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1.1 Secretariële werkzaamheden

Op kantoor doe je veel secretariële werkzaamheden. Secretariële werkzaamheden zijn
ondersteunende werkzaamheden op kantoor. Voorbeelden hiervan zijn:
• het versturen van e-mails aan klanten
• het maken van afspraken voor collega's
• het beantwoorden van de telefoon
• het ontvangen van bezoekers.

Als receptionist doe je ook secretarieel werk. Je staat achter de balie of de receptie in de
ontvangsthal van een bedrijf. Je hebt hierbij direct contact met bezoekers of klanten. Als
receptionist is het belangrijk dat je klantvriendelijk bent. Klantvriendelijk wil zeggen dat
je aardig en behulpzaam bent voor de klanten. De klanten moeten zich prettig voelen bij
jou.

BACKOFFICE EN FRONTOFFICE
Backoffice-werkzaamheden zijn werkzaamheden waarbij je geen direct contact met
klanten of gasten hebt. Deze werkzaamheden voer je op de achtergrond uit op kantoor.
Backoffice is een Engelse term en betekent letterlijk: de achterkant van kantoor.
Frontoffice-werkzaamheden zijn werkzaamheden waarbij je juist wel contact hebt met
klanten en gasten. Je staat dan aan de balie of de receptie in de ontvangsthal van een
bedrijf. Frontoffice komt ook uit het Engels en betekent letterlijk: de voorkant van kantoor.

Voorbeelden van backoffice- en frontoffice-werkzaamheden:

FrontofficeBackoffice

Klanten ontvangen aan de balieBestellingen verwerken in een
computersysteem

Telefoontjes beantwoordenArchiveren van documenten

Bezoekers naar de juiste plek wijzenKopiëren van documenten

lets te drinken halen voor gastenAdministratie bijhouden
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Een bellende receptioniste achter de balie. Een administratief medewerker die een kopie

maakt met het kopieerapparaat.

Beroepen waarbij je vooral te maken hebt met backoffice-werkzaamheden zijn:
• administratief medewerker
• medewerker postkamer
• medewerker backoffice
• boekhouder.

Beroepen waarbij je vooral te maken hebt met frontoffice-werkzaamheden zijn:
• receptionist
• telefonist
• medewerker klantenservice
• baliemedewerker.

1.2 Wat is communiceren?

Een verkeerd bezorgd pakketje. Een adreswijziging die niet is doorgegeven. Een afspraak
die niet in de agenda staat. Het zijn allemaal voorbeelden van verkeerd gelopen
communicatie. Communicatie betekent het uitwisselen van informatie. Bij communiceren
heb je altijd een zender en een ontvanger. De zender vertelt of zendt de boodschap, de
ontvanger luistert naar of ontvangt de boodschap. ln een schema ziet het verzenden en
ontvangen van een boodschap er zo uit:

Communiceren is een boodschap overbrengen van zender naar ontvanger..
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Als de communicatie niet duidelijk is, ontstaat er ruis. Ruis is een storing in de
communicatie. De boodschap die je uitzendt, wordt dan anders ontvangen. Je hebt
verschillende soorten ruis:
• interne ruis

lemand vertelt jou een verhaal, maar jij bent er met je gedachten niet bij. Hierdoor hoor
je het verhaal maar half. Intern betekent 'van binnen': de ruis zit in jou.

• externe ruis
lemand vertelt jou een verhaal, maar er is veel lawaai op de achtergrond. Je kunt de
persoon dan niet goed verstaan. Extern betekent 'van buiten': de ruis komt van buitenaf.

Onduidelijke communicatie door ruis.

VERBALE EN NON-VERBALE COMMUNICATIE
Communiceren kan verbaal of non-verbaal:
1. verbaal: met woorden.

– Mondelinge communicatie: je praat en luistert, bijvoorbeeld in een gesprek, via de
telefoon of via Skype.

– Schriftelijke communicatie: je schrijft en leest, bijvoorbeeld via een e-mail, WhatsApp,
gebruiksaanwijzing of werktekening.

2. non-verbaal: met gebaren, houding en stem.

In situaties waarin verbaal en non-verbaal elkaar tegenspreken, geloven mensen eerder
de non-verbale boodschap. Als iemand bijvoorbeeld boos kijkend zegt 'lk ben helemaal
niet boos', denken de meeste mensen dat die persoon wel boos is.

Persoon die boos kijkt, maar zegt dat ze niet

boos is.
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GOED COMMUNICEREN
Goed communiceren doe je zo:
• Zorg dat verbale en non-verbale communicatie met elkaar kloppen.
• Toon respect voor de ander.
• Luister actief.
• Kies het communicatiemiddel dat past bij de ander.
• Kies het communicatiemiddel dat past bij de situatie.

1.3 Zakelijk telefoneren

Telefoneren is niet moeilijk. Voor privégesprekken zijn geen regels. Je gebruikt de taal
informeel. Informeel taalgebruik wil zeggen dat je taal gebruikt zoals je gewend bent
met familie of vrienden. lnformeel taalgebruik lijkt het meest op spreektaal.

REGELS
Voor het voeren van zakelijke telefoongesprekken zijn wel regels. Bij zakelijk telefoneren
hanteer je formeel taalgebruik: je gebruikt bijvoorbeeld 'u' en je let erop dat je nette
woorden gebruikt. Het lijkt vooral op schrijftaal. Je spreekt beleefd en duidelijk. Je maakt
hele zinnen en gebruikt geen stopwoordjes. Als je iets niet weet, mag je er best over
nadenken. Dan zeg je: 'Daar kom ik nog op terug.' Praat tijdens het telefoneren nooit met
kauwgum in je mond. Luister goed naar wat de ander vertelt. Veel bedrijven hebben vaste
afspraken over 'de meldtekst'. Dit is de tekst die je gebruikt als je de telefoon opneemt.

Telefoneren met een glimlach.

Voor een zakelijk telefoongesprek hanteer je in elk geval de volgende regels:
• Start met een correcte begroeting, bijvoorbeeld 'Goedemorgen' of 'Goedemiddag'.
• Noem daarna de naam van je bedrijf, gevolgd door je eigen naam.
• Noteer de naam van de beller.
• Vraag wat je voor de ander kunt betekenen.
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• Herhaal de boodschap of geef een samenvatting.
• Eindig met een correcte groet, bijvoorbeeld 'Bedankt voor het bellen, fijne dag'.

Bedrijven gebruiken ook beeldgesprekken. Dit zijn gesprekken waarbij je de persoon met
wie je spreekt ook kunt zien en andersom. Denk hierbij aan een Skype- of FaceTime-gesprek.
Dit is handig als mensen ver van elkaar weg zijn, bijvoorbeeld in twee verschillende Ianden.
Zo besparen ze veel reistijd en reiskosten. Bij een beeldgesprek moet je ook letten op de
non-verbale communicatie. Denk aan een verzorgd uiterlijk, vriendelijk kijken en rechtop
zitten.

1.4 Het telefoonalfabet

Het telefoonalfabet is een spelafabet. Je gebruikt het om, tijdens een telefoongesprek,
woorden te spellen. Zo weet je zeker, dat je een woord of naam goed opschrijft. Dit is
belangrijk voor een goede communicatie. Als je bijvoorbeeld de naam 'Gouda' moet spellen,
zeg je: 'lk zal het even voor u spellen: Gerard, Otto, Utrecht, Dirk, Anna.' Je zegt niet: 'De
G van Gerard.'

Bijzonder aan het Nederlandse telefoonalfabet is dat het een aparte omschrijving heeft
voor de -ij. Het telefoonalfabet is als volgt:

S SimonJ JohannesA Anton

T TheodoorK KarelB Bernard

U UtrechtL LodewijkC Cornelis

V VictorM MariaD Dirk

W WillemN NicoE Eduard

X XantippeO OttoF Ferdinand

IJ IJsbrandP PieterG Gerard

Y YpsilonQ QuotiëntH Hendrik

Z ZachariasR Rudolfl Izaak
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Als je in een andere taal telefoneert, maak je gebruik van het internationale
telefoonalfabet. Bij dit alfabet gebruik je vooral internationaal bekende plaatsnamen of
landen.

S SantiagoJ JerusalemA Amsterdam

T TripoliK KilogrammeB Baltimore

U UppsalaL LiverpoolC Casablanca

V ValenciaM MadagascarD Denmark

W WashingtonN New YorkE Edison

X XantippeO OsloF Florida

Y YokohamaP ParisG Gallipoli

Z ZurichQ QuebecH Havana

R RomaI Italia

1.5 Een telefoonnotitie maken

Tijdens een zakelijk telefoongesprek maak je aantekeningen. Zo leg je de boodschap vast
en weet je zeker dat je niets van de inhoud vergeet. Zorg er dus voordatje altijd pen en
papier bij de hand hebt. Aan het eind van het telefoongesprek herhaal je de boodschap.
Zo weet je zeker dat je de juiste informatie opschrijft. Je maakt een telefoonnotitie met
de volgende gegevens:

Aangenomen door:TELEFOONNOTITIE

Datum:Voor:

Tijd:Van:

Contactgegevens:

Betreft:

Actie:
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De telefoonnotitie kun je doorgeven aan een collega, zodat hij actie kan ondernemen. Of
je archiveert de informatie, zodat jij en je collega's dit terug kunnen zoeken, als het nodig
is.

Als jij zelf gaat telefoneren voor je bedrijf, dan maak je ook een telefoonnotitie. Dit doe je
om twee redenen:
1. Om te onthouden wat je precies wilt vragen. Je schrijft een paar woorden op voordat

je gaat bellen.
2. Om het antwoord op te schrijven dat je krijgt tijdens het telefoneren. Bijvoorbeeld de

naam van degene die je gesproken hebt of het e-mailadres.

1.6 Bezoekers ontvangen

Op je werk krijg je te maken met het ontvangen van bezoekers. Vooral als je op de receptie
werkt of als baliemedewerker: iedere bezoeker komt dan eerst bij jou. Deze bezoekers
kunnen mensen zijn die je verwacht, maar ook mensen die je niet verwacht. Als
baliemedewerker of als receptionist speel jij een belangrijke rol in hoe mensen over jouw
bedrijf denken. Wanneer jij als receptionist bezoekers vriendelijk ontvangt, geef jij hun het
gevoel welkom te zijn. Dat vinden bezoekers prettig. Ze denken dan positief over de
ontvangst, en dat is een stukje van het bedrijf. Zo bepaal jij als receptionist voor een deel
het gezicht van het bedrijf.

GEPLAND EN ONGEPLAND BEZOEK
Bezoekers van wie je weet dat ze komen, noem je gepland bezoek. Deze mensen hebben
namelijk een afspraak gemaakt met een collega. Op gepland bezoek kun je je voorbereiden.
Bezoekers van wie je niet weet dat ze komen, noem je ongepland bezoek. Deze mensen
hebben geen afspraak. Als receptionist weet jij niet wie wanneer binnenkomt. Op ongepland
of onverwacht bezoek kun je je niet voorbereiden. Je kunt er wel rekening mee houden
dat er elk moment een ongeplande bezoeker kan komen. Als bedrijf maak je dan een goede
indruk.

Bij het ontvangen van al deze bezoekers is een aantal punten belangrijk:
• Zorg voor een representatief uiterlijk.
• Wees vriendelijk en beleefd.
• Stel de juiste vragen.
• Zorg voor een prettige wachttijd en ontvangstruimte.
• Registreer de bezoeker op de bezoekerslijst.
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