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Organisatie Afdeling/Groep Naam van de functie 

2Switch Klantcontactcentrum 1e medewerker KCC 

Datum: 08-08-2019 Status: versie 2.0 Code: D 

 
 
Positie van de functie in de organisatie 
 
De 1e medewerker KCC (Klantcontactcentrum) valt onder de afdeling KCC en legt 
verantwoording af aan de teamleider KCC.  
 
Doel van de functie 
De functie heeft als doel alle voorkomende interne en externe klantvragen op een correcte 
wijze af te handelen en de klant op een juiste wijze te informeren. Uitgangspunt hierbij is een 
optimale klanttevredenheid. De 1e medewerker KCC ondersteunt de teamleider KCC en 
vervangt deze deels op een aantal taken bij afwezigheid. 

 
1. Informeren en registreren 
- Informeert belanghebbenden over producten en diensten van 2Switch. 
- Informeert klanten over de voorwaarden van inzameling. 
- Verwijst door naar de juiste informatiekanalen. 
- Zorgt voor een optimale communicatie/informatie met de interne en externe klant, 

zodanig dat wordt voldaan aan de vooraf gestelde doelstellingen ten aanzien van 
snelheid van antwoorden, kwaliteit van antwoorden en klanttevredenheid.  

- Registreert/administreert inkomende en uitgaande goederenstromen van 2Switch 
- Zorgt voor aanlevering van juiste planlijsten en formulieren bij de afdeling Services en 

Retail. 
- Zorgt voor juiste verwerking van klanttevredenheidsonderzoeken. 
 
2. Telefoonverkeer afhandelen en klantcontact voeren 
- Handelt alle voorkomende klantvragen op een correcte wijze af en informeert de klant 

op een juiste wijze. 
- Zorgt voor een optimale boeking van ophaalafspraken. 
- Zorgt ervoor dat klantvragen intern op de juiste wijze en bij de juiste persoon of 

afdeling terecht komen. 
- Zorgt voor een correcte communicatie met de klant via diverse moderne  

communicatiekanalen zoals telefoon, e-mail, internet, chat, WhatsApp, Instagram en 
Facebook. 
 

3. Klachtenmanagement 
- Registreert klachten in de klachtenrapportage. 
- Handelt mogelijke klachten op een correcte wijze af en administreert klachten ten 

behoeve van klachtenmanagement door de Manager Services en de 
Kwaliteitsmanager. 
 

4. Overige werkzaamheden ter ondersteuning van de teamleider KCC 
- Fungeert als vraagbaak voor de medewerkers KCC. 
- Werkt nieuwe medewerkers in en draagt zorg voor hun begeleiding. 
- Draagt bij aan een goede werksfeer, waarbij op de juiste wijze feedback wordt 

gegeven. 
- Draagt zorg voor een juiste werkplanning, bewaakt voortgang en stuurt bij. 
- Stuurt de medewerkers KCC aan: coacht, stimuleert en faciliteert medewerkers. 
- Coacht medewerkers met behulp van opname gesprekken op het voeren van 

klantgesprekken en het verwerken van e-mail 
- Draagt bij aan het juiste kennisniveau en een klantvriendelijke, klantgerichte houding 

bij medewerkers KCC.  
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- Stimuleert professionele gespreksvaardigheden. 
- Coördineert en verdeelt de (administratieve) werkzaamheden. 
- Bewaakt en optimaliseert werkprocessen. 
- Signaleert knelpunten en komt met verbetervoorstellen. 

 
5. Sturen op kernwaarden  

- Geeft het juiste voorbeeldgedrag van verantwoordelijkheid, pro-activiteit, respect, 
duurzaamheid en ontwikkelbereidheid.  

- Vertoont gedrag, dat aansluit op en bijdraagt aan de identiteit van de organisatie. 

- Stimuleert gewenst gedrag op basis van de kernwaarden bij KCC medewerkers.  
 
 
Beschrijving per karakteristiek 
 
Complexiteit 
De functie bestaat o.a. uit het afhandelen van alle voorkomende klantvragen, het verstrekken 
van informatie aan klanten (zowel in- als extern), het begeleiden van de medewerkers binnen 
de afdeling en het deels vervangen van de teamleider KCC bij afwezigheid. De medewerker 
schakelt regelmatig om tussen de verschillende taken als gevolg van interrupties en vragen. 
Accuratesse is vooral vereist bij de boeking van ophaalafspraken en administratieve 
werkzaamheden. Tijddwang komt regelmatig voor. De voor de functie vereiste kennis is naar 
inhoud en niveau gelijkwaardig aan minimaal MBO-3, aangevuld met op de functie gerichte 
kennis (bijvoorbeeld opleiding Telefoniste en gesprekstechnieken voor lastige klanten). 
 
Regelcapaciteit 
De medewerker is bij het indelen van de tijd gebonden aan zaken die direct reactie vereisen 
(zoals telefoon) en vaste tijdschema's. De medewerker is voor de aanpak en vormgeving van 
de werkzaamheden gebonden aan procedures en richtlijnen. Bij het te woord staan van 
klanten en bezoekers is enige inventiviteit/gevoel voor de situatie van belang. Het toezicht op 
de functionaris geschiedt direct door middel van toezicht en overleg. De te maken keuzes 
betreffen de voortgang en kwaliteit van het eigen werk en dat van de afdeling. Kan bij vragen 
terugvallen op de teamleider. De contacten met medewerkers in de gehele organisatie zijn 
gericht op het vlot en correct uitwisselen van informatie en probleemoplossing. Draagt zorg 
voor een correcte overdracht van informatie aan de teamleider. 
 
Afbreukrisico 
De frequente contacten met klanten zijn gericht op het uitwisselen van informatie, 
doorverwijzen en doorverbinden en het maken van ophaalafspraken. 
Uitdrukkingsvaardigheid is hierbij van belang. Fouten of onzorgvuldigheden in het te woord 
staan van klanten of bezoekers, het afhandelen van gesprekken en het uitvoeren van 
administratieve werkzaamheden, kunnen leiden tot interne en externe irritaties, tijdsverlies, 
minder gemotiveerde medewerkers, verlaging van klanttevredenheid en imagoverlies. De 
kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten berust vooral op zelfcontrole en controle 
van de teamleider binnen de organisatie. De medewerker dient discreet om te gaan met 
vertrouwelijke informatie. 
 
Fysieke Aspecten 
Werkt onder kantooromstandigheden. De medewerker maakt bijna de hele dag gebruik van 
telefoon en beeldscherm. 
 


