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Een zakelijk telefoongesprek voeren 

 

 Het doel van je gesprek 

 De voorbereiding 

 De uitvoering van je gesprek 
 
 
Bij een eerste contact via de telefoon vormt je gesprekspartner zich direct een beeld van jou 
en je organisatie. Dat beeld wordt bepaald door de manier waarop het gesprek verloopt.  
Het sturen van het gesprek kan ingewikkeld zijn omdat je elkaar niet ziet en je de 
gemoedstoestand van je gesprekspartner niet kunt inschatten. Stemhoogte, ademhaling en 
toon zijn daarom belangrijk: luister actief hoe iemand iets zegt. Bereid het gesprek goed 
voor. 
 

Het doel van je gesprek 

Zorg dat je vooraf duidelijk voor ogen hebt wat je met het telefoongesprek wilt bereiken. 
Geef in het gesprek aan vanuit welke context je belt en wat het onderwerp is: ‘Ik heb een 
locatie nodig en kwam toevallig langs uw kasteel ...’. ‘Ik werk voor festival X en zoek 
daarvoor ...’. De manier waarop je een gesprek inkleedt hangt van het doel af: zoek je een 
potentiële sponsor, wil je van een drukker zijn prijzen weten of bel je naar aanleiding van 
een vacature? 
 

De voorbereiding 

Stel vast wie je gaat bellen en bereid je op hem en de situatie voor. Bel je een ambtenaar 
over vergunningen, of is het de marketingdirecteur van Albert Heijn? Stel het gesprek niet 
uit, dat levert alleen stress op. Zeker bij moeilijke gesprekken.  

 Word je vermoedelijk doorverwezen? Of krijg je de persoon direct aan de lijn? Heb je 
van tevoren per mail een telefonische afspraak gemaakt? 

 Stel je voor (of achterhaal) wat de cultuur is van de organisatie van je gesprekspartner. 
Als je dat lukt, kun je makkelijker contact maken.  

 Schrijf de namen op van diegene die je wilt spreken, van degene die doorverwijst en 
degene naar wie je wordt doorverwezen. Zo kun je eventueel later weer om die persoon 
vragen. 

 Voer je telefoongesprek niet s‘ochtends vroeg en niet te laat op de dag want dan loop je 
het risico dat het grootste gedeelte van het gesprek vergeten wordt.  

 Schrijf vooraf op wat je te weten wilt komen en wat je wilt vertellen.  

 Heb een goede openingszin paraat. 

 Actief luisteren begint met een actieve zithouding. Voer zo’n gesprek op een rustig 
moment op een rustige plek. 

 Houd alle documentatie bij de hand. Dit bespaart jou tijd, en je gesprekspartner. 

 Houd agenda, papier en pen bij de hand voor notities en (vervolg)afspraken. 

 
De uitvoering van je gesprek 

De kennismaking 

 Je maakt kennis: Wie ben je? Wie vertegenwoordig je (jezelf of een project)? Wat is je 
vraag? Ben je aan het goede adres?  

 Benader je gesprekspartner met respect. Bel je gelegen? Zo niet, vraag dan wanneer je 
terug kan bellen. 

 Word je doorverwezen, leg dan bij iedere persoon opnieuw uit waarvoor je belt. 

 Pas de gespreksstijl aan je gesprekspartner aan. Druk bezette mensen hebben 
voorkeur voor feitelijke informatie en een directe- en taakgerichte benadering. Anderen 
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vragen een meer sociale benadering. Een sociaal praatje is soms gewenst, maar leg 
jezelf en je gesprekspartner daarin beperkingen op. Zoek de combinatie tussen 
enerzijds inlevend en respectvol, anderzijds doelgericht en ter zake. 

De bespreking van het onderwerp 

Geef bij de introductie van je vraag informatie over de functie van waaruit je belt en het 
waarom van dit gesprek; het doel (en onderwerp) van je gesprek; eventueel 
randvoorwaarden die je stelt aan het gesprek; hoe lang het gesprek ongeveer zal duren. 

 Geef aan wat je nodig hebt. Als het om geld gaat, zeg nooit meteen hoeveel je nodig 
hebt maar tast eerst de mening van je gesprekspartner af.   

 Vertel wat je te bieden hebt. Wat heeft de ander nodig om door jouw verzoek overtuigd 
te worden en het te kunnen honoreren? Bedenk dit van tevoren. 

 Luisteren, doorvragen, vragen beantwoorden en samenvatten zijn de belangrijkste 
vaardigheden bij de bespreking van je onderwerp. 

 Gebruik half open vragen, d.w.z. gerichte vragen met ruimte voor je gesprekspartner.  

 Beantwoord vragen kort en concreet. Wanneer je niet direct een antwoord hebt, geef 
dan aan wanneer je de informatie zult verstrekken. Hiermee win je vertrouwen.  

 Laat ruimte in je verhaal zodat de ander kan invallen. Voorkom een woordenstroom van 
één kant. 

De afronding van je gesprek  

 Geef aan het eind een samenvatting van het gesprek: wat zijn de gemaakte afspraken 
en welke acties worden ondernomen. Zo voorkom je misverstanden. 

 Maak vóórdat je een vervolgafspraak plant een inschatting van de tijd die je nodig hebt 
om bepaalde acties uit te voeren.  

 Vraag eventueel om een contactpersoon die je verder kan helpen. Gebruik je zakelijk 
(telefonische) verkeer ook om te netwerken. 

 Bedank voor het gesprek, werk afspraken bij in de agenda en schrijf de nieuwe namen 
en telefoonnummers in je adresboek. 

 
Meer informatie 
Op BeroepKunstenaar.nl. 

 Downloads over netwerken en onderhandelen op BeroepKunstenaar.nl.  
 

http://www.beroepkunstenaar.nl/
http://www.beroepkunstenaar.nl/

