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Berichten inspreken 

Volg deze stappen om een duidelijke telefonische boodschap achter te laten op voicemail of 

een antwoordapparaat.  

 

1. Voor je een telefoontje pleegt moet je precies weten wat je gaat zeggen. Je 

communiceert een boodschap die goed georganiseerd is. Belangrijke pijlers daarbij 

zijn: wie, wat, waar, wanneer en eventueel hoe. Het kan nuttig zijn om eerst een 

paar sleutelwoorden op te schrijven voor de punten die je wilt behandelen. Om het 

de luisteraar makkelijk te maken, behandel je de punten in een logische, 

consequente volgorde. 

2. Begin met te zeggen wie er belt. Geef je voor- en achternaam en de bedrijfsnaam. 

Geef ook je eigen naam als je een boodschap voor je manager of een ander 

achterlaat. Als je iemand belt die je heel vaak spreekt, zeg je ook altijd je naam. Je 

mag nooit aannemen dat iemand, onder alle omstandigheden, je stem kan 

herkennen. Misschien is de verbinding slecht, of lijkt jouw stem op die van een ander. 

3. Zeg in een korte zin de reden van je telefoontje. Rond steeds een onderwerp 

helemaal af, ga daarna eventueel door met de volgende boodschap. 

4. Specificeer wat je wilt bereiken. Als je teruggebeld wilt worden, geef dan tenminste 

twee tijden door waarop je te bereiken bent. Als je informatie wilt, geef dan specifiek 

aan wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt, en hoe en waarheen het 

verzonden moet worden. 

5. Als je je telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer of postadres opgeeft, spreek dan 

langzaam en duidelijk. Mensen maken vaak aantekeningen terwijl ze aan het 

luisteren zijn. Het vraagt veel tijd en geeft ergernis als een boodschap opnieuw, soms 

meerdere keren, afgedraaid moet worden om te kunnen opschrijven wat de spreker 

zei. Geef de informatie aan het eind van je boodschap en kondig aan dat je ze gaat 

meedelen. 

6. Als je hebt gebeld om de luisteraar informatie te verstrekken, geef dan aan of je wel 

of niet een antwoord verwacht. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Wilt u bevestigen dat u 

dit bericht heeft ontvangen?’ of ‘U hoeft mij niet terug te bellen, tenzij er iets is waar 

u nadere uitleg over wilt hebben.’ 

7. Vermijd terloopse opmerkingen die niet te maken hebben met het onderwerp 

waarover je belt, je kunt ze eventueel in een later gesprek naar voren brengen. Je 

boodschap houd je bondig en zakelijk.  
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8. Spreek op een natuurlijk toon en probeer je stem positief te laten klinken. Stel je 

voor dat de persoon die je opbelt tegenover je zit. 

  

 

 


