
 

Deze checklist staat op www.ManagementSupport.nl  

Effectief telefoneren 

 

Enkele aandachtspunten: 

• Bij internationaal telefoonverkeer is het in verband met de hoge kosten van belang 

de beller zo mogelijk niet in de wacht te zetten. Komt dit vanwege het grote aantal 

telefoongesprekken dat collega’s voeren toch regelmatig voor, signaleer dit dan. 

Wellicht kunnen doorkiesnummers een oplossing zijn. 

• Indien je degene bent die slecht nieuws moet brengen aan een relatie, doe dit dan 

op een eerlijke manier, zonder omwegen: 

o Zeg onmiddellijk wat het probleem is, helder en duidelijk. 

o Toon begrip voor de emoties van de relatie en biedt ruimte om deze aan jou 

te tonen (ik begrijp, ik kan me voorstellen, het is inderdaad vervelend…). 

o Los het probleem op. Bied de relatie een oplossing voor zijn probleem: wij 

zullen voor u…  

• Mocht je de naam van de beller niet goed verstaan hebben, vraag er dan opnieuw 

naar en geef duidelijk aan dat je de naam niet goed hebt verstaan: ‘Ik heb uw naam 

niet goed verstaan, wilt u hem nog eens noemen.’ Mocht het voorkomen dat dan nog 

de naam niet duidelijk voor je is, vraag dan altijd de naam te spellen: ‘wilt u voor de 

volledigheid uw naam voor me spellen’. 

• Verhoog de bereikbaarheid van je organisatie door je te vergewissen van de 

technische mogelijkheden die hiervoor bestaan. Denk bijvoorbeeld aan 

doorschakeling van telefoonnummers en het gebruik van telefoonbeantwoorders. 

• Voor iedereen die veel telefoneert en daarbij ook nog eens notities moet maken, is 

het belangrijk de handen vrij te hebben. De aanschaf van een headset is dan het 

overwegen waard. Je hebt een grote keuze in modellen, van volledig instelbaar tot 

wel of geen twee oren bedekt, met of zonder adapter voor het regelen van 

versterking om het gesprek goed te kunnen horen, met of zonder noise cancelling 

(een ingebouwd digitaal systeem voor ruisonderdrukking waardoor 

achtergrondgeluiden weggefilterd worden), met of zonder beugel over je hoofd. 

Verdiep je hier dus in. 

• Indien gebruik wordt gemaakt van headsets voor meerdere personen, let dan op de 

hygiëne: reinig regelmatig de oorkussentjes of maak gebruik van meerdere 

(persoonlijke) kussensetjes. 
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• C’est le ton qui fait la musique! In het artikel van Frank van Marwijk voor Managers 

online.nl van 9 september 2002 stond onder meer het volgende vermeld: ‘Heeft u 

eigenlijk wel een idee hoe uw stem klinkt? Als u uw eigen stem terugluistert op een 

bandrecorder, klinkt deze voor u in ieder geval anders dan wanneer u spreekt. U 

heeft mogelijk het idee dat u melodieuze zinnen voortbrengt, maar in werkelijkheid 

komt uw stem misschien wel erg monotoon over. Een zware stem kan naar ons eigen 

gevoel krachtig klinken, maar met weinig variatie in de klank kan zo’n stem 

brommerig, nors of boos overkomen. Een te zachte hoge stem klinkt timide en 

onzeker; ook als u dat gevoel van uzelf niet heeft. Het is dus zeker raadzaam om 

eens te luisteren hoe uw stem bij anderen overkomt. Het is wellicht een goed idee 

om eens een gesprek dat u voert op te nemen en later terug te luisteren’. Elders in 

het artikel:  

• ‘Uw stem: 38% van uw communicatie. De Amerikaanse psycholoog dr. Albert 

Mehrabian heeft vastgesteld dat bij het overbrengen van gevoelens slechts 7% van 

de communicatie wordt bepaald door de woorden die we uitspreken. 55% van de 

communicatie wordt uitgedrukt door middel van lichaamstaal en 38% door de klank 

van onze stem. 


