
 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

             

                       

         
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

                                    

De telefoon geeft een eerste indruk. Of je hebt een voorsprong of je begint met een achterstand!  Dit 

gaat heel snel, binnen drie seconden bepaalt de klant ‘ik mag je’ of ‘ik mag je niet’. Zorg er daarom altijd 

voor dat je focus hebt op elke telefoongesprek. Risico is dat als je een telefoongesprek er even bij doet 

de klant dan niet de volle aandacht krijgt. De klant krijgt daarmee een indruk die je waarschijnlijk niet 

wilt en verkoopkansen gaan verloren. Kortom: besef dat de telefoon een belangrijke schakel kan zijn in 

de positionering. Het kan je onderscheiden.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Waar je alt i jd aan moet denken bij  een telefoongesprek!                                                                     

We kennen twee soorten telefoongesprekken. Inbound (inkomend) en outbound (uitgaand). Voor 

beide gesprekken gelden een aantal basisvoorwaarden. Een positieve houding is een ’must’. In elke 

gesprek zit een kans. Denk altijd in oplossingen en denk mee met de klant, vermijd de discussie en ga in 

dialoog. Zorg voor een actieve houding. Dit hoor je in je stem terug en het maakt je alerter. Heb pen en 

papier of de computer bij de hand om aantekeningen te maken. Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk 

bijgeluiden zijn. Dit document geeft enkele korte praktische tips die je kunnen helpen. We wensen je/ 

jullie veel succes en weet dat succes voort komt uit persoonlijke groei!        
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Telefoonvaardigheden tips 

De telefoon; uw visitekaartje 

Stappen bij inkomende (inbound) telefoongesprekken 

 Neem de telefoon zo snel mogelijk aan: tussen de tweede en derde bel 

 Meld je met een glimlach (het kost niets en je hoort het) 

 Meld je eerst met een groet (goedemorgen, - middag_) dan de naam van je bedrijf en tenslotte 

je eigen naam.  

 Gevolgd door de aanvullende opmerking: “Wat kan ik voor u doen”?” of ”Waar kan ik u mee 

helpen?” doet wonderen. 

 Spreek rustig en duidelijk 

 Wees en blijf vriendelijk, attent, behulpzaam en correct 

 Heb altijd een ‘ja-dat kan houding’ 

 Zorg voor en juist taalgebruik 

 Als je de computer gebruikt vertel wat je aan het doen bent 

 Ga ‘niet zangerig praten 

 Noem in het gesprek de naam van de klant 

 Laat de klant merken dat je luistert door meeluistergeluiden te maken 

 Beëindig als laatste het telefoongesprek  

Stappen bij uitgaande (outbound) telefoongesprekken 

 Stel een opwaarderende vraag (“Spreek ik met de heer Koster persoonlijk?”) 

 Stel jezelf herhaald voor 

 Gebruik een klantenkapstok; de reden dat ik bel is …… 

 Als je een afspraak wilt; in verband daarmee wil ik u iets laten zien 

 Dat de mogelijkheid van een voordeel of winst vertegenwoordigt  

 Voorstel om dit samen te onderzoeken, gedurende een hoeveelheid minuten. Daarbij de keuze 

bieden uit twee gesprektijden, het eerste deel is exact (bijv. woensdagochtend om 11.00 uur) en 

het tweede deel is globaal (bijv. vrijdagmiddag) 

 Stel je in op moeilijke vragen (deze kun je voorbereiden) 

 Vat samen wat afgesproken is en sluit correct af.  

Bij twijfels, bezwaren en moeilijke situaties 

 Ga meeveren en geef voordeelantwoorden: dat inhoudt vertaal feiten/ kenmerken naar 

persoonlijke voordeel voor de klant 

 DE OMO-techniek kan je hierbij helpen 

 Opstappen  →  Meeveren  →  Ombuigen 


