
Verbeter je online 
adviesvaardigheden

Astrid Dijk 



Programma

Voordelen en belemmeringen 

Hoe kom ik professioneel over in een online gesprek?

Welke soft skills heb ik nodig voor een kwalitatief goed gesprek?

Do’s en don’ts bij virtuele gesprekken 

Praktische tips techniek

Beantwoorden van (ingekomen) vragen



Voordelen van videobellen

Persoonlijke beeldgesprekken (telefonie +)

Past in je omnichannel strategie

Bespaart reistijd en reiskosten

Effectieve en efficiënte gesprekken

Gesprekken met klanten vanaf verschillende locaties

Verbetert de customer experience

Verlaagt de uitstoot van CO2

Gemakkelijk voor de klant, geen oppas regelen

Mogelijkheid tot scherm delen en meekijken

Video is altijd mogelijk, ondanks crises

Professioneel contactkanaal; wat waarde toevoegt



Hoe kom ik 
professioneel over?

1. Basis op orde

2. Goede voorbereiding

3. Verbinding maken met je klant 

of team

4.  Juiste soft skills



• Goede internetverbinding

• Juiste verlichting en werkplek

• Hoogte laptop, computer

• Gedegen camera en microfoon

• Positie camera en dubbele schermen

• Rustige achtergrond

• Zo min mogelijk afleiding

• Juiste platform (veiligheid)

1. Basis op orde



• Voorbereiding voor klant

• Voorbereiding voor adviseur

• Agenda

• Professionele uitstraling

• Aantrekkelijke en rustige achtergrond

• Zorg voor het best mogelijke plaatje

• Techniek

2. Goede voorbereiding



3. Verbinding maken met 
je klant of team

• Mentale check in en check out

• Vertrouwensband

• Compliment gebruik

• Afspraken over online 
gesdragsregels

• Kijk in de camera, oogcontact

• Zorg voor een persoonlijke 
sfeer

• Aandacht voor de klant ipv de 
techniek



• Online lichaamstaal
• Helder en duidelijk online communiceren 
• Voorkomen van miscommunicatie (LSD)
• VITA (volume, interactie, tempo, articulatie)
• Regie houden
• Maak het gesprek persoonlijk
• Aantrekkelijke en rustige achtergrond
• Zorg voor het best mogelijke plaatje
• Klant meenemen in wat je doet
• Advies staat centraal

4. Juiste soft skills



Do’s :
• Omgaan met de camera

• Vertel wat je doet

• Alles open wat open moet, 
alles uit  wat niet nodig is

• Maak voldoende slagbeurten 
voor  routine

• Vraag regelmatig aan de klant 
hoe het gaat en wat hij/zij ziet

• Vraag aan het einde hoe de 
klant het gesprek heeft 
ervaren

Do’s en don’ts virtueel communiceren

Don’ts
• Camera off

• Ongeduldig bij ‘digibeten’

• Niet compliant werken

• Teveel aandacht voor de 
techniek

• Te lang gesprek zonder pauze

• Aannames (invullen behoefte 
van de ander)



Praktische tips 
techniek

• Applicatie

• Functionaliteiten

• Galerie

• Stand camera

• Scherm delen

• Groot/klein scherm

• Wat ziet je klant?

• Achtergrond scherm



Vergadering plannen in Microsoft Teams
➢ Inloggen in teams
➢ Ga naar Vergaderen (4de knop linksboven in je scherm in je scherm)
➢ Ga naar vergadering plannen
➢ Vul in titel, datum, tijd en eventueel een korte uitnodiging tekst
➢ Vul bij personen uitnodigen het email-adres in de van de persoon met wie je wilt vergaderen
➢ Klik vervolgens op een vergadering plannen



Klant opent e-mail met uitnodiging voor de 
Teams meeting

➢ Klant opent e-mail en klikt op de blauwe link (join microsoft Teams Meeting)
➢ Dit kan ook geopend worden vanuit outlook agenda



Voorbeeld scherm in Microsoft Teams

Camera
aan/uit mute Scherm

delen
opties

afsluiten

Galerie
Chat

Chat

Chat

Chat

InstellingenScherm groter/kleiner

…Symbool extra opties o.a. voor:
➢ Details  vergadering (link)
➢ Galerie
➢ Grote Galerie = > 9 mensen
➢ Volledig scherm
➢ Achtergrond effecten
➢ Vergaderopties (rol presentator)
➢ Opname starten

Symbool scherm/inhoud delen:
➢ Bureaublad delen
➢ Whiteboard
➢ Venster



Vragen?


