
Keuzesessies – Dé dag van de binnendienst (13.30 – 15.30 uur) 

Tijdens het middagprogramma volg je een subsessie van jouw keuze. Hierbij ga je in een 
kleine(re) groep de diepte in op één van onderstaande thema’s. De subsessie van jouw keuze 
maak je kenbaar tijdens het boekingsproces op de website. 

 

A. Commercieel en zakelijk schrijven 
Wim van der Mark, copywriter en schrijfcoach 

Tijdens deze praktische subsessie ontdek je hoe je met weinig woorden fantastische teksten 
schrijft. Je krijgt praktische tips voor het verbeteren van woning- en websiteteksten, Social 
media en zakelijke correspondentie. 

Met veel praktijkvoorbeelden leer je hoe je: 

• Schrijft met een duidelijk doel voor ogen 

• Vanuit het perspectief van je (potentiële) klant schrijft 

• Vlotter, actiever en klantgerichter schrijft 
 

 
B. Commerciële kansen voor de binnendienst binnen Realworks 
Menso van Westrhenen, Realworks consultant 
 
Naast het vereenvoudigen van administratieve handelingen kan Realworks jou als 
binnendienstmedewerker ook ondersteunen bij commerciële activiteiten. In deze workshop 
geeft Realworks consultant Menso je tips & tricks en gaan jullie samen kijken hoe het systeem 
in te richten zodat jij leads verzamelt en deze converteert naar nieuwe opdrachten! 
 
Tijdens de workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 
 

• Vaak gestelde vragen bij eerste klantcontact 

• Klanten labelen door middel van kenmerken 

• Gerichte mailings versturen  

• Cross-selling mogelijkheden 
 

 
C. Klantgericht en proactief aan de telefoon 
Marianne van de Water, acquisitie-expert 
                                                                                                                                                                       
Als binnendienstmedewerker ben jij het visitekaartje van jouw kantoor waarmee men als 
eerste contact heeft. Jij bent ook degene die een boze klant aan de telefoon krijgt. Welke 
indruk laat jij achter aan de telefoon? 

Marianne van de Water geeft je praktische tips over onder meer: 

• De telefoon zó opnemen dat je altijd onthouden wordt 

• Echt verbinding maken met je klant via de telefoon 

• De regie houden in een telefoongesprek 

• Omgaan met klachten en boosheid 
 
 

D. Stressmanagement: omgaan met werkdruk in de binnendienst 
George Smits, psycholoog en mediator  

Je bent een verkoopakte aan het opstellen, de telefoon blijft maar gaan en dan komt de 
makelaar binnen met een dringend verzoek… Werken in de binnendienst is nooit saai, maar 
vraagt veel van jou als binnendienstmedewerker.  

George Smits leert je tijdens deze sessie:  

• Hoe het brein werkt in stressvolle situaties 

• Hoe je goed voor jezelf zorgt in drukke tijden 

• Wat je kunt doen om alle ballen hoog te houden 

https://www.linkedin.com/in/wimvandermark/
https://www.linkedin.com/in/menso-van-westrhenen-51a39369/
https://www.linkedin.com/in/mariannevandewater/
https://www.linkedin.com/in/george-smits-729a516/

