


















Telefoonetiket 

Onthou die volgende: 

• Wees bedagsaam  

o Hanteer almal dieselfde 

o Fokus op die oproeper  

o Wees behulpsaam  

o Moenie spesiale behandeling verwag nie  

• Respekteer ander mens se tyd  

o Moenie mense aan ‘n lyntjie hou nie  

o Stel jouself voor  

o Maal seker die persoon wie jy bel het, het tyd om te praat  

o Bel gedurende werksure  

• Gebruik ‘voice mail’ effektief  

o Los volledige boodskappe  

o Reageer so gou moontlik op boodskappe 

Swak telefoonetiket (moenie dit doen nie) 

• Jy kan lelike taal gebruik 

• Jy kan enige manier praat hoe jy wil 

• Jy kan oor enige iets praat 

• Jy kan praat vir net so lank as wat jy wil 

 

 

 

 

Goeie 

telefoon 

maniere 

Swak 



Voorbeeld sinne 

A = Identifiseer 

jouself oor  

die telefoon 

 

 

 

B = Vrae oor tyd 

 

 

 

 

 

C = Reël volgende 

 besoeke 

 

 

 

 

D = Los “voice mail”  

boodskappe 

 

1. Hi, dit is Kelly Blair van Blair Vennote. Ek bel vir Wanda Kirwin. 

2. Hi, dit is Kelly Blair. Ek het een uur ‘n onderhoud met Wanda Kirwin. 

3. Goeie more. Dit is Kelly Blair van Blair vennote , ek is opsoek na Wanda 

Kirwin. 

4. Jammer, om sonder ‘n afspraak te bel. Het jy ‘n paar sekondes om my in te lig oor 

die projek? 

5. Onderbreek ek enige iets? 

6. Het jy ‘n paar minute? 

7. Is dit ‘n goeie tyd om te bel? / Is dit ‘n slegte tyd om te bel? 

8. Het jy tyd om gou te praat oor die rapport? 

 

 

9. Kom ons probeer eerder vanmiddag daaroor praat. 

10. Laat ek gou my werk klaar maak, dan bel ek jou oor 20 minute terug. Is dit reg 

met jou? 

11. Ek sal tyd hê 4 uur, kan jy my dan terug bel? 

12. Ek is rêrig baie besig vanoggend, maar kan dit more oggend dadelik vir jou gee. 

13. Hi, dit is Laurel Herman van Gemmerbrood huis, dit is kwart oor 2 Dinsdag. Ek 

bel om ‘n paar vrae te vra oor die spysenierings geleentheid. Bel my asb terug 

(7182343039). Dankie. 

14. Hello, dit is Wanda Kirwin van Kirwin Geleenthede. Ek volg jou oproep op. Dit 

is 3 uur Maandag en ek sal op kantoor wees tot 6 uur. So bel terug asb 

(2022939894). Dankie. 

15. Hi, dit is Harold van Gemmerbrood Huis. Ek bel net terug om te laat weet dat 

die veranderinge vir Dinsdag se geleentheid goedgekeur en uitgevoer is. As jy 

enige vrae het kan jy my terug bel op (3018874403). Anders, sal ek jou Dinsdag 

sien. Dankie. 



Kantoorbestuur   Prep 

Naam:_______________________________ Groep:___________ 

Vraag 1: Waar of onwaar 

1. Telefoonetiket beteken jy kan enige manier praat oor die telefoon.  __________ 

2. Jy moet bedagssam wees en almal dieselfde behandel.    __________ 

3. Jy kan spesiale behandeling vereis wanneer jy dringend inligting kort.  __________ 

4. Jy kan iemand vir ‘n lang tyd op die lyn hou as jy besig is baie baie werk. __________ 

5. Maak seker die persoon wat jy bel het, tyd het om te praat.   __________ 

6. Gebruik “voice mail” effektief en los volledige boodskappe.   __________ 

7. Moet nooit jou naam oor die foon gee wanneer jy met iemand praat nie. __________ 

8. Reageer so gou moontlik op boodskappe.      __________ 

9. Jy hoef nie na boodskappe of “voice mail” te luister nie.    __________ 

10.  Jy kan so lank as wat jy wil op die telefoon praat.     __________ 

    (10) 

Vraag 2: Kies die regte opsie 

A = Identifiseer jouself oor 
die telefoon 

B = Vrae oor tyd C = Reël volgende besoeke D = Los “voice mail” 
boodskappe 

 

Voorbeeld sinne Antwoorde 
(A, B, C of D) 

Hi, dit is Kelly Blair van Blair Vennote. Ek bel vir Wanda Kirwin.  

Ek sal 4 uur tyd hê, kan jy my dan terug bel?  

Ek is rerig baie besig vanoggend, maar kan dit more oggend dadelik vir jou gee.  

Hello, dit is Wanda Kirwin van Kirwin Geleenthede. Ek volg jou oproep op. Dit 
is 3 uur Maandag en ek sal op kantoor wees tot 6 uur. 

 

Onderbreek ek enige iets?  

Jammer, om sonder ‘n afspraak te bel. Het jy ‘n paar sekondes om my in te lig 
oor die projek? 

 

Het jy ‘n paar minute? B 

Goeie môre. Dit is Kelly Blair van Blair vennote , ek is opsoek na Wanda Kirwin.  

Kom ons probeer eerder vanmiddag daaroor praat.  

Hi, dit is Laurel Herman van Gemmerbrood huis, dit is kwart oor 2 Dinsdag. Ek 
bel om ‘n paar vrae te vra oor die spysenierings geleentheid. Bel my asb terug. 
Dankie. 

 

    (10) 



Vraag 3: Beantwoord die volgende vrae 

1. Noem 4 dinge wat jy kan doen om bedagsaam te wees wanneer jy op die telefoon praat. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

      (4) 

2. Noem 3 dinge wat jy nie mag doen wanneer jy op die foon praat nie. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

                    (3) 

3. Gee 3 voorbeelde hoe jy jouself kan identifiseer oor die telefoon. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

                   (2) 

TOTAAL: 30 
























