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1.3 Zakelijk telefoneren

Telefoneren is niet moeilijk. Voor privégesprekken zijn geen regels. Je gebruikt de taal
informeel. Informeel taalgebruik wil zeggen dat je taal gebruikt zoals je gewend bent
met familie of vrienden. lnformeel taalgebruik lijkt het meest op spreektaal.

REGELS
Voor het voeren van zakelijke telefoongesprekken zijn wel regels. Bij zakelijk telefoneren
hanteer je formeel taalgebruik: je gebruikt bijvoorbeeld 'u' en je let erop dat je nette
woorden gebruikt. Het lijkt vooral op schrijftaal. Je spreekt beleefd en duidelijk. Je maakt
hele zinnen en gebruikt geen stopwoordjes. Als je iets niet weet, mag je er best over
nadenken. Dan zeg je: 'Daar kom ik nog op terug.' Praat tijdens het telefoneren nooit met
kauwgum in je mond. Luister goed naar wat de ander vertelt. Veel bedrijven hebben vaste
afspraken over 'de meldtekst'. Dit is de tekst die je gebruikt als je de telefoon opneemt.

Telefoneren met een glimlach.

Voor een zakelijk telefoongesprek hanteer je in elk geval de volgende regels:
• Start met een correcte begroeting, bijvoorbeeld 'Goedemorgen' of 'Goedemiddag'.
• Noem daarna de naam van je bedrijf, gevolgd door je eigen naam.
• Noteer de naam van de beller.
• Vraag wat je voor de ander kunt betekenen.
• Herhaal de boodschap of geef een samenvatting.
• Eindig met een correcte groet, bijvoorbeeld 'Bedankt voor het bellen, fijne dag'.

Bedrijven gebruiken ook beeldgesprekken. Dit zijn gesprekken waarbij je de persoon met
wie je spreekt ook kunt zien en andersom. Denk hierbij aan een Skype- of FaceTime-gesprek.
Dit is handig als mensen ver van elkaar weg zijn, bijvoorbeeld in twee verschillende Ianden.
Zo besparen ze veel reistijd en reiskosten. Bij een beeldgesprek moet je ook letten op de
non-verbale communicatie. Denk aan een verzorgd uiterlijk, vriendelijk kijken en rechtop
zitten.
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1.5 Een telefoonnotitie maken

Tijdens een zakelijk telefoongesprek maak je aantekeningen. Zo leg je de boodschap vast
en weet je zeker dat je niets van de inhoud vergeet. Zorg er dus voordatje altijd pen en
papier bij de hand hebt. Aan het eind van het telefoongesprek herhaal je de boodschap.
Zo weet je zeker dat je de juiste informatie opschrijft. Je maakt een telefoonnotitie met
de volgende gegevens:

Aangenomen door:TELEFOONNOTITIE

Datum:Voor:

Tijd:Van:

Contactgegevens:

Betreft:

Actie:

De telefoonnotitie kun je doorgeven aan een collega, zodat hij actie kan ondernemen. Of
je archiveert de informatie, zodat jij en je collega's dit terug kunnen zoeken, als het nodig
is.

Als jij zelf gaat telefoneren voor je bedrijf, dan maak je ook een telefoonnotitie. Dit doe je
om twee redenen:
1. Om te onthouden wat je precies wilt vragen. Je schrijft een paar woorden op voordat

je gaat bellen.
2. Om het antwoord op te schrijven dat je krijgt tijdens het telefoneren. Bijvoorbeeld de

naam van degene die je gesproken hebt of het e-mailadres.

14.1 Wat is cultuur?

Een cultuur zijn de waarden, normen, rituelen, helden en symbolen die door een groep
mensen gedeeld worden. Bijvoorbeeld een groep mensen die in hetzelfde land wonen of
in dezelfde streek. Hetzelfde geloof hebben, bij hetzelfde bedrijf werken of die in een
bepaalde periode geboren zijn. Ook een school heeft vaak zijn eigen cultuur.
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NORMEN EN WAARDEN
Een waarde is iets dat in een cultuur belangrijk gevonden wordt. Normen zijn afgeleid
van de waarden. Het zijn regels over hoe je je moet gedragen. We noemen dat daarom ook
wel gedragsregels.

Waarde: Privacy
Norm: Houd afstand tot de voorganger bij het geld pinnen. Draai je hoofd om als iemand de
pincode invoert.

Waarde: Veiligheid
Norm: Draag een helm op een bouwplaats.

RITUELEN, HELDEN EN SYMBOLEN
Rituelen zijn handelingen die niet echt nodig zijn om een doel te bereiken, maar die binnen
een cultuur als belangrijk worden beschouwd. Bijvoorbeeld het dopen van kinderen.

Helden zijn ook onderdeel van een cultuur. Iemand is een held omdat hij iets speciaals
heeft gedaan. Een held kan nog leven, maar ook al zijn overleden. Nederlandse helden
zijn bijvoorbeeld Anne Frank, Johan Cruijff en Koningin Wilhelmina. Op school kan een
docent of een leerling die iets bijzonders heeft gedaan een held zijn.
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Ook symbolen maken onderdeel uit van een cultuur. Symbolen zijn woorden, gebaren,
afbeeldingen of voorwerpen die een speciale betekenis hebben voor mensen van die
cultuur. Nederlanders hebben bijvoorbeeld iets met de kleur oranje, tulpen en voetbal.
Het zijn dingen waar veel Nederlanders een trots gevoel van krijgen.

Normen hoeven niet voor elke cultuur hetzelfde te zijn. Lees de voorbeelden hierna maar
eens.

Waarde: Respect
Nederlandse norm: iemand aankijken als hij tegen je praat.
Arabische norm: je ogen neerslaan als iemand tegen je praat.

DE FUNCTIES VAN CULTUUR
Cultuur heeft in ons leven drie functies:
1. de ordenende functie
2. de communicatieve functie
3. de bindende functie.

1. DE ORDENENDE FUNCTIE
Stel dat je voor het eerst naar je bijbaan gaat. Je weet dat je je werkkleding aan moet doen.
Je weet ook dat je je nieuwe collega’s bij binnenkomst een hand geeft, dat je je voorstelt
en dat je iets aardigs zegt in de trant van ‘leuk om kennis te maken, ik heb er echt zin in’.
Maar je zult je nieuwe collega’s waarschijnlijk niet omhelzen om te laten zien hoe blij je
bent met je eerste baan. Het ‘weten wat er gaat komen’ is de ordening. Met de ordening
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verkleinen we de onzekerheden in ons leven en vergroten we de voorspelbaarheid. Cultuur
helpt ons als het ware te bepalen welk gedrag goed is en beloond mag worden en welk
gedrag niet gepast is.

2. DE COMMUNICATIEVE FUNCTIE
Communiceren doen we verbaal en non-verbaal. Binnen een cultuur wordt als het ware
afgesproken gemaakt over de manier waarop we met elkaar communiceren. Verbale
communicatie is alles wat je met woorden doet. Bijvoorbeeld schrijven en praten. Bij
non-verbale communicatie gebruik je geen woorden. Bijvoorbeeld de lichaamshouding,
gezichtsuitdrukking, gebaren en oogcontact.
In China is het beleefd om zacht te praten. In Nederland vinden we iemand die zacht praat
vaak onzeker.

3. DE BINDENDE FUNCTIE
Bij de Nederlandse identiteit denk je aan het oranjegevoel, het koekje bij de koffie, het
tutoyeren en het gebruik van verkleinwoordjes als ‘lesje’ en ‘klusje’ of ‘bezoekje’. Op
vakantieadressen in het buitenland zie je de bindende functie van cultuur in de praktijk.
Nederlanders weten elkaar feilloos te vinden. Samen praten over de goedkoopste
supermarkt, tips uitwisselen over gezellige restaurantjes en klagen over het slechte of juist
te warme weer. Cultuur schept een band, het helpt ons om te bepalen wie we samen zijn.

VERSCHILLEN IN COMMUNICATIE
Als je in contact komt met andere culturen krijg je te maken met de communicatieve functie
van cultuur. Per cultuur krijg je te maken met de verschillen in de communicatiestijlen.
Het is handig dat je iets weet van de cultuur van de ander. Dan begrijp je die persoon beter.
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14.2 Communicatie in verschillende culturen

Juiste communicatie is in contact met andere culturen belangrijk. Het is handig als je je
bewust bent van mogelijke verschillen in communicatiestijlen. Je kunt er dan in
gesprekken rekening mee houden. Als je de verkeerde communicatiestijl gebruikt, kan je
internationale deal misschien weleens niet doorgaan.

Communicatiestijlen kunnen verschillen. Je hebt de:
• de directe versus de indirecte stijl
• de uitgebreide versus beknopte stijl
• de persoonsgerichte versus contextuele stijl
• de instrumentele versus affectieve stijl.

DE DIRECTE VERSUS DE INDIRECTE STIJL
Als je direct communiceert, zeg je dingen zoals ze zijn. Je maakt ze niet mooier of minder
erg. Je gebruikt woorden als ‘absoluut’, ‘zeer zeker’ en ‘ik vind’.
Een Chinese studente vertelde eens dat ze het zo vreemd vond dat in Nederland iedere
student over alles een mening had en die mening ook luid en duidelijk liet horen. Chinezen
hielden volgens haar gewoon hun mond en deden wat er gedaan moest worden. In landen
als Korea en Japan leren kinderen al van jongs af aan een indirecte communicatiestijl. Ze
willen de gevoelens van anderen niet kwetsen en geen ruzie veroorzaken door iets te
zeggen.

DE UITGEBREIDE VERSUS BEKNOPTE STIJL
In sommige culturen gebruik je heel veel woorden om iets te zeggen. Als je vindt dat iemand
bijvoorbeeld iets goed gedaan heeft, geef je veel complimenten. In die culturen heb je een
uitgebreide communicatiestijl.
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In Nederland zijn we niet van veel woorden gebruiken. Als je vindt dat iemand iets goed
gedaan heeft, zeg je gewoon: goed gedaan! Culturen waarin weinig woorden gebruikt
worden om iets te zeggen, hebben een beknopte communicatiestijl.

De uitgebreide stijl komt veel voor in Arabische en Afrikaanse landen. In de Noord-Europese
en Noord-Amerikaanse culturen wordt de beknopte stijl meer gebruikt.

DE PERSOONSGERICHTE VERSUS CONTEXTUELE STIJL
Een persoonsgerichte communicatiestijl betekent dat je de nadruk legt op je eigen ik. In
gesprekken met anderen leg je de nadruk op de persoonlijke relatie. En je zoekt naar dingen
die jij en je gesprekspartner gemeen hebben.

Bij een contextuele communicatiestijl kijk je niet naar de persoon, maar naar de rol en
status van deze persoon. Iemand die ouder is dan jijzelf benader je niet als gelijke. Daar
heb je respect voor. Hetzelfde geldt voor mensen die een bepaald beroep hebben, zoals
politieagenten of ambulancemedewerkers. En voor mensen die een hogere functie dan
jou hebben, zoals je baas.

DE INSTRUMENTELE VERSUS AFFECTIEVE STIJL
Bij de instrumentele communicatiestijl wil je vooral je doel bereiken. What’s in it for me?
Bij de affectieve stijl is de manier waarop je iets wilt bereiken veel belangrijker. Je kijkt
dan hoe je samen een bepaald doel kunt behalen.

COMMUNICATIESTIJLEN IN EEN CULTUUR
In een bepaalde cultuur zijn vaak voorkeuren voor bepaalde stijlen. In Nederland
communiceren we vaak graag direct en gebruiken niet meer woorden dan nodig. Maar
ook andere stijlen komen natuurlijk voor. Bovendien zorgen opvoeding, sekse en leeftijd
ervoor dat ieder mens een persoonlijke, unieke communicatiestijl heeft. Denk hierbij aan
stopwoordjes, intonatie en stemvolume en gezichtsuitdrukkingen.
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