daarnaast is het van belang dat de beller niet langer dan 30 seconden hoeft te wachten. 
Wachten aan de telefoon lijkt nog langer dan wachten bij een balie. De wachtende ziet 
namelijk niet waarop hij wacht. 

 
7. Zeg altijd wat u gaat doen 
Juist omdat de beller niet ziet wat u doet, is het zaak dat u vertelt wat u doet. Begeleid 
uw handelingen dus met woorden. Maak daarbij (als het kan) gebruik van de naam van 
de beller. Dus: 

 
‘Meneer Van Rijn, ik maak dat meteen voor u in orde. Daarom ga ik nu even uw 
gegevens erbij pakken. Heeft u een ogenblik?’ 

 
‘Ik ga even kijken of ik iemand anders voor u kan bereiken. Kunt u daar even op 
wachten?’ 

 
Geef ook even een tijdsindicatie als het wat langer duurt. De beller weet dan of hij daar 
op wil wachten. Geef hem ook de keuze. 

 
‘Ik moet daarvoor even naar het magazijn lopen. Dat duurt ongeveer een minuut of 
twee. Wilt u daarop blijven wachten of zal ik u terugbellen?’ 

 
8. Zorg dat de klant zijn verhaal maar 1 keer hoeft te doen 
Zorg ervoor dat de klant zo snel mogelijk bij de juiste persoon terecht komt. Niets is zo 
ergerlijk als 3 keer je verhaal moeten doen, waarvan 2 keer bij iemand die je niet kan 
helpen. Zoek dus eerst zelf uit wie de beller het beste kan helpen. 

 
9. Licht de persoon aan wie u doorverbindt in 
Vertel uw collega kort waarover de beller iets wil weten. 

 
‘Mascha, ik heb mevrouw Simons aan de telefoon. Zij wil graag iets weten over de 
huursubsidie. Kan ik haar aan jou doorverbinden?’ 

 
10. Ken uw eigen organisatie 
Zorg dat uw telefoonlijst actueel is. U weet dan wie zich waar bevindt, wat de naam van 
die persoon is en waarmee hij zich bezighoudt. Dat bespaart veel zoekwerk. 
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Dat zijn enkele tips om het binnenkomende gesprek in goede banen te leiden. Kijken we 
even naar het uitgaande gesprek. 

 
8.3 Het uitgaande gesprek 
Als u zelf belt, gelden natuurlijk de afspraken uit de vorige hoofdstukken. Maar het kan 
ook zijn dat u een uitgaand gesprek voor iemand anders voorbereidt. U vraagt dan een 
gesprek aan voor iemand anders. 

 
1. Bereid de aanvrager voor op de lengte van het gesprek 
Als u denkt dat de verbinding wel even op zich laat wachten, vraag dan waar degene die 
het gesprek heeft aangevraagd bereikbaar is. Vraag hem ook bij dat toestel te blijven, 
zodat degene die u belt niet hoeft te wachten. 

 
Als het aangevraagde nummer in gesprek is, laat dat de aanvrager even weten. 

 
2. Bied uw excuses aan bij een onvindbare aanvrager 
Soms komt het voor dat de aanvrager van het gesprek er niet meer is als de verbinding 
tot stand komt. Bied dan uw excuses aan degene die voor niets is gebeld aan en vraag of 
u later kunt terugbellen. Spreek met de aanvrager een procedure af waardoor dit 
voortaan niet meer voorkomt. 

 
3. Bied aan om een boodschap aan te nemen 
U kunt de aanvrager van het gesprek vragen om zijn boodschap aan te nemen en op een 
later tijdstip door te geven als u het aangevraagde telefoontje niet tot stand kunt 
brengen (doordat de ander er niet is of in bespreking is). 

 
4. Laat terugkomende gesprekken altijd voorgaan 
Als u iemand doorverbindt naar de aanvrager van het telefoontje en die neemt niet op, 
dan komt het telefoontje vanzelf weer bij u terug. Laat dit telefoontje altijd voorgaan. De 
beller heeft immers al enige tijd gewacht! 

 

8.4 De telefonist als receptionist 
De telefonist is ook vaak de receptionist. Zeker bij kleinere bedrijven. Enkele tips voor de 
telefonerende receptionist. Of is het andersom? 

 
 

 
 

Telefoon gaat altijd 
voor 

 
 

 
Ik weet dat u me 
gezien heeft 

 

 
 
 

Let op uw uitstraling 

 
 
 
 
 
 

 
Alles bij de hand 

1. Laat de telefoon voorgaan 
Het dilemma: de telefoon gaat én er verschijnt iemand aan uw balie. Wie laat u 
voorgaan? Mijn advies: de beller. Waarom? Omdat u de klant aan de balie met 
oogcontact, een knikje, een handgebaar kunt laten zien dat u hem hebt opgemerkt. En 
dat kan aan de telefoon veel moeilijker. 

 
2. Laat elke bezoeker weten dat u hem gezien hebt 
Als u verschillende taken tegelijk heeft, moet u soms kiezen. Kies er in ieder geval voor 
om de klant te laten merken dat u hem gezien heeft. Doe dat door iets tegen hem te 
zeggen (‘een ogenblikje mevrouw’) of door non-verbale signalen. 

 
3. Zorg voor een representatieve uitstraling 
Pas uw kleding aan het soort onderneming aan. Algemeen geldt dat uw kleding niet te 
sportief, te uitbundig of te casual moet zijn. Hetzelfde geldt voor de balie. Zorg dat de 
balie opgeruimd is, dat er een bloemetje staat en geen volle asbak. Natuurlijk zit u ook 
actief achter uw balie en niet onderuit gezakt. 

 
4. Zorg voor de juiste attributen 
Er is natuurlijk altijd pen en papier aanwezig. Daarnaast zorgt u voor een plattegrond van 
de stad, een adressenlijst van hotels en de vertrektijden van het openbaar vervoer. 
Bovendien heeft u de nummers van taxicentrales bij de hand. 
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Gastvrijheid 

5. Wees gastvrij! 
Soms doet een kopje koffie wonderen voor een gast die lang moet wachten. Wees alert 
op dat soort zaken. Het verhoogt de klantgerichte uitstraling van uw bedrijf! 

 
8.5 Samenvatting 
Waar let je op bij een binnenkomend gesprek? 

- Neem binnen 13 seconden te telefoon op 
- Neem het toestel van een collega op 
- Ga bewust om met telefoontijd 
- Zorg voor een complete opening 
- Noteer en gebruik de naam van de beller 
- Gebruik de wachtstand op een klantgerichte wijze 
- Zeg altijd wat u doet 
- Zorg dat de klant maar 1x zijn verhaal hoeft te doen 
- Licht de persoon in aan wie u doorverbindt 
- Ken uw eigen organisatie 

 
Waar let je op bij een uitgaand gesprek? 

- Bereid de aanvrager voor op de lengte van het gesprek 
- Bied uw excuses aan bij een onvindbare aanvrager 
- Bied aan om de boodschap aan te nemen 
- Laat terugkomende gesprekken altijd voorgaan 

 
Waar let je op als receptionist(e)? 

- Laat de telefoon voorgaan 
- Laat de bezoeker weten dat u hem heeft gezien 
- Zorg voor een representatieve uitstraling 
- Zorg voor de juiste attributen 
- Wees gastvrij 

 
Terug naar de inhoud 
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9. Tot slot 
 

In deze whitepaper hebben we u adviezen gegeven over uw telefoontechniek. 
 

Uiteraard hoop ik dat u er veel aan heeft gehad en dat de telefoongesprekken van uzelf 
of van uw collega’s ervan opknappen! 

 
Een whitepaper alleen is meestal echter geen garantie voor succes. Het maakt u bewust, 
dat wel. Maar voor het verbeteren van uw telefonische vaardigheden is vaak meer nodig. 

 
Daarom is het goed om te weten dat wij u kunnen helpen met trainingen, coaching en e- 
learning. Wij geven deze trainingen bij u in uw organisatie of bij ons op ons kantoor in 
Ede. 

 
Ook voeren wij voor veel organisaties mystery calls uit. Daarmee doen we onderzoek 
naar de kwaliteit van de gesprekken in uw organisatie. 

 
Bent u geïnteresseerd in een training, coaching, e-learning of een mystery call? 
Bel of mail ons dan gerust. 

 
 

 
Onze gegevens 

Onze gegevens vindt u hier: 
 

Loo van Eck 
Pascalstraat 28 
6716 AZ Ede 
Tel: 0318 69 69 00 
Mail:   loo@loovaneck.nl 
Site: www.loovaneck.nl 

 

Wie weet tot ziens of … tot horens! 
 

Martijn Jacobs 
directeur Loo van Eck 

 
Terug naar de inhoud 
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