
Mens en Omgeving; Hoe voer je een (formeel) 
telefoongesprek? 

 
Dit document bestaat uit: 
 

1. Uitleg opdracht 
2. Casussen telefoongesprek 
3. Lege telefoonnotities 
4. Werkkaart telefoonnotitie invullen 

 
 

1. Uitleg opdracht 
 

Als je bij een bedrijf werkt of een stage volgt en de telefoon gaat, is het belangrijk 
dat je weet hoe je de telefoon moet opnemen en hoe je iemand te woord moet 
staan. 
 
Als je de telefoon voor een bedrijf aanneemt, is het belangrijk dat je dit netjes en 
zakelijk doet. Dit noemen we; formeel. Als je in je privésferen, dus bijvoorbeeld 
met vrienden of familie belt, dan pas je informeel taalgebruik toe, je spreekt de 
persoon aan de telefoon bijvoorbeeld aan met ‘je’ en je zegt ‘hallo’ of ‘doei’. Bij een 
formeel, dus zakelijk gesprek, doe je dit niet. Dan spreek je met ‘u’ en zeg je 
bijvoorbeeld ‘goedemiddag’ of ‘nog een prettige dag gewenst’. 
 
Formeel = zakelijk, netjes, officieel. Bijvoorbeeld: ‘u’ en ‘Meneer Jansen’  
Informeel = privé,  losser. Bijvoorbeeld: ‘je en jij’ en het gebruik van voornamen.  
 
 
Opdracht 
Je gaat oefenen met vier verschillende casussen uit vier verschillende werkvelden; 
 

1. Kinderdagverblijf 
2. Restaurant 
3. Sportschool 
4. Zorgcentrum 

  
Het is de bedoeling dat jij bij deze bedrijven/instellingen de telefoon kunt opnemen 
en de persoon aan de andere kant van de telefoonlijn te woord kunt staan. 
Luister goed naar wat er gezegd wordt en stel zo nodig vragen. Maak op een 
kladblok notities van wat er wordt besproken.  
Aan het eind van het gesprek vul je een telefoonnotitie in.  
(deze kun je uitprinten of zelf digitaal maken) Gebruik bij het invullen van de 
telefoonnotitie je notities die je hebt opgeschreven in het kladblok.  
Het is belangrijk dat je het gehele gesprek een formele toon aanhoudt. 
 
Oefen de verschillende casussen met een familielid/vriend.  
Tip: Maak een ‘script’, overleg met elkaar wie wat zegt en schrijf dit op. Dit kan je 
helpen bij het oefenen van een telefoongesprek. 



Onderdeel v/h 
gesprek 

Formeel Voorbeeld 

Opening Groet de beller Goedemorgen/Goedemiddag/ 
Goedenavond 

Voorstellen Zeg de naam van het bedrijf 
en je eigen naam  

Amalia Ziekenhuis, u spreekt 
met Cindy de Jong 

Op dit moment geef je de beller de gelegenheid om zich even voor te stellen, het 
kan zijn dat de beller zelf al aangeeft waarvoor hij belt, als hij dit niet doet kan je 
de vraag stellen ‘wat kan ik voor u doen?’ of ‘waarmee kan ik u van dienst zijn’?  
 
*Noteer direct de naam van de beller ! 
Kern, de beller 
geeft aan 
waarvoor hij 
belt  

Luister naar wat er wordt 
gezegd, toon 
empathie/medeleven met de 
beller, reageer op wat er 
gezegd wordt  

Ik begrijp het 
Wat vervelend voor u 
Dat is leuk om te horen  
….. 
 

Informatie 
verzamelen 

Stel eventueel vragen om de 
behoefte van de beller te 
achterhalen 

 

Notities maken  Schrijf de informatie van het 
gesprek eerst op op een 
kladblok. Vraag de beller om 
zijn gegevens 
(telefoonnummer en eventueel 
nog een keer de naam als je 
dit vergeten bent/niet eerder 
hebt genoteerd) 

Naam van de beller 
Telefoonnummer 
Doel/vraag 
… 

Afronden Vraag of de beller nog vragen 
heeft / of je nog iets voor hem 
kunt doen, vat het gesprek 
nog even samen.  

Kan ik u nog ergens mee van 
dienst zijn? 
Heeft u nog vragen? 
 
Vat nog samen wat er is 
besproken en geef aan dat je 
de notitie doorgeeft  

Afsluiten Wens de beller een prettige 
dag en hang de telefoon op 

Ik wens u nog een prettige 
dag 
Fijne dag gewenst  
(benoem bij het afscheid 
eventueel nog de naam van 
de beller, bijvoorbeeld; fijne 
dag gewenst meneer Jansen) 
 
*let op; geen doei! 
 

Telefoonnotitie 
maken 

Vul met de gegevens uit je 
kladblok de telefoonnotitie in, 
houdt de inhoud kort en 
bondig. Schrijf de 
belangrijkste punten uit het 
gesprek op.  

Zie de werkkaart 
telefoonnotitie invullen  

 



1. Casussen telefoongesprek  
 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoongesprek 1 - Kinderdagverblijf 
 
Casus Je bent stagiaire op kinderdagverblijf de Regenboog. De moeder 

van Mats (2 jaar) belt om te vragen hoe het met Mats gaat. Mats 
is vandaag voor het eerst wezen wennen op het kinderdagverblijf 
en moest in de ochtend erg huilen toen zijn moeder wegging. 
De moeder heeft Mats achtergelaten bij jouw collega, Simone. 
Moeder vraagt dan ook of zij Simone kan spreken. 
Simone kan echter niet direct aan de telefoon komen omdat zij 
druk bezig is de kinderen klaar te maken voor hun middagdutje.  
 
Je vraagt aan moeder of Simone mag terugbellen wanneer de 
kinderen op bed liggen en maakt een terugbelafspraak.  
  

Rollenspeler 
1: 

Stagiaire op het Kinderdagverblijf 

Rollenspeler 
2:  

De bezorgde moeder van Mats  

Opdracht: Moeder te woord staan en een telefoonnotitie voor Simone 
maken (terugbelafspraak)  

Telefoongesprek 2 – Restaurant 
 
Casus Je bent stagiaire bij restaurant ‘Amigo’, jij neemt vanavond de 

telefoon op en staat de klanten te woord.  
Meneer van het Hoof belt op; meneer heeft een reservering voor 
de volgende dag om 19.30 voor 4 personen. Hij is vergeten te 
vermelden dat één van de gasten een notenallergie heeft.  
 
Hij vraagt jou dit door te geven aan de chef-kok, Michael.  
  

Rollenspeler 
1: 

Stagiaire bij restaurant Amigo  

Rollenspeler 
2:  

Meneer van het Hoof   

Opdracht: Meneer van het Hoof te woord staan en een telefoonnotitie 
maken voor de chef-kok, Michael  



 

Telefoongesprek 3 – Sportschool  
 
Casus Je bent stagiaire bij sportschool FunFit. Mevrouw Gulsen belt met 

een klacht. Ze is ontevreden over de sportschool, zij zegt dat de 
groepslessen te vaak worden geannuleerd in verband met te 
weinig aanmeldingen. Mevrouw Gulsen volgt juist graag de 
groepslessen. Zij zit erover na te denken haar abonnement op te 
zeggen. Jij staat mevrouw Gulsen te woord en toont empathie 
voor haar situatie.  
 
Jij geeft aan dat je haar klacht voorlegt bij de manager van de 
sportschool; Rene Janssen,  en vraagt of hij haar terug mag 
bellen om de situatie te bespreken.  
 

Rollenspeler 
1: 

Stagiaire bij sportschool Funfit  

Rollenspeler 
2:  

Mevrouw Gulsen    

Opdracht: Mevrouw Gulsen te woord staan en een telefoonnotitie maken 
voor de manager (terugbelafspraak)    

 

 

Telefoongesprek 4 – Zorgcentrum  
 
Casus Je bent stagiaire bij zorgcentrum Zorgvliet. Meneer Essen belt op 

om te vragen hoe het met zijn moeder, mevrouw Essen, gaat. 
Mevrouw Essen woont sinds twee weken in het zorgcentrum 
omdat zij vanwege beginnende dementie niet meer thuis kan 
wonen. Mevrouw Essen puzzelt, breit en zingt graag. Haar zoon 
heeft op de website van het zorgcentrum gelezen dat er volgende 
week woensdag een zangactiviteit wordt georganiseerd in het 
zorgcentrum. Dit lijkt hem een geschikte activiteit voor zijn 
moeder.  
 
Hij vraagt jou of jij aan de activiteitenbegeleider, Monica, kunt 
vragen of mevrouw van Essen mee kan doen met de 
zangacitiviteit.  
 

Rollenspeler 
1: 

Stagiaire bij zorgcentrum Zorgvliet  

Rollenspeler 
2:  

Meneer Essen    

Opdracht: Meneer Essen te woord staan en een telefoonnotitie maken voor 
Monica, de activiteitenbegeleider.     

 

 



2. Lege telefoonnotities  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Werkkaart telefoonnotitie invullen  

Werkkaart     Telefoonnotitie invullen  

Werkwijze  Waar moet je op letten?  
 

1. Pak je aantekeningen en een 
telefoonnotitie.  

 

2. Noteer voor wie de 
telefoonnotitie is.  

 

3. Noteer de datum en tijd 
waarop je de notitie hebt 
gemaakt.  

 

4. Noteer de naam van degene 
die gebeld heeft.  

 

5. Noteer of de persoon 
teruggebeld wil worden.  

 

6. Noteer het telefoonnummer.  
Als de persoon teruggebeld wil worden, noteer dan het 
telefoonnummer. Zonder telefoonnummer kan niet worden 
teruggebeld.  

7. Noteer de boodschap.   

8. Controleer of je de notitie 
volledig hebt ingevuld.  

 

9. Breng of mail de telefoonnotie.   

 

*Noteer altijd deze zes punten. Ook als je vanuit de receptie per e-mail een telefonische 
boodschap doorgeeft.  


