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Voorwoord
Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode Secretarieel.info. Secretarieel.info is de methode voor
de volgende opleidingen:
• Secretaresse (niveau 3)
• Managementassistent/directiesecretaresse.

Bronnenboek Basis 1: ’Informatie uitwisselen’ bevat de Beter werken en Vakkennis bronnen van de leereenheden:
• Gesprekken voeren
• Opbouwen en onderhouden van het relatienetwerk
• Post verwerken
• Taalverzorging
• Zakelijk corresponderen.

Daarmee dekt dit bronnenboek de theorie af van de werkprocessen B1-K1 werkproces 1 t/m 3.

De bijbehorende opdrachten staan in de onlineversie van Secretarieel.info waarvoor een licentie op het
leerwerkplatform 24boost is vereist.
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HOOFDSTUK 1
Gesprekken voeren



1.1 VAKKENNIS - GESPREKSVAARDIGHEDEN BIJ TELEFONEREN

Telefoneren, wat is daar nu moeilijk aan? Dat doe ik toch dagelijks? Ja, maar toch is er meer nodig voor het voeren
van een zakelijk telefonisch gesprek. Of je nu gebeld wordt of iemand opbelt: om professioneel te telefoneren is
het belangrijk dat je een aantal gespreksvaardigheden goed onder de knie hebt. Deze bron bevat de
basisgespreksvaardigheden voor het voeren van telefoongesprekken.

LUISTEREN
Als je telefoneert en je elkaar niet ziet, ontbreken non-verbale signalen (lichaamstaal, gebarentaal en
gezichtsuitdrukkingen). Het is daarom heel belangrijk dat je je gesprekspartner regelmatig laat horen dat je
luistert. Gebruik daarom korte signalen als ‘hm hm’ en ‘ja ja’ of herhaal woorden of korte zinnen. Dit geeft je
gesprekspartner het gevoel en vertrouwen dat je luistert en stimuleert hem om verder te vertellen.

SAMENVATTEN
Samenvatten is op een objectieve en korte manier de boodschap van je gesprekspartner weergeven. Bijvoorbeeld:
‘Als ik het goed begrijp, komt meneer De Lange niet op de vergadering omdat hij een belangrijke buitenlandse
klant op bezoek krijgt.’ Door regelmatig in je eigen woorden samen te vatten wat de ander heeft gezegd, check
je of je zijn boodschap goed hebt begrepen. Is dat niet het geval, dan geef je de ander de gelegenheid om aan
te vullen of te corrigeren. Het is bovendien een nette manier om een gesprek over te nemen als je gesprekspartner
niet to the point komt, afdwaalt of in herhaling valt.

DOORVRAGEN
Als je een antwoord van de ander niet goed hebt begrepen of meer informatie wilt, vraag je door. In het algemeen
gebeurt dit te weinig en wordt te vlug genoegen genomen met een antwoord, waardoor misverstanden kunnen
ontstaan over wat de ander precies bedoelt. Neem daarom nooit te snel genoegen met een antwoord en vraag
door: ‘Wat bedoelt u met “We komen er volgende week wel op terug”?’ Of: ‘Je zei dat je de deadline niet gaat
redden, wat is de reden?’

STILTES
Het klinkt misschien raar, maar ook in een telefoongesprek kun je gerust een stilte laten vallen. Je geeft je
gesprekspartner dan de ruimte om even na te denken. Wanneer je een open vraag hebt gesteld, kun je even
een stilte inlassen. Zo kan je gesprekpartner even nadenken en voorkom je dat je je eigen interpretaties weergeeft
of iemand woorden in de mond legt. Ook wanneer je gesprekspartner tijdens een antwoord even stilvalt of
wanneer je merkt dat het voor de ander een moeilijk of emotioneel onderwerp is, is het verstandig om even
vijf tellen je mond te houden.

ONDERBREKEN
Wanneer je gesprekspartner lang van stof is of jij moeite hebt om het verhaal te begrijpen, mag je iemand best
onderbreken. Doe dit wanneer de beller even ophoudt met praten en gebruik zijn naam om zijn aandacht te
trekken: ‘Mevrouw Oosterik, mag ik u even onderbreken?’ Vervolgens probeer je het verhaal te ordenen door
samen te vatten en gesloten vragen te stellen. Bij iemand die lang van stof is kun je het best open vragen
vermijden, want daarmee geef je je gesprekspartner de kans weer uitgebreid zijn verhaal te doen.

8



OMGAAN MET WEERSTAND
Het zal vast wel eens voorkomen dat je gesprekspartner geïrriteerd is aan de telefoon. Hij is het bijvoorbeeld
niet met je eens, kan zijn zin niet krijgen, kan je advies te summier vinden of kan het gewenste antwoord niet
krijgen. Vat deze kritiek niet persoonlijk op en probeer de ander ook niet te overtuigen van jouw gelijk, vaak
levert dit alleen maar een oeverloze discussie op. Je kunt beter doorvragen om te achterhalen waar de weerstand
bij je gesprekspartner vandaan komt. Als dat duidelijk is, kun je misschien het een en ander toelichten of een
misverstand uit de weg ruimen, waarna je boodschap wel wordt geaccepteerd.

IK-BOODSCHAP
Gebruik waar mogelijk de ‘ik-boodschap’. Met een ik-boodschap houd je de mededeling dicht bij jezelf. De
ander kan daar niet al te veel tegen inbrengen. En met de ik-boodschap breng je beter over wat je wilt bereiken
en ga je minder in op de ergernis of belemmering die jij ervaart. Een jij-boodschap wijst naar de ander en heeft
als risico dat die ander ontkent of in de verdediging schiet. In beide gevallen leidt het de aandacht af van wat
je wilt bereiken.

• Jij-boodschap: ‘Doe eens wat zachter. Je praat zo hard.’
• Ik-boodschap: ‘Ik kan me niet concentreren als ik jou hard hoor praten.’

• Jij-boodschap: ‘Jij geeft geen antwoord op mijn vraag.’
• Ik-boodschap: ‘Ik zit nog steeds met die vraag.’

1.2 VAKKENNIS - INKOMENDE TELEFOONGESPREKKEN

Als je de telefoon aanneemt in een bedrijf, fungeer je als visitekaartje. De eerste, en de enige, indruk die de beller
opdoet op dat moment, is de stem aan de andere kant van de lijn. Dat een eerste indruk dus belangrijk is, hoeft
eigenlijk niet uitgelegd te worden. Wanneer je iemand aan de lijn krijgt die je nog nooit hebt gezien, vorm je je toch
een indruk van diegene op basis van zijn stem, spreektempo, intonatie en woordgebruik. Omgekeerd gebeurt
hetzelfde. Daarom is het belangrijk dat je een goede indruk achterlaat.

TELEFOON OPNEMEN
Neem de telefoon zo snel mogelijk op. Het liefst na maximaal drie keer overgaan. Pak de telefoon op met een
glimlach, ook al voel je je misschien niet zo vrolijk, maar daar heeft de beller geen boodschap aan. De eerste
woorden van een telefoonzin zijn vaak minder goed te verstaan. Begin daarom altijd met een groet, gevolgd
door de naam van je bedrijf en je eigen naam. Bijvoorbeeld: ‘Goedemorgen, Sequrion. U spreekt met Hanneke
de Vries.’
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Neem de telefoon op met een glimlach.

NAAM NOTEREN
Als de beller zijn naam noemt, noteer deze dan meteen. Als je de naam niet goed hebt verstaan, vraag er dan
meteen naar (Ik heb uw naam niet goed verstaan. Kunt u deze herhalen?). Is de naam erg ongebruikelijk, vraag
de beller dan desnoods om de naam voor je te spellen. Het maakt een gesprek een stuk persoonlijker als je af
en toe de naam van de beller gebruikt. Dat komt geïnteresseerd en attent over. Daarnaast kun je de naam nodig
hebben als je hem moet doorverbinden, voor het maken van een notitie of voor het toesturen van informatie.

LUISTEREN
In een telefoongesprek hoor je alleen de stem van de ander. Je ziet de non-verbale informatie niet. Door gebaren
en gezichtsuitdrukkingen kun je vaak zien hoe de ander het bedoelt. In een telefoongesprek mis je deze
informatie. Je moet dus extra goed luisteren.

INFORMATIE INWINNEN
Bij het inkomende telefoongesprek gaat het erom dat je achterhaalt wat de reden voor het telefoongesprek is
en weet wat de ander van jou verwacht. In sommige gevallen gaat het om het geven van advies of het
beantwoorden van een vraag. Het zal echter ook wel eens voorkomen dat je informatie moet opzoeken of de
beller moet doorverbinden naar een andere afdeling of collega.

MAAK NOTITIES
Zorg ervoor dat je pen en papier bij de hand hebt, zodat je tijdens het gesprek aantekeningen kunt maken. Dit
helpt je om de lijn van het gesprek vast te houden en belangrijke zaken niet te vergeten. Noteer altijd:
• de datum en tijd van het telefoongesprek
• de naam van degene die opbelt en de organisatienaam
• het telefoonnummer van de beller
• de reden voor het telefoongesprek
• de inhoud van het telefoongesprek.

10



Maak notities tijdens het telefoneren.

IN DE WACHT ZETTEN EN DOORVERBINDEN
Als je eenmaal duidelijk hebt wat de beller wil, kun je actie ondernemen. In sommige gevallen kun je het
telefoontje meteen afhandelen door het beantwoorden van een vraag of het geven van advies. Maar het kan
ook zijn dat je niet meteen antwoord kunt geven en de gevraagde informatie eerst moet opzoeken, misschien
moet je de beller dan even in de wacht zetten. Het kan ook gebeuren dat je het antwoord op een vraag schuldig
moet blijven en de beller moet doorverbinden naar een andere afdeling of collega. Of de beller vraagt zelf naar
je collega.

AFSLUITEN
Sluit het gesprek af met een groet en het noemen van de naam van de beller. Bijvoorbeeld: ‘Dag meneer Brands,
hartelijk dank voor het bellen.’ Hang zelf niet als eerste op, maar laat degene die belt als eerste ophangen. Zorg
ook dat je direct jouw afspraken nakomt, bijvoorbeeld het doorgeven van een telefoonnotitie of iemand
terugbellen op een later tijdstip.
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IN STAPPEN

Stappenplan inkomende telefoongesprekken.

Stap 1: Groet correct.
Zeg ‘goedemorgen’ of ‘goedemiddag’. Tijdens een zakelijk telefoongesprek moet je altijd beleefd zijn. Je zegt
dus geen ‘hoi’ of ‘hallo’ zoals tegen je vrienden. Ook zeg je altijd ‘u’.

Stap 2: Noem de naam van je bedrijf en je eigen naam.
Bijvoorbeeld: ‘Goedemorgen, Van Gelder hypotheken. U spreekt met Ans van der Poel.’

Stap 3: Vraag wat je voor de ander kunt betekenen.
Noteer altijd eerst de naam van de beller. Vraag dan wat je voor hem kunt betekenen. Bijvoorbeeld: ‘Waarmee
kan ik u van dienst zijn?’ Of: ‘Wat kan ik voor u doen?’

Stap 4: Voer het gesprek als het voor jou bedoeld is.
Geef antwoord op een vraag of geef advies. Is het gesprek voor een ander bedoeld, verbind dan door naar de
juiste persoon.

Stap 5: Schrijf de gegevens van de beller op.
Soms moet jij of iemand anders de beller op een later tijdstip terugbellen. Bijvoorbeeld als de beller een vraag
heeft die jij niet direct kunt oplossen. Je schrijft dan een telefoonnotitie. Schrijf dan in elk geval de volgende
informatie op:
• Wie heeft gebeld? (naam, functie, naam bedrijf)
• Voor wie is de boodschap bedoeld?
• Wat is de boodschap?
• Moet actie ondernomen worden? (bijvoorbeeld terugbellen op een bepaald tijdstip)
• Is er spoed bij?

Stap 6: Controleer bij de beller of de gegevens kloppen.
Herhaal hardop wat je hebt opgeschreven. Vraag aan de beller of het zo klopt. Bij het spellen van namen kun
je het telefoonalfabet gebruiken. Dan maak je geen spelfouten.
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Stap 7: Neem afscheid.
Neem netjes afscheid. Behalve groeten kun je iemand een fijne dag wensen. Bijvoorbeeld: ‘Bedankt voor het
bellen, mevrouw Souhoka, en een fijne dag nog. Dag.’

1.3 VAKKENNIS - INTERNE EN EXTERNE TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Telefonische communicatie heeft heel veel voordelen. Je maakt snel contact, communicatie is in twee richtingen
mogelijk en afstand speelt geen rol. Maar je hebt natuurlijk niets aan al deze voordelen als degene die jou belt geen
gehoor krijgt of als diegene de telefoon niet beantwoordt. Je bent als secretaresse de spin in het web waar het gaat
om telefonische communicatie. Van jou wordt verwacht om mee te denken met de beller. Dit betekent dat je altijd
probeert te zorgen voor een goede telefonische bereikbaarheid of hulp indien de beller degene die hij wil bellen
niet te pakken krijgt.

INTERNE BEREIKBAARHEID
Interne bereikbaarheid is de snelheid waarmee de beller contact heeft met degene die hij wil bereiken en de
snelheid waarmee jij een beller kunt doorverbinden met een collega.

Je werkt als secretaresse bij een IT-bedrijf. Je hebt mevrouw Gamadia aan de lijn. Ze heeft een vraag over
een openstaande vacature. Je wilt haar doorverbinden met je collega Sabine Lenferink, de HR-adviseur.
Je laat de telefoon een aantal keren overgaan, maar ze neemt niet op. Vervolgens probeer je het bij Linda
Wagemans, de HR-assistent. Ook zij neemt niet op. Je checkt de agenda en ziet dat de HR-afdeling een
werkoverleg heeft. Mevrouw Gamadia wacht nog steeds om doorverbonden te worden. Je neemt het
telefoontje terug. Wat zeg je dan?

Je zegt bijvoorbeeld:
‘Mevrouw Gamadia, sorry dat u even moest wachten. Mevrouw Lenferink heeft een overleg. Helaas kan ik u
ook niet doorverbinden met een andere collega. Kan ik uw naam en nummer noteren en zorgen dat u wordt
teruggebeld?’

BIED ALTERNATIEVEN
Het lukt lang niet altijd om telefoontjes direct door te zetten naar de gewenste persoon. Ziekte, een vrije dag,
een vergadering, een afspraak buiten de deur: in al die gevallen probeer je de beller te helpen door het bieden
van alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan:
• de beller doorzetten naar een mobiel nummer
• het maken van een telefoonnotitie, zodat de collega terug kan bellen
• aangeven wanneer de afwezige collega of afdeling wel weer bereikbaar is
• de beller doorverbinden met een collega van dezelfde afdeling
• een e-mailadres geven, zodat de beller toch een bericht kan achterlaten.

Doe geen beloftes die je niet na kunt komen. Zeg niet: ‘Mijn collega belt u straks wel terug als ze weer binnen
is.’ Dat weet je namelijk niet, want je kent haar plannen niet.
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GEEN SMOEZEN
Vertel nooit smoesjes om van iemand af te komen, maar blijf altijd oprecht. Zeg nooit dat je leidinggevende
ziek is of een vrije dag heeft als hij gewoon heel druk bezig is. Je maakt echt een vreemde indruk als later blijkt
dat je gelogen hebt.

AFSPRAKEN INTERNE BEREIKBAARHEID
Om een goede interne bereikbaarheid te realiseren, is het maken van afspraken hierover een vereiste. Je wilt
bijvoorbeeld weten wie wel of niet aanwezig is in het pand. Bij een klein bedrijf kan dit door een bord met een
schuifsysteem op een centrale plek met daarop de namen van wie wel of niet aanwezig zijn. Bij een groter
bedrijf is het wenselijk om in de agenda’s van de medewerkers te kunnen kijken en zo te zien wie aanwezig of
afwezig is. Een andere optie is om de telefoon door te schakelen naar een collega of de receptie bij tijdelijke
afwezigheid.

TELEFOONLIJST
Wil je bellers snel kunnen doorverbinden, dan is het belangrijk dat je een lijst met interne (doorkies)nummers
paraat hebt. Bij kleine organisaties wordt vaak gewerkt met een interne telefoonlijst. Daarop staan de naam,
de functie, de afdeling en het toestelnummer en de werkdagen van de werknemers die parttime werken. Bij
wat grotere bedrijven wordt gebruikgemaakt van een intern telefoonboek. Vaak is dat een digitaal systeem of
een lijst die via intranet te raadplegen is.

EXTERNE BEREIKBAARHEID
Met externe bereikbaarheid wordt bedoeld de snelheid waarmee de externe beller contact krijgt met de
organisatie. Het eerste telefonische contact is als het ware het visitekaartje van de organisatie. Het is voor de
beller enorm irritant om lang te moeten wachten voordat de telefoon wordt opgenomen. De beller waardeert
het als de telefoon binnen vijftien seconden wordt opgenomen, hij een aardige stem aan de telefoon krijgt en
hij netjes te woord wordt gestaan.

Do: Als iemand niet aanwezig is, zeg je: ‘Mevrouw Atsma is op dit moment niet aanwezig.’ Of: ‘Mevrouw
Atsma is telefonisch even niet bereikbaar.’ Daarna bied je de beller een alternatief en hulp.

Don’t: Hang nooit ‘de vuile was’ over iemand buiten en zeg dus nooit: ‘Mevrouw Atsma is er weer eens
niet.’ En liever ook niet: ‘Ze heeft een vrije dag.’ Of: ‘Ze is ziek.’ Houd het liever gewoon neutraal.

INTERACTIVE VOICE RESPONSE-KEUZEMENU
Bij niet elk bedrijf is het meer gebruikelijk dat je direct persoonlijk contact hebt. Heel wat bedrijven maken
inmiddels gebruik van het interactive-voice-response-keuzemenu. Hierbij wordt een keuzemenu afgespeeld
en kan gekozen worden voor de juiste afdeling. Handig voor het bedrijf, maar bedenk wel dat je als medewerker
van dat bedrijf dan ook te maken kunt krijgen met geërgerde mensen. Het draagt niet altijd op een positieve
manier bij aan het imago van het bedrijf.
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Voorbeeld van een interactive-voice-response-keuzemenu

ERGERNISSEN INTERACTIVE-VOICE-RESPONSE
• Het hele keuzemenu eerst afluisteren. Dit duurt te lang.
• Veel keuzes moeten maken en dan nog bij de verkeerde afdeling terechtkomen.
• Een specifieke vraag hebben die niet in een van de keuzes past. En dan iets moeten kiezen wat helemaal

niet van toepassing is.
• Een vervelend achtergrondmuziekje met tussendoor iemand die jou vertelt dat je nog even geduld moet

hebben.
Let er dus op dat een interactive-voice-response-keuzemenu juist zaken moet vergemakkelijken en niet
ingewikkelder en minder klantvriendelijk moet maken.

NIET BEREIKBAAR, WEL CONTACT
Zorg ervoor dat je als bedrijf tijdens kantooruren altijd bereikbaar bent en dat de telefoon wordt opgenomen.
Lukt dat om welke reden dan ook echt niet, zorg er dan voor dat de telefoon is gekoppeld aan een
antwoordapparaat of dat er doorschakelmogelijkheden zijn naar collega’s of de mobiele telefoon. Een klant
die twee keer moet bellen, moet dus extra moeite doen. Dat moet je zo veel mogelijk voorkomen. Een andere
optie is om veelgevraagde (standaard)informatie in te programmeren. Bijvoorbeeld vragen over openingstijden,
toegangsprijzen en reistijden. Je kunt iemand natuurlijk ook altijd verwijzen naar de website als de informatie
daarop te vinden is.

Voorbeeld van een antwoordapparaat

KLANTVRIENDELIJKE TEKST OP ANTWOORDAPPARAAT
Een korte en duidelijke boodschap is het best. Spreek niet te zacht en het liefst accentloos. Spreek de tekst
rustig uit, zodat mensen eventueel aantekeningen kunnen maken.

Afhankelijk van het bedrijf vermeld je het volgende:
1. Een groet.
2. De bedrijfsnaam.
3. 'Wij zijn momenteel niet aanwezig.'
4. 'U kunt ons bereiken op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur ...'
5. Vermeld, indien nodig, ook andere telefoonnummers (bijvoorbeeld het nummer van de beveiliging in het

geval van nood) of een e-mailadres.
6. Herhaal belangrijke dingen, zoals openingstijden en telefoonnummers. Meestal is die één keer noemen

niet genoeg. Klanten vinden het vervelend om terug te moeten bellen omdat ze iets hebben gemist. Herhaal
het telefoonnummer en kondig dat vooraf aan ('Ik herhaal: 020 555 555').

7. Zorg voor een vriendelijk en correct einde.
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1. Gesprekken voeren




