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Opleidingvraag / leerdoel 

 

15 seconden heeft u… om die eerste goede indruk te 

maken. 

We telefoneren van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 

Wellicht is je telefoon het eerste wat je dagelijks vastneemt. 

Hij (of zij?) is een verlengstuk geworden, een 

statussymbool…en zelfs een onmisbaar device voor ons 

sociaal welzijn. 

Telefoneren zouden we dus moeten kunnen… Maar kunnen 

we klantvriendelijk en effectief telefoneren? 

 

Opleidingsonderdelen 

 

• Hoe kan ik goed communiceren zonder de andere partij écht te zien? 
• Hoe pareer ik “moeilijke” gesprekken? 
• Wat als de gesprekspartner “emotioneel” wordt? 
• Kan ik me beter voorbereiden op een inkomende oproep? 
• Mijn stem op de best mogelijke manier gebruiken, helpt dat? 

– articulatie 
– snelheid 
– toon 
– … 

• Welke stappen kan ik volgen wanneer ik 
– doorverbind 
– een antwoordapparaat inspreek 
– iemand in wacht zet 

• Hoe pas ik mijn taalgebruik aan naar klanten toe? 
– actief 
– helder 
– … 

• Een gesprek positief afsluiten… Wat mag ik niet vergeten? 
 

Werkvormen 

 

Via uiteenlopende werkvormen laten we de deelnemers ondervinden hoe ze hun telefonische 

vaardigheden kunnen aanscherpen. We werken met real-life situaties waar we een concreet antwoord 

op formuleren, dat direct bruikbaar wordt in de dagelijkse omgeving. Een goed (of slecht) voorbeeld, een 

spel, de verduidelijking van een “model”… al die werkvormen zorgen voor een inzicht in 

verbetermogelijkheden. Naast oefening kan ook worden ingegaan op theoretische achtergronden. 
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Verankering mogelijk via… 

Synopsistegel en peer-coaching 

Mystery calls 

 

Je trainer 

Ilse Vantilborgh is vanuit haar dagelijkse praktijk als trainer bij ARIADNE BVBA. steeds bezig 
met kwalitatieve communicatie, dit zowel in commerciële als in niet-zakelijke omgevingen. 
In haar loopbaan heeft ze op succesvolle wijze het bedrijfsleven weten te combineren met het 
lesgeven. 
Haar ervaring als bankdirecteur is steeds haar drijfveer geweest voor het streven naar meer 
klantgerichte communicatievormen. Dit geeft ze vorm in haar trainingen receptieve en 
acquisitieve verkoop en klachtenbehandeling. Ook maakt ze gebruik van haar vaardigheid in 
NLP-technieken. Voor haar coachingactiviteiten kan ze dus putten uit een ruime didactische 
ervaring, die nauw aansluit op haar expertise in Nederlandstalige communicatie. 
 

Praktisch 

De training wordt volledig aangepast aan uw individuele wensen / behoeften. De mogelijkheden worden 

uitgebreid toegelicht tijdens een intakegesprek. Zo kan u bijvoorbeeld kiezen uit open opleiding / in-

company, waarbij ook het tijdstip en de duurtijd van de opleiding vrij kan worden bepaald, variërend van 

één tot twee dagen. 

Documentatie is inbegrepen in het pakket. 

Het aantal deelnemers wordt bepaald op minimum 6, maximum 12. 

 


