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Beste lezer,    

Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 17 valkuilen die je 

moet vermijden bij telefonische acquisitie. 

Veel ondernemers worstelen met het maken van kwaliteitsafspraken middels telefonische acquisitie. 

Ze hebben het meerdere keren geprobeerd maar stuiten constant op bezwaren en lopen vast.   

In dit e-book vind je 17 valkuilen bij telefonische acquisitie, inclusief een korte toelichting op iedere 

valkuil. Op deze manier wil ik je aan het denken zetten over de manier hoe je op dit moment 

telefonische acquisitie pleegt en hoe dit beter kan. Je krijgt inzicht in de meest gemaakte fouten bij 

telefonische acquisitie, met daarbij ook tips om het beter te doen. 

Vanzelfsprekend zal niet iedere tip voor iedereen even interessant en toepasbaar zijn. Maak dan ook 

een keuze uit de tips die voor jou het meest van toegevoegde waarde zijn.    

Op de laatste pagina geef ik je een aantal tips, over hoe je na het lezen van dit e-book het beste te 

werk kunt gaan.    

Veel leesplezier!   

Met vriendelijke groeten,   

 

 
 

Vincent de Fretes  

www.vdfsales.nl   
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1. Beginnen zonder te oefenen  

 

Oefening baart kunst. Bel in eerste instantie naar een aantal bedrijven waarbij je het niet erg 

zou vinden als er geen afspraak volgt. Je eerste paar belletjes zullen waarschijnlijk moeizaam 

gaan, maar door veel en regelmatig te bellen krijg je steeds meer zelfvertrouwen en worden 

je resultaten steeds beter. 

 

2. Slechte voorbereiding  

 

Leg alle informatie die je nodig hebt voor het telefoongesprek van tevoren klaar. Bereid je 

goed voor op een telefoongesprek, ook inhoudelijk. 

 

3. Telefoongesprekken niet opnemen 

 

Zeker in het begin is het handig om je telefoongesprekken op te nemen. Op deze manier kun 

al je gesprekken rustig analyseren. Waarom ging zo goed? Of juist niet? Waarom had je 

tijdens het telefoongesprek geen afdoende antwoord? Bespreek de resultaten met je 

collega´s en zoek een oplossing. Houd je resultaten bij en bekijk waar je jezelf kunt 

verbeteren. 

 

4. Niet werken in blokken  

 

Plan je acquisitiemomenten in aaneengesloten blokken  

van bijvoorbeeld een of twee uur. Je zou ook kunnen plannen 

op het aantal gesprekken dat je zou willen voeren of het aantal  

belletjes dat je zou willen plegen. 

 

5. Bellen in een onrustige omgeving 

 

De microfoon van je telefoon is erg gevoelig. Herrie op de achtergrond door bijvoorbeeld 

langsrijdende auto’s of een luid sprekende collega is storend voor een telefoongesprek. Rust 

in je omgeving helpt je focussen op je gesprekspartner. 

 

6. Geen concurrentie analyse 

 

Je concurrentie zit niet stil. Maak een overzicht hoe zij op dit moment te werk gaan.  

Op welke punten zou jij je kunnen onderscheiden? 
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7. Onduidelijk praten 

 

Ook al heb je aantekeningen op papier staan, lees nooit tijdens het bellen. Je 

gesprekspartner heeft dit snel in de gaten en haakt af. Praat niet binnensmonds en zorg dat 

je verstaanbaar bent.  
 

8. Het spreekstuk van de telefoon niet op de juiste afstand van je mond houden 

 

Wanneer deze afstand te groot is lijkt het alsof je aan de andere kant van de kamer staat. Te 

dichtbij kan resulteren in ‘ruis’ tijdens een telefoongesprek. Zorg voor de juiste afstand en 

stel het volume, indien mogelijk, goed af.  

 

9. Op vaste tijdstippen bellen 

 

Probeer op verschillende tijdstippen van de dag te bellen. Bel ook eens vroeg in de ochtend, 

tijdens de pauze of aan het eind van de middag. Je zult verbaast zijn hoeveel 

contactpersonen je bereikt!  

 

10. De speaker van je telefoon aanzetten 

 

Zet nooit de speaker van je telefoon aan.  

Dit komt zeer onprofessioneel over.  

Je gesprekspartner hoort een holle klank en buiten  

het feit dat je niet goed verstaanbaar bent, vindt je  

gesprekspartner je gemakzuchtig, alsof je niet de  

moeite voor hem/haar neemt.  

 

11. Niet luisteren 

 

Verdiep je niet in je eigen verhaal. Wanneer je dit doet vergeet je te luisteren en kunnen 

belangrijke koopsignalen langs je heen gaan. Zonde! 
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12. Nummerherkenning uitzetten 

 

De meeste mensen vinden het niet prettig om ‘anoniem’ gebeld te worden. Laat merken dat 

je niet bij een callcenter werkzaam bent en zet je nummerherkenning aan. 

 

13. Niet lachen 

 

Uit onderzoek blijkt dat telefonische acquisitie met een lach tot veel meer succes kan leiden. 

Je komt vrolijk en enthousiast over en straalt dit uit door de telefoon. Zet desnoods een 

spiegeltje op je bureau.   

 

14. Blijven zitten 

 

Ga staan of wandelen tijdens het bellen. Lopen tijdens  

het bellen ontspant. Daarnaast klink je veel actiever  

wat een positief effect kan hebben. Schaf desnoods een  

verlengsnoer aan voor je telefoon.  

 

15. Roken tijdens een telefoongesprek 

 

Het nemen van een trekje van een sigaret is aan de andere  

kant goed hoorbaar. Er zijn mensen die een grote hekel aan roken hebben. Laat dit nu nét je 

gesprekspartner zijn.  

 

16. Geen alternatieven geven 

 

Je belt op met als doel een bepaalde product of dienst onder de aandacht te brengen. Wat 

als je gesprekspartner hier geen interesse in blijkt te hebben? Bied hem/haar de keuze om te 

kiezen uit meerdere producten of diensten.  

 

17. Ongeduldig zijn 

 

Geduld is een schone zaak. Informeer bij een collega van je contactpersoon wanneer hij/zij 

het beste bereikbaar is en zorg dat je op de afgesproken dag en tijdstip terugbelt. Geef niet 

te snel op! 

 

 

  

 



17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie 

© Vincent de Fretes                    www.vdfsales.nl                  Twitter: @VincentdeFretes 

Hoe nu verder?   

Ik hoop dat ik je met de bovenstaande 17 valkuilen aan het denken heb gezet over je eigen manieren 

van telefonische acquisitie.  Je kunt echter honderden tips lezen, het gaat erom wat je er in de 

praktijk mee doet.    

Daarom wil ik je dan ook uitdagen om het volgende te doen:   

 Kies uit bovenstaande 17 tips eens 3 tips die jij kunt gebruiken;  

 Maak een planning hoe je deze 3 tips de komende maand gaat implementeren;  

 Stel een reëel doel wat je na deze maand bereikt wilt hebben.   

Je zult hier gegarandeerd betere resultaten door bereiken, daar ben ik van overtuigd. Geef niet op als 

het even tegen zit, zeker in het begin. Analyseer je gesprekken en doe het de volgende keer nét iets 

beter. Doe je dit, dan is er sprake van groei!   

 

Meer gratis tips? 

 

Als je je hebt ingeschreven voor mijn gratis E-zine op www.vdfsales.nl ontvang je ook het e-book  

“3 onderscheidende openingszinnen voor je acquisitiegesprek”, direct toegestuurd per mail. Op 

deze manier wil ik je een vliegende start geven aan je acquisitie activiteiten. Ook vind je op 

www.vdfsales.nl diverse nuttige artikelen over telefonische acquisitie.  

 

Ook ontvang je vanaf dat moment wekelijks gratis praktische en inspirerende tips over telefonische 

acquisitie, om je kansen significant te vergroten en met minder moeite betere resultaten te behalen. 

Deze inzichten, informatie, methodieken en tips zullen je niet alleen op weg helpen maar zullen je 

kansen op succesvolle afspraken aanzienlijk vergroten met de groei van je bedrijf als resultaat. 

 

Inschrijving voor ontvangst van het wekelijkse E-zine en het e-book verplicht je verder tot niets. Je 

gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt! 

 

Periodiek verzorg ik gratis en laagdrempelige workshops en seminars. Hierdoor wil ik het voor jou 

gemakkelijk maken om kennis te maken met mij, mijn werkwijze en de waarde hiervan. Vandaar 

deze initiatieven, waaronder ook dit e-book. Kijk voor meer informatie op www.vdfsales.nl.  
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Over Vincent de Fretes 

 

In de loop der jaren heb ik diverse organisaties mogen ondersteunen met op het gebied van 

telefonische acquisitie, onder andere in de volgende branches: 

 Educatie, Training & Kennisoverdracht 

 Catering 

 Financiële dienstverlening 

 ICT 

 Marketing & Communicatie 

 Netwerk- en ondernemersverenigingen 

 Overheid 

 Personele dienstverlening 

 Zakelijke dienstverlening 

 Zorg 

Via Twitter deel ik ook tips en belangrijke informatie over telefonische acquisitie.  

Je kunt me gemakkelijk vinden en volgen via het Twitteraccount @VincentdeFretes.    

 

Wil je jouw inzichten, actiepunten en voortgang delen?   

 

Ik hoor heel graag welke inzichten voor jou het meest waardevol waren uit dit e-book en welke 

actiepunten je gaat implementeren de komende maand. Je kunt dit delen op mijn blog via 

www.vdfsales.nl. Misschien heb je een vraag over je huidige manier van acquisitie. Deze kun je 

eveneens op mijn blog stellen, waarbij ik persoonlijk naar je zal reageren.     

En dan nu: aan de slag!  

Heel veel succes met het maken van kwaliteitsafspraken.  

 

Met vriendelijke groeten,   

 

 
 

Vincent de Fretes 

 

www.vdfsales.nl     

 

P.S.: Ken jij nog mensen voor wie deze informatie ook waardevol is, bijvoorbeeld een vriend kennis, 

relatie of andere ondernemer(s)? Deel dit e-book dan ook gerust met hen via Twitter, LinkedIn, 

Facebook of via een mailtje. Zij zullen dit erg waarderen, alvast bedankt! 

http://www.vdfsales.nl/

