
 
 
 

Heb je vragen over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 
 

Bel: 020-3413952 of mail: aanmeldingen@earlybridge.com 
 

 

 

 

Omgaan met  

Telefonische agressie 

 
Een interactieve online training voor alle medewerkers die regelmatig te maken hebben met escalerende 
telefoongesprekken, zoals boze burgers, klagende klanten. 

Telefonisch contact kan soms erg heftig zijn. Klanten of burgers zijn het niet altijd eens met de gang van 
zaken en kunnen dan grof, aanvallend of ronduit agressief uit de hoek komen. Hoewel dit zeer intensief kan 
zijn, kun je hier ook veel voldoening uit halen, wanneer je stevig in je schoenen staat en weet hoe je hiermee 
om kunt gaan. Leer hoe om te gaan met escalerende telefoongesprekken.  

In deze online training krijg je technieken aangereikt die helpen om te zorgen dat een gesprek minder snel uit 
de hand loopt. We gaan dieper in op het ontstaan van emoties in communicatie en hoe je deze kunt 
beïnvloeden. Daarnaast staan we ook stil bij jouw eigen emoties. Je krijgt tips om de stress sneller uit je lijf te 
krijgen wanneer een gesprek lang nawerkt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

• Slecht nieuws brengen 
• Triggers en stressreacties 
• Je emoties de baas 
• Eigen casuïstiek 
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Dit ga je leren 

 

De online training (2 uur) is praktisch toepasbaar door een aantal handvatten waarmee je meteen mee aan 
de slag kunt.  

We bespreken op welke wijze je escalaties kan voorkomen door inzet van gesprekstechniek. Daarnaast hoe 
je adequaat kan omgaan met grensoverschrijdend gedrag van burgers of klanten en effectief omgaan met je 
eigen stressreacties na een escalerend telefoongesprek. 

Na afloop van deze training heb je... 

• ...praktische tips en technieken aangereikt gekregen om escalaties te voorkomen en bij te sturen 
• ...handvatten om je eigen stress te reguleren 
• ...een persoonlijk actieplan om steviger in je schoenen te staan wanneer gesprekken uit de hand 

lopen. 

 

Investering 

 
Tijd: De online training zal 2 uur duren 

Kosten: de kosten zijn € 195,- (ex. btw). 

Deelnemers: er zullen maximaal 12 deelenemers aanwezig zijn bij de training. 

Benodigdheden: Laptop of computer met webcam en microfoon.  

Na je aanmelding zullen wij je de toegangsgegevens tot de onlinetraining sturen.  

 

 

Aanmelden 

 

Om je aan te melden kan je gaan naar de website: www.earlybridge.nl/trainingen 


