
Het telefonisch onthaal 
BIJ DE FEDERALE POLITIE

METHODOLOGIE OM DE TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID TE VERBETEREN



In
st

ru
ct

ie
s Ga naar volgende pagina

Ga terug naar het begin van het hoofdstuk

Ga terug naar de inhoudstafel

Ga naar vorige pagina



1. Het belang van een goed onthaal  ..............................................................................................................................  1

Inleiding ................................................................................................................................................................................................................... . 2

Onthaal in al zijn vormen.......................................................................................................................................................... . 3

Wat is telefonisch onthaal? .................................................................................................................................................. . 4

Waarom is telefonische bereikbaarheid belangrijk?............................................................... . 5
—  De.telefoon.is.en.blijft.een.populair.communicatiemiddel......... . 5
—  Impact.op.het.imago.van.de.organisatie..................................................................... . 5
—  Het.verband.met.de.missie.van.de.organisatie................................................. . 6

Het pad naar klantgerichtheid ....................................................................................................................................... . 7

De telefoon binnnen de communicatiemix............................................................................................. . 8

Waarom deze gids? En voor wie? ................................................................................................................................ . 9

2. Methodologie – Naar een beleid van telefonische bereikbaarheid  .............  10

Beginselen van een beleid ....................................................................................................................................................... . 11
—  De.factor.mensen................................................................................................................................................... .12
—  De.factor.techniek................................................................................................................................................. .12
—  Processen.en.richtlijnen............................................................................................................................... .13

METHODOLOGIE OM DE TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID TE VERBETEREN  —

Inhoudstafel  



2. Methodologie – Naar een beleid van telefonische bereikbaarheid 

De methodologie ontleed ...................................................................................................................................................... .14

De klanten en hun behoeften kennen .............................................................................................................. ..15

De situatie in de organisatie kennen ................................................................................................................. .17
—  Wat meten?...................................................................................................................................................................... .17
—  Hoe de telefonische bereikbaarheid meten?....................................................... .18

Tevredenheidsenquête ....................................................................................................................... .18
Mystery calls ......................................................................................................................................................... .18
Vragenlijsten voor zelfevaluatie ......................................................................................... .19

Aan de slag: het stappenplan ...........................................................................................................................................  21

Specifieke aandachtspunten .............................................................................................................................................. .22
—  Wachttijd.en.beschikbaarheid.........................................................................................................22
—  Telefoneren.is.‘gedrag.met.een.attitude’........................................................................23
—  Het.materiaal................................................................................................................................................................25

 Over het muurtje ................................................................................................................................................................................... .26

METHODOLOGIE OM DE TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID TE VERBETEREN  —

Inhoudstafel  



3. Telefoneren: de regels van de kunst  ......................................................................................................................  28

Iedereen kan telefoneren  ......................................................................................................................................................  29

Telefoneren is blind contact  .............................................................................................................................................  31

“Hallo?” -  Aandacht voor kwaliteit  ......................................................................................................................  32

Aan de slag met een telefoontoestel ................................................................................................................  33

Competenties & fases van het telefonisch onthaal  ...............................................................  34
1.  De telefoon opnemen  ................................................................................................................  34
2.  Zich voorstellen  ...................................................................................................................................  34
3.  De gesprekspartner identificeren  ..........................................................................  35
4.  De vraag begrijpen  .......................................................................................................................  35
5.  Een gesprekspartner in wacht zetten  .............................................................  37
6.  Een oproep doorverbinden  ..............................................................................................  37
7.  Een afwezigheid beheren  ....................................................................................................  39
8.  Een oproep beëindigen  ..........................................................................................................  41

METHODOLOGIE OM DE TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID TE VERBETEREN  —

Inhoudstafel  



Het belang van een goed onthaal 2

Onthaal in al zijn vormen 3

Wat is telefonisch onthaal? 4

Waarom is telefonische bereikbaarheid belangrijk? 5

Het pad naar klantgerichtheid 7

De telefoon binnen de communicatiemix 8

Waarom deze gids? En voor wie? 9

Het belang van  
een goed onthaal

1



INLEIDING   — 

Als federale politie willen we een transparante en professionele organisatie zijn. 
Die professionalisering moet onder meer blijken uit de manier waarop we men-
sen onthalen. Die attitude moet niet alleen doordrenkt zijn van professionalisme; 
ze moet de visie en waarden van onze organisatie uitstralen. Blijk geven van een 
dienstverlenende ingesteldheid, en in het bijzonder de permanente beschikbaar-
heid en toegankelijkheid, is een essentieel aspect van het politieambt. Kortom, 
het onthaal verdient onze bijzondere aandacht.

Om een professioneel onthaalbeleid op punt te stellen, moeten we de interne 
werking van onze organisatie aanpassen. Dit vereist niet louter een gedragsaan-
passing bij enkele personeelsleden, maar bovenal een cultuurverandering. Het 
onthaal belangt iedere medewerker aan (politieambtenaar en burgerpersoneels-
lid) die in contact staat met de ‘klanten’ van de federale politie (federale of lokale 
collega’s, overheden, burgers, slachtoffers, daders, partners …). 

Het onthaal is uiterst belangrijk omdat het mede de eerste indruk stuurt die  
iemand van onze organisatie heeft. En die eerste indruk is bijna onuitwisbaar. Het 
onthaalmoment bepaalt dus in sterke mate hoe iemand naar onze organisatie kijkt. 

Het belang van een goed onthaal
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We onderscheiden drie vormen van onthaal: telefonisch, fysiek, digitaal. Ongeacht of  
het virtueel of fysiek is, de politie moet dicht bij de klanten staan en beschikbaar zijn om 
adequate informatie te verstrekken en/of belanghebbenden bij te staan.

Een goed onthaal is pas mogelijk als de organisatie en de medewerkers erin slagen van de 
waarde ‘klantgerichtheid’ een realiteit te maken. Om dit te bereiken, rekenen we op de  
verantwoordelijkheidszin van iedere leidinggevende en medewerker. Omdat elke klant 
recht heeft op dezelfde kwaliteit en klantvriendelijkheid, zullen we de sleutelprocessen die 
eigen zijn aan het onthaal stroomlijnen. Dit zal gepaard gaan met sensibiliserings- en  
opleidingsinitiatieven. Deze gids* is een eerste middel om de telefonische bereikbaarheid 
te verbeteren.

HET BELANG VAN EEN GOED ONTHAAL   —

Onthaal in al zijn vormen

*.. Deze.gids.is.grotendeels.gebaseerd.op.gids.nr..26.voor.de.federale.communicatoren.(Aanbevelingen.voor.een..
kwaliteitsvolle.telefonische.bereikbaarheid),.uitgegeven.door.de.FOD.P&O.en.beschikbaar.op..
www.fedweb.belgium.be.>.Publicaties.
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HET BELANG VAN EEN GOED ONTHAAL   —

Wat is telefonisch onthaal? 

Telefonisch onthaal verwijst niet alleen naar het 
bereikbaar zijn via de telefoon. Het houdt ook in dat 
we de opbeller onmiddellijk (of toch snel) een cor-
rect antwoord kunnen geven. Dat is een essentiële 
en legitieme eis van (interne en externe) klanten en 
belanghebbenden. Dat is een uitdaging voor élke 
organisatie. 

De gulden regel van de telefonische bereikbaarheid: 

EEN 

 telefoonoproep
 MAG  

NOOIT    ONBEANTWOORD BLIJVEN

““
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> De telefoon is en blijft een  
populair communicatiemiddel

In het tijdperk van internet en sociale  
media houdt de telefoon stand. 

De telefoon is immers het meest courante 
medium om rechtstreeks met iemand 
te praten. Wie een vraag wil stellen, kan 
onmiddellijk een persoonlijk antwoord 
krijgen. Die dialoogmogelijkheid blijft een 
onmiskenbare troef van de telefoon. Dat 
verklaart zijn succes ook vandaag nog. 

Bovendien, ondanks de veralgemening van 
de toegang tot het internet, is dit medium 
nog niet overal beschikbaar en is het niet 
voor iedereen even gemakkelijk te gebruiken. 

> Impact op het imago van  
de organisatie

De kwaliteit van de telefonische bereikbaar-
heid heeft een enorme impact op het imago 
van de politie en/of van een specifieke 
dienst. Voor velen is het telefonische contact 
het eerste contact met de betrokken dienst, 
en iedereen weet dat de eerste indruk door-
slaggevend is bij de meningsvorming … Als 
dat contact niet goed is, kan het vertrouwen 
van de klanten in de bekwaamheid van de 
afdeling om een kwaliteitsvolle dienstverle-
ning te garanderen sterk gaan wankelen.

HET BELANG VAN EEN GOED ONTHAAL   —

Waarom is telefonische bereikbaarheid belangrijk?
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> Het verband met de missie van  
de organisatie

Om het belang van telefonische bereikbaar-
heid bij iedereen te bekrachtigen, is het 
belangrijk een verband met de missie, de 
doelstellingen en de waarden van de politie 
en meer in het bijzonder van je organisatie 
(directie, dienst …) te leggen. Om de waarde 

‘dienstverlenende ingesteldheid’ te  
concretiseren, is het bijzonder relevant  
middelen ter beschikking te stellen om 
naast de andere contactkanalen een goede 
telefonische bereikbaarheid tot stand te 
brengen en in stand te houden.

HET BELANG VAN EEN GOED ONTHAAL   —

Waarom is telefonische bereikbaarheid belangrijk?

IN EEN TIJDPERK 
van internet en sociale media      

  houdt de telefoon stand ““
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HET BELANG VAN EEN GOED ONTHAAL   —

Het pad naar klantgerichtheid

De federale politie wil de ‘klant’ – de  
collega’s van de federale politie of van de 
lokale politiediensten, burgers, overheden – 
alle aandacht geven. Een ‘klantgerichte be-
nadering’ verwijst naar de manier waarop 
we aan de huidige en toekomstige behoef-
ten van onze klanten voldoen.

Een van de behoeften van de klanten is in 
contact te komen met de federale politie. 
Om een beleid rond bereikbaarheid uit 
te stippelen, moet je weten wat de klant 
verwacht (algemene informatie krijgen, de 
stand van zaken van een bepaald dossier 
willen weten …). En vervolgens ontwikkel je 
als organisatie (directie/dienst …) een com-
municatiemix om aan de behoeften van de 
klanten tegemoet te komen. 

 >  Welk kanaal wordt er gebruikt voor welk 
soort informatie? 

 >  Welk middel draagt de voorkeur van de 
organisatie?

 >  Welk middel verkiest de klant?
 >  …
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Aangezien dé klant niet bestaat, is het raadzaam om per doelgroep (of naargelang de bood-
schap) een aanpak op maat te voorzien. Websites of sociale media bijvoorbeeld genieten de 
voorkeur voor een snelle verspreiding van informatie. Deze kanalen zijn uitermate geschikt 
om informatie op grote schaal te verspreiden en dit tegen een betrekkelijk lage kostprijs. De 
voornaamste troeven van de telefoon daarentegen zijn dan weer zijn laagdrempeligheid en 
het onmiddellijke en persoonlijke contact. De combinatie van diverse kanalen noemt men de 
communicatiemix of multikanalenaanpak.

Een uiterst belangrijk aspect van klantgerichtheid is het feit dat de klant in staat moet  
kunnen zijn om tussen al die verschillende kanalen het medium te vinden dat hij/zij het 
meest geschikt acht voor interactie. Die keuzemogelijkheid is eigenlijk relatief in die zin dat 
niet elk kanaal zich leent tot interactie. 

Ten slotte is het belangrijk om er als organisatie over te waken dat de informatie die via  
verschillende kanalen wordt meegedeeld, eenduidig en coherent is.  

HET BELANG VAN EEN GOED ONTHAAL   —

De telefoon binnen de communicatiemix



9

Waarom deze gids? En voor wie?
HET BELANG VAN EEN GOED ONTHAAL   —

Deze gids bevat praktische tips om het telefonisch onthaal 
te verbeteren. Het is een aanzet tot reflectie en sensibilise-
ring. Hij is bestemd voor het management, voor commu-
nicatiespecialisten, voor leidinggevenden en eigenlijk voor 
iedereen die in contact komt met onze ‘klanten’. 

Er komen twee niveaus aan bod:
 > De organisatie: hoe kan een organisatie (directie, 

dienst…) een beleid voor de telefonische  
bereikbaarheid en het dito onthaal uitstippelen?

 > Het personeel: wat zijn de belangrijkste regels voor 
telefonisch onthaal? Niettemin is dat géén grondige 
cursus over hoe je moet telefoneren.

De technische aspecten, bijvoorbeeld het materiaal zoals 
een telefooncentrale of de software voor informatie-
beheer, worden in dit document niet besproken.
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Een beleid omvat alle maatregelen die een organisatie (directie/ dienst …) neemt en alle  
afspraken die ze maakt op het vlak van telefonische bereikbaarheid en onthaal. Drie factoren* 
bepalen de kwaliteit van een klantgericht telefonisch onthaal: processen, mensen en techniek.

Elke factor houdt een zeker 
risico in dat we moeten 
beheersen. Een beleid van 
telefonische bereikbaar-
heid bevat de visie van de 
organisatie met betrekking 
tot die drie factoren.

 processen
mensen

techniek

*... E..Bosmans,.Klantgericht.telefoneren,.Academic.Service,.Den.Haag,.p..12.

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

Beginselen van een beleid
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De factor mensen
Het betreft het geheel van bekwaamheden 
en kennis waarover het personeel moet 
beschikken om een kwaliteitsvol telefonisch 
onthaal te kunnen bieden. Motivatie en 
assertiviteit spelen een essentiële rol. Wie 
bijvoorbeeld weet hoe je een misnoegde 
klant moet aanpakken, kan de lont uit het 
kruitvat halen. 

De factor techniek
Onvoldoende vertrouwd zijn met het  
materiaal (specifieke toestelfuncties,  
gespecialiseerd materiaal zoals een  
telefooncentrale, een specifiek software-
pakket enz.) leidt tot allerlei situaties die 
de telefonische bereikbaarheid aanzienlijk 
belemmeren, zoals een oproep verliezen bij 
het doorverbinden, … 

Techniek heeft ook te maken met monito-
ring en evaluatie. Aan de hand van cijfer-
indicatoren (aantal ontvangen oproepen,  
gemiddelde wachttijd …) kunnen initiatie-
ven worden genomen om de bereikbaarheid 
te verbeteren.

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

Beginselen van een beleid



Processen en richtlijnen
Een oproep correct kunnen beantwoorden, is 
in sterke mate afhankelijk van het doeltreffend 
beheer van de informatiestromen. Bijvoorbeeld, als 
de contactlijst van personeelsleden niet up-to-date 
is, dan kunnen oproepen niet naar de juiste collega 
worden doorgeschakeld. Iemand die niet op hoogte 
is van de meest recente wetswijzigingen, kan een 
klant niet juist informeren. En zonder eenduidige 
richtlijnen voor het telefonische onthaal handelt 
iedereen naar eigen goeddunken... De kwaliteit van 
een antwoord mag niet verschillen naargelang de 
persoon die de oproep beantwoordt!

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

Beginselen van een beleid
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De methodologie ontleed
 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

Operationeel 
verbeterplan

Aspect       mensen

Verwacht 
gedrag

De regels voor het beheer van 
telefonische oproepen die met 
de medewerkers zijn besproken

Vaststellingen

Behoeften van de 
klanten

Situatie binnen de 
organisatie

✔ Tevredenheidsenquête 
✔ Mystery calls 
✔ Vragenlijst voor zelfevaluatie

Aspect 
  techniek

Infrastructuur

✔ De terbeschikkingstelling van een 
draadloze telefoon of een dienst-gsm
   ✔ Gebruik van een spraakcomputer 
   ✔ Gebruik van voicemail
   ✔ Gebruik van wachtmuziek
   ✔ …

Uitrusting Aspect 
processen

✔ De wachttijd
✔ Het maximale aantal 
doorverbindingen
    ✔ De succesgraad
      ✔ ...

De uren waarop de klant je 
organisatie kan bereiken

KwaliteitsnormenBeschikbaarheidsperiode

METHODOLOGIE

❶

❺

❹

❸

❷
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 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

De klanten en hun behoeften kennen

Een organisatie gaat meestal uit van een 
actuele situatie op het vlak van onthaal en 
evalueert ze aan de hand van verschillende 
methoden (tevredenheidsenquête, mystery 
calls, vragenlijst voor zelfevaluatie, ...). Een 
meer ‘marketinggerichte’ benadering aan 
de hand van een behoefteanalyse is ook 
interessant. Hoe dan ook is het de bedoeling 
de behoeften en wensen van de klanten van 
de organisatie (directie/dienst …) beter te 
kennen. We mogen ons niet beperken tot 
het bevragen van de huidige klanten. We 
moeten ook achterhalen waarom personen 
die telefonisch contact zouden moeten  
opnemen dat niet of niet meer doen. 

 > Komt het omdat ze de organisatie en  
de beschikbare telefoonnummers niet 
kennen? 

 > Komt het omdat de informatie die ze 
kunnen krijgen niet relevant is? 

 > Passen de openingsuren niet?
 >  …
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Bij dit soort enquêtes gaat men als volgt  
te werk:

 > De targetklanten van de telefonische be-
reikbaarheid van de organisatie identifi-
ceren (Welke zijn onze klantengroepen?);

 > Contact opnemen met die klanten via 
de meest geschikte media (post, tele-
foon, sociale media, …);

 > Die klanten bevragen om hun behoeften 
in kaart te brengen;

 > Op basis van de vergaarde informatie 
beslissen over het beleid op het vlak van 
telefonische bereikbaarheid.

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

De klanten en hun behoeften kennen

Binnen de organisatie moeten we elke  
interactie met de klant beschouwen als een 
strategische opportuniteit om meer inzicht 
te krijgen in de situatie, de opmerkingen en 
de behoeften van de klant. Het is bijgevolg 
belangrijk dat die informatie verzameld en 
vergeleken wordt met het oog op continue 
verbetering. 



17

Wat meten?
De indicatoren voor de kwaliteit van de telefonische bereikbaarheid zijn:

 > de wachttijd alvorens men iemand aan 
de lijn krijgt;

 > het aantal keer dat de oproep moet wor-
den doorverbonden om het antwoord te 
krijgen waarnaar men op zoek is;

 > het toegangsniveau tot een correct ant-
woord, dat wil zeggen het percentage 
oproepen dat bij de bevoegde gespreks-
partner belandt;

 > het percentage verloren oproepen (een 
oproep is verloren als de telefoon blijft 
rinkelen of de bezettoon geeft)*;

 > de manier waarop de persoon die de 
telefoon opneemt zich voorstelt;

 > het verkrijgen van een correct antwoord;
 > de voorkomendheid (de toon, de wil om 

een kwaliteitsvolle dienstverlening aan 
te bieden);

 > de technische kwaliteit van de  
verbinding (storend omgevingsgeluid 
bijvoorbeeld);

 > de manier waarop het gesprek wordt 
beëindigd ("Heb ik op uw vraag  
geantwoord?");

 > …

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

De situatie in de organisatie kennen

*... 15%.van.de.oproepen.gaat.verloren..In.7%.gaat.het.om.de.‘bezettoon’.en.in.8%.blijft.de.telefoon.rinkelen...
Bron:.Didier.Noyé,.Téléphoner:.l’art.et.la.manière,.Insep.Consulting,.Parijs,.2008,.p..65.
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Hoe de telefonische bereikbaarheid meten?
Er bestaan verschillende middelen om te meten:
1. tevredenheidsenquêtes
2. vragenlijsten voor zelfevaluatie
3. mystery calls.

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

De situatie in de organisatie kennen

— Tevredenheidsenquêtes
Tevredenheidsenquêtes bestaan erin de bestaande klanten te bevragen om hun tevredenheid 
over een bepaald onderwerp te evalueren. De enquêtes kunnen telefonisch gebeuren, via een 
vragenlijst op papier of digitaal.

— Vragenlijsten voor zelfevaluatie
Dit soort vragenlijst laat toe:

 > informatie te verzamelen die je langs geen andere weg kunt vergaren;
 > een beeld te krijgen van de perceptie van het personeel van de situatie 
in de organisatie;

 > het personeel bij het project te betrekken.

Dit soort onderzoek biedt aanzienlijke voordelen zoals het gemak waarmee het kan worden 
uitgevoerd en de beperkte kostprijs. Er worden op het internet verschillende tools ter beschik-
king gesteld (bijvoorbeeld LimeSurvey, SurveyMonkey, Google enquêtes of via SharePoint). 
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— Mystery calls
Met mystery calls kan je de telefonische bereikbaarheid objectief evalueren. Ze kunnen  
intern worden uitgevoerd of door gespecialiseerde firma’s. In de twee gevallen plegen de 
‘enquêteurs’ een aantal telefoontjes om:

 > vast te stellen wat de gemiddelde wachttijd is per dag en per tijdstip;
 > de kwaliteit van het gekregen antwoord vast te stellen;
 > de manier te onderzoeken waarop de persoon die de telefoon opneemt 
zich voorstelt alsook hoe vriendelijk hij is.

Zelfs als het doel van mystery calls een algemene beoordeling van de organisatie is en geen 
individuele beoordeling, moet men er toch rekening mee houden dat dat soort enquêtes 
gevoelig ligt. Zo moet bijzondere aandacht worden besteed aan de communicatie met het 
personeel om een positief en constructief klimaat te waarborgen. De organisatie die een 
mystery call wil uitvoeren, moet een dubbele keuze maken:

 > alvorens de enquête uit te voeren, het personeel al dan niet op de hoogte brengen;
 > na de enquête de resultaten in hun geheel of gedeeltelijk bekendmaken en aan wie.

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

De situatie in de organisatie kennen
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 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

De situatie in de organisatie kennen

Een mededeling aan het personeel over de enquête 
alsook een bekendmaking van de enquêteresultaten 
hebben meer kans om een positieve dynamiek voor een 
algemene verandering te creëren. Breng daarom het 
personeel ervan op de hoogte dat er een enquête zal 
worden gehouden en deel duidelijk het doel ervan mee, 
MAAR laat er vervolgens wat tijd over gaan om de  
enquête te doen ‘vergeten’ … Deze transparantie zal de 
medewerking van het personeel in de hand werken,  
in het bijzonder wanneer het verbeterplan wordt  
uitgevoerd.

Transparantie
DYNAMIEK

““
ZORGT  

VOOR EEN     
positieve
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Je kent de behoeften van je klanten en de situatie binnen je organisatie. Op basis daarvan 
kan je een beleid van telefonische bereikbaarheid ontwikkelen die de drie aspecten – mensen, 
processen en techniek – omvat. Dit beleid moet je indien mogelijk integreren in een algemeen 
bereikbaarheidsplan (telefoon, fysiek en digitaal). Het is opportuun formeel een verantwoor-
delijke telefonische bereikbaarheid aan te wijzen om een kwaliteitsvol en klantgericht  
telefonisch onthaal tot stand te brengen.

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

Aan de slag: het stappenplan

1 Stel een werkgroep samen die representatief is voor de organisatie.
2 Laat de algemene richting door het directiecomité valideren.
3 Ontmoet de verantwoordelijken van de directies, diensten … om 

de haalbaarheid van het plan te laten nakijken.
4 Maak de personeelsleden bewust van het belang van de  

telefonische bereikbaarheid en van de impact op de klant en 
responsabiliseer ze. Hun motivatie is essentieel!

5 Breng het plan ten uitvoer.
6 Meet regelmatig met behulp van indicatoren de evolutie van de 

situatie (zie in verband hiermee punt 1.3.2).
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Wachttijd en beschikbaarheid
In de vakliteratuur (en in de praktijk) zijn er grote verschillen met betrekking tot wat als 
aanvaardbare wachttijd wordt aangenomen. Uiteraard varieert dit sterk van organisatie tot 
organisatie, volgens de missie en de middelen. Voor een contactcenter, waar de telefoon beant-
woorden de ‘corebusiness’ is, of voor een crisiscentrum, gelden andere normen en ambities. 

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

Specifieke aandachtspunten 

Een beller heeft na 17 seconden (5 keer rinkelen) het gevoel dat hij moet wachten*.  
De top 4 van frustraties van een beller zijn:

 > niet binnenraken omdat de lijn overbezet is (voortdurende bezettoon);
 > moeten wachten voor iemand de telefoon opneemt;
 > moeten wachten tijdens het doorverbinden;
 > een verbinding die wordt verbroken bij het doorschakelen.

HET IS BETER OM  
bereikbaar te zijn gedurende een kortere periode, maar 
waarin de 

       wachttijd kort is ““

*... E..Bosmans,.Klantgericht.telefoneren,.Academic.Service,.2004,.p.8
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 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

Specifieke aandachtspunten 

Telefoneren is ‘gedrag met een attitude’
Een klant kan met iedereen telefonisch contact 
opnemen. Om het verwachte gedrag duidelijk te 
maken, is het opportuun om duidelijke afspraken 
te maken met het personeel van de organisatie  
(directie, dienst …) en die up-to-date te houden. Het 
is ook belangrijk het management te sensibiliseren.

Personeelsleden worden geacht die ‘attitude’ te 
allen tijde en overal uit te dragen, ook als ze van 
thuis uit telefoneren! Immers, ook telewerkers 
moeten telefonisch bereikbaar blijven.



24

Mogelijke zaken die met het personeel kunnen worden afgesproken:

 > Volg de algemene instructies om jezelf voor 
te stellen: 

 –  je naam en voornaam; 
 – de naam van de organisatie  
(directie, dienst …);

 – een beleefdheidsformule zoals  
‘hoe kan ik u helpen?’

 > Laat de telefoon nooit meer dan 4 keer  
rinkelen voor iemand opneemt.

 > Laat de telefoon nooit onbeantwoord  
rinkelen.

 > Ken de volgende functionaliteiten:
 – een beller correct doorverbinden;
 – een beller in wacht zetten;
 – je toestel naar een ander nummer  
  doorschakelen.

 > Wat moet je doen als je afwezig bent?
 – Schakel je telefoontoestel door naar  
  een collega.

 – Gebruik voicemail:
 » geef instructies voor de boodschap 
op de voicemail;

 » ga na of iedereen met voicemail kan 
werken;

 » als het technisch mogelijk is, zorg er 
dan voor dat je je berichten vanop 
afstand kunt beluisteren.

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

Specifieke aandachtspunten 



25

Het materiaal
Draadloze telefoons of dienst-gsm's bieden het voordeel dat de medewerkers makkelijker 
bereikbaar zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze beschikbaar zijn (in vergadering) of over de 
middelen beschikken (informatiebronnen) om het gesprek af te handelen.

Het kan nuttig zijn de installatie van een interactive voice response of spraakcomputer te 
overwegen (Voor Nederlands, druk 1, voor Frans, druk 2 ...). Hoewel dit procedé vandaag ruim 
verspreid is, is de beller er vaak niet mee opgezet, omdat die niet altijd aan zijn behoeften vol-
doet of slecht is ingesteld. Een spraakcomputer heeft alleen zin als hij echt een toegevoegde 
waarde biedt (taalkeuze, duidelijk keuzemenu, ...). Voor de beller houdt dat in dat hij minder 
moet worden doorverbonden, wat een goede zaak is. Er moet echter worden toegezien op het 
gebruik ervan. Enkele tips:

 > vermijd onnodige opties en niveaus;
 > zorg ervoor dat de beller altijd iemand aan de lijn kan krijgen;
 > doe een beroep op professionals om de boodschappen die via de  
spraakcomputer worden verspreid, in te spreken.

Wachtmuziek kan het wachten aangenamer maken. De beller heeft de indruk dat hij minder 
lang moet wachten. Maar vermijd ‘muziekdozen’ en muziek met hoge tonen. Kies voor snelle 
deuntjes. Daarmee lijkt de wachttijd korter dan met trage muziek.

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

Specifieke aandachtspunten 
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Strikt genomen bestaan er geen reglementaire verplichtingen wat de telefonische  
bereikbaarheid en het dito onthaal betreft. Maar binnen diverse overheidsdiensten  
bestaan er toch al handvesten. 

 > Het.Handvest.voor.een.klantvriendelijke.overheid, goedgekeurd door de Ministerraad 
op 23 juni 2006 heeft als doel ‘gemeenschappelijke principes voor alle diensten voor te 
stellen zodat de overheid dienstvaardiger en toegankelijker wordt’. Het snijdt expliciet 
en specifiek de telefonische bereikbaarheid aan: ‘Elke.overheidsdienst.moet.tussen.9.en.
12.uur.en.tussen.13.en.17.uur.bereikbaar.zijn.via.een.algemeen.nummer..Dit.nummer.zal.
bekendgemaakt.worden.via.een.aantal.kanalen..In.geval.van.afwezigheid.zullen.de..
oproepen.worden.afgeleid.naar.de.telefoon.van.een.aanwezige.collega.of.een..
antwoordapparaat’.  

 > Het meer recente Charter.voor.klantvriendelijkheid werd afgerond op 1 januari 2012. Het 
werd gezamenlijk opgesteld door de verbruikersorganisatie Test-Aankoop en de FOD  
Economie en is ondertekend door een twintigtal organisaties, onder meer uit de energie- 
en de telefoniesector. Het doel is een betere afhandeling van de vragen en klachten van 
de consumenten. De telefonische bereikbaarheid* komt er ruimschoots in aan bod.

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

Over het muurtje

*... http://www.fedict.belgium.be/sites/default/files/downloads/2011_Charter%20klantvriendelijkheid_N%20v.1.1.pdf
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Enkele uittreksels:
 > ‘De ondertekenaars zorgen ervoor dat consumenten bij telefonische 

oproepen binnen de 2,5 minuten, na de definitieve keuze via het keuze-
menu, een fysiek persoon aan de lijn krijgen.’

 > ‘Indien mogelijk wordt voorzien om de consument op voorhand een 
tijdsindicatie te geven over de wachttijden.’

 > ‘Bij uitzonderlijke omstandigheden […] zal de onthaalboodschap zo snel 
mogelijk aangepast worden.’

 > ‘De ondertekenaars doen maximale inspanningen om hun klanten-
dienst bereikbaar te maken met een gratis nummer …’

 > ‘De ondertekenaars zullen het keuzemenu bij telefonische oproepen zo 
eenvoudig mogelijk houden met duidelijke en verstaanbare begrippen, 
waarbij het aantal keuzes en keuzeniveaus wordt beperkt.’

 METHODOLOGIE - NAAR EEN BELEID VAN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID  —

Over het muurtje
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Uiteraard, maar gebeurt dat op een professionele en kwaliteitsvolle manier? Test jezelf*:

Iedereen kan telefoneren
TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —

Is het je al overkomen dat je … Ja Nee
je naam vergat te noemen aan de persoon die je opbelde?
een beller bent kwijtgeraakt bij het doorverbinden?
de telefoon liet rinkelen op het bureau van je collega?
aan de persoon die belde, voorstelde om later terug te bellen om de  
gesprekspartner die hij zocht aan de lijn te krijgen?
de naam van de persoon niet kende naar wie je de oproep moest doorverbinden?
vaststelde dat de persoon aan de lijn niet begreep wat je zei?
grimassen trok?
zenuwachtig werd toen je iemand aan de lijn had die overdreef?
het betreurde dat je de inhoud van een telefoongesprek niet schriftelijk had 
bevestigd?
vaststelde dat de interne telefoongids van je bedrijf niet up-to-date was?
de beheerder van de telefoongids vergat mee te delen dat je van nummer of 
van functie veranderd was?
een telefoonoproep kreeg terwijl je in een gesprek verwikkeld was en dat je 
niet wist wat je moest doen?

*...Didier.Noyé,.Téléphoner:.l’art.et.la.manière,.Insep.Consulting,.2008,.p..12.
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De meesten van ons herkennen zich ongetwijfeld 
in één of meer van de bovenstaande situaties. Met 
een professionele aanpak kunnen die courante 
praktijken echter worden vermeden!

NON-VERBALE COMMUNICATIE 
     telt voor     
      

meer 
 dan de helft in een gesprek

““

Iedereen kan telefoneren
TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —
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Specifiek aan een telefoongesprek is dat we onze gesprekspartner niet zien. Non-verbale 
communicatie (gezichtsuitdrukking, gebaren …) telt echter voor meer dan de helft in een ge-
sprek. Daarom is de intonatie van de stem in een telefoongesprek uiterst belangrijk. Bepaalde 
auteurs beweren dat de intonatie voor meer dan 80% meespeelt in een gesprek. Let daar dus 
vooral op. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je ‘hallo’ hartelijk en dynamisch klinkt.

Telefoneren is blind contact
TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —

38%
intonatie

7%
woorden

55%
lichaamstaal

face 2 face

14% 86%
woorden intonatie

aan de telefoon

*.Pieter.De.Smet,.Telefoneren.zonder.aan.het.lijntje.te.houden,.2011,.p.85.

De intonatie omvat onder andere*:
 > de spreeksnelheid (niet te vlug, noch te traag)
 > het volume (niet te luid, noch te stil)
 > het ritme (bijvoorbeeld een saaie monotone 

stem komt bij de klant over als: ‘Je verveelt me 
en wat je zegt interesseert me absoluut niet.’)

 > Vermijd:
o  de Tarzanstijl: ’Halloooo’
o  de Dobermannstijl: ‘Willems’

Vergeet echter niet te glimlachen;  
je gesprekspartner hoort dat wel degelijk.



Er zijn verschillende redenen waarom je aandacht moet besteden aan de manier 
waarop je een telefoongesprek afhandelt:

 > De telefoon blijft een favoriet middel van de burger om met de overheid in 
contact te treden.

 > Het is vaak het eerste contact tussen de burger en de overheid, wat de impact 
vergroot: het is altijd  moeilijk om een negatieve eerste indruk weer goed te 
maken.

 > Het imago van de politiediensten is niet altijd positief. De acties om dat imago 
op te poetsen, zijn dus des te belangrijker.

 > Als medewerker van een politiedienst ben je ook de ambassadeur ervan.
 >  De politiediensten zijn verplicht om het personeel en de burger correct te  

informeren, uiteraard ook via de telefoon. Correct wil zeggen snel en juist.

Verzorg je taalgebruik. Vermijd stopwoorden zoals ‘Ok’,.‘Geen.probleem’,.‘Euh’.…

32

TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —

“Hallo? Aandacht voor kwaliteit
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Aan de slag met een telefoontoestel
TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —

Aan de slag met een telefoontoestel
De volgende functionaliteiten moet je zeker vlot 
kunnen gebruiken:

 > een oproep doorverbinden;
 > een beller in wacht zetten; 
 > een dubbele oproep beheren (tenminste als 

deze situatie zich regelmatig voordoet);
 > je voicemail beheren.

Als die informatie niet voorhanden is (of je vindt 
ze niet op bijvoorbeeld het intranet), vraag het dan 
aan je collega’s of de verantwoordelijke (communi-
catie, logistiek, informatica …).
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1. De telefoon opnemen
Wacht niet om de telefoon op te nemen. De snelheid waarmee je de telefoon opneemt, is 
immers van essentieel belang. Het getuigt zowel van beschikbaarheid voor de klant als van 
respect voor de tijd van de klant. Het wordt aanbevolen om op te nemen voor de telefoon 
voor de vierde keer rinkelt. Hoe langer hij rinkelt, hoe meer de beller zich een negatief beeld 
gaat vormen van de organisatie waarmee hij contact opneemt*.

2. Zich voorstellen
Een voorstelling* bestaat uit:

 > een begroeting (goeiemorgen, goeiemiddag)
 > een mededeling

o je voornaam en naam
o de naam van de organisatie (duidelijk en zonder afkortingen)
o een formule als ‘waarmee kan ik u helpen?’

Stel jezelf altijd duidelijk en langzaam voor. Uit gewoonte ben je misschien geneigd het 
tegendeel te doen.

TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —

Competenties & fases van het telefonisch onthaal

*.L..Maréchal,.L’entreprise.accueillante,.2008,.p.85
*.Phonecom,.Aanbevelingen.na.mystery.calls.bij.de.federale.overheid.tussen.2004.en.2013.
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3. De gesprekspartner identificeren
Meestal stelt je gesprekspartner zich voor, maar is hij niet duidelijk, articuleert hij niet  
genoeg of spreekt hij te snel. Daarom moet je hem vaak vragen om zijn naam te herhalen.
Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Wilt u uw naam herhalen?’ of ‘Zou u uw naam willen spellen?’

Identificeer je gesprekspartner altijd. Sla dat nooit over.

4. De vraag begrijpen
Het is niet altijd gemakkelijk om de reden van het telefoontje van de gesprekspartner te 
begrijpen. Daarom komen de technieken voor een actieve communicatie vaak van pas. Ze 
bestaan voornamelijk uit luisteren, vragen stellen en herformuleren.

TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —

Competenties & fases van het telefonisch onthaal

 > Luisteren: concentreer je. Aan de telefoon 
zie je je gesprekspartner niet, daardoor raak 
je sneller afgeleid. Laat je gesprekspartner 
ook uitspreken, onderbreek hem niet. Je 
mag ook gerust korte stiltes toelaten.

 > Vragen stellen: naargelang de informatie 
die je wilt inwinnen, ga je andere soorten 
vragen stellen. Op een gesloten vraag 
bijvoorbeeld krijg je een antwoord met ja 
of nee: ‘Hebt u het vervolg van het dossier 

gekregen? Met een informatieve vraag 
krijg je meer bijzonderheden. Ze bevat de 
volgende elementen: wie, wat, waarom, 
hoe en wanneer. 

 > Herformuleren: herhaal in je eigen woor-
den wat je gesprekspartner heeft gezegd. 
Zo ga je na of je alles goed hebt begrepen 
en of je alle meegedeelde gegevens hebt. 
Deze fase is absoluut noodzakelijk aan 
het einde van het gesprek.
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TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —

Competenties & fases van het telefonisch onthaal

Test jezelf:

‘Hoe luister je?’* Ja Nee
Je luistert naar je gesprekspartner zonder hem te onderbreken
Je beantwoordt de telefoon alleen als het je past, anders stel je 
voor om terug te bellen
Je noteert altijd terwijl het gesprek vordert
Als er in het gesprek iets is dat je niet begrijpt, vraag je  
rustig om uitleg
Je vat regelmatig de kernpunten van het gesprek samen
Je doet nooit andere dingen terwijl je aan de telefoon spreekt
Je toont je gesprekspartner dat je luistert door te zeggen:  
ja, dat klopt, ik zie het …
Je blijft actief luisteren naar je gesprekspartner en je denkt niet 
aan het antwoord dat je gaat geven

Antwoorden op de test: het juiste antwoord is telkens ‘ja’. Met die test kun je de kwaliteit 
van je luistervaardigheid evalueren.

*.Patricia.Richard-Postal,.Le.guide.du.savoir-faire.au.téléphone,.éditions.Demos,.2001,.p.51
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5. Een gesprekspartner in wacht zetten
Als je een beller in wacht zet, zeg hem dan wat je doet. Bijvoorbeeld: “Blijf alstublieft aan de 
lijn, ik zoek uw gesprekspartner.” Op die manier voelt hij zich niet “in de steek gelaten.” Laat 
hem ook niet langer dan 30 seconden wachten, zeg bijvoorbeeld: “Het toestel is bezet. Wilt 
u aan de lijn blijven of belt u liever later terug?”

6. Een oproep doorverbinden
Let erop dat je:

 > de klant uitlegt waarom je hem doorverbindt;
 > nagaat of de medewerker naar wie je de oproep wilt doorverbinden  
effectief aanwezig is, bevoegd en beschikbaar is;

 > aan de persoon naar wie je de oproep doorverbindt, zegt wat de klant je  
al heeft verteld.

TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —

Competenties & fases van het telefonisch onthaal
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Schema van een efficiënte en professionele doorverbinding*:

TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —

➝ ➝ ➝

Competenties & fases van het telefonisch onthaal

*.Geïnspireerd.op.C..Bayart-Van.Hille,.L’accueil.dans.les.entreprises.et.les.administrations,.1991,.p.11

Verbind nooit iemand door zonder vooraf te verifiëren of de gewenste persoon aanwezig is.
Als je een oproep doorverbindt, zorg er dan voor dat de klant niet opnieuw moet uitleggen 
waarom hij belt.

De klant legt zijn 
situatie uit

De tweedelijns-
persoon neemt 
de oproep over

Je belt degene naar wie 
je de oproep doorver-
bindt, je zegt hem wie 
de klant is en waarom 

hij belt.

De tweedelijnspersoon 
stelt zich voor aan de 
klant, zegt wat hij al 

weet en behandelt de 
oproep na bevestiging 

van de klant 
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7. Een afwezigheid beheren
Je bent zelf afwezig
Als je een voicemail hebt, activeer die dan als je er niet bent of in gesprek bent. In je bericht 
zet je het volgende:

 > je naam en die van je organisatie;
 > wanneer je terug bereikbaar bent;
 > met wie in dringende gevallen eventueel contact kan worden opgenomen.

Als je voor langere tijd afwezig bent, kan je vermelden wanneer je het ingesproken bericht 
zult beluisteren en wanneer je het kan behandelen.
Als je geen voicemail hebt, schakel dan je toestel door naar een collega die de oproep kan 
behandelen of een boodschap kan aannemen.

Vergeet niet de personen die een bericht hebben ingesproken snel terug te bellen.

TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —

Competenties & fases van het telefonisch onthaal
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Een collega is afwezig
Als je de telefoon van een collega opneemt, vermijd dan bepaalde formuleringen.  
Ga professioneel te werk:

TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —

Zeg niet Zeg
Ik weet het niet •  Ik vraag het na.

•  Kan ik u binnen enkele minuten terugbellen?
Hij is er niet, hij is gaan 
eten, het is koffiepauze …

•  Mijnheer Jansen is momenteel niet be-
schikbaar/bereikbaar of

• Mijnheer Jansen is afwezig tot 5 juli, kan ik 
een boodschap aannemen of u doorverbin-
den met een van zijn collega’s?

Het toestel is bezet •  Wilt u wachten of zal ik een boodschap  
aannemen?

Als je een boodschap aanneemt, herformuleer ze dan. Herhaal zeker de cijfers.

Competenties & fases van het telefonisch onthaal
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8. Een oproep beëindigen
Voor je de hoorn neerlegt:

 > zeg je gesprekspartner wat je gaat doen. Zo 
ben je zeker dat jullie het eens zijn over de 
stappen die er moeten worden gezet;

 > noem de persoon bij naam om het gesprek te 
beëindigen.

Schenk aandacht aan de manier waarop je een 
gesprek beëindigt.

TELEFONEREN: DE REGELS VAN DE KUNST   —

Competenties & fases van het telefonisch onthaal
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