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Organisatie Afdeling/Groep Naam van de functie 

2Switch Klantcontactcentrum Teamleider KCC 

Datum: 09-08-2019 Status: definitief 1.1 Code: E 

 
 
Positie van de functie in de organisatie 
 
De teamleider KCC (Klantcontactcentrum) valt onder de afdeling Services en legt 
verantwoording af aan de Manager Services. Is verantwoordelijk voor een afdeling van 
maximaal 10 fulltime medewerkers (circa 15 medewerker in samengestelde bezetting). 
 
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 teamleider KCC zorgt voor de operationele aansturing en het 
optimaal functioneren van het KCC en haar medewerkers en zorgt voor de ontwikkeling van 
haar medewerkers.  

 
1. Informeren en registreren 
- Informeert belanghebbenden over producten en diensten van 2Switch. 
- Fungeert als vraagbaak voor de KCC medewerkers. 
- Informeert de Manager Services, de Manager Retail en de Kwaliteitsmanager middels 

rapportages over het presteren van diverse onderdelen van de organisatie. 
- Informeert klanten over de inzameling van het kringloopbedrijf en zorgt voor een 

optimale boeking van ophaalafspraken. 
- Verwijst door naar de juiste informatiekanalen. 
- Zorgt voor een optimale communicatie/informatie met de interne en externe klant.  
- Informatiemanagement; zorgt voor de beschikbaarheid van juiste informatie. 
- Zorgt voor de beschikbaarheid en het beheer van (digitale) informatiebronnen. 
- Verwerkt informatie tot stuurinformatie. 
- Registreert inkomende en uitgaande goederenstromen van het kringloopbedrijf. 
- Verzorgt periodieke klachtenrapportage voor de Logistiek Manager en 

Kwaliteitsmanager. 
- Verzorgt periodieke rapportage richting externe opdrachtgevers. 
- Zorgt voor aanlevering van juiste routelijsten en formulieren bij de afdeling Services 

en Retail. 
 
2. Telefoonverkeer afhandelen en klantcontact voeren 
- Zorgt voor een optimale communicatie 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. 

- 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 bij de juiste persoon of afdeling terecht komen. 
- Communicatie met de klant vindt plaats via alle moderne ICT en 

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

- Handelt mogelijke klachten op een correcte wijze af en administreert klachten ten 
behoeve van klachtenmanagement door de Kwaliteitsmanager. 
 
 
 

3. Klachtenmanagement 
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- Handelt klachten op een correcte wijze af ten behoeve van een effectief 
klachtenmanagement. 

- Is verantwoordelijk voor een gedegen klachtenregistratie.  
 

4. Leiding geven 
- De teamleider KCC realiseert met het team de doelstellingen voor het KCC. Dit zijn 

doelstellingen op het gebied van klantcontact, dienstverlening, snelheid en kwaliteit 
van antwoorden, inzet diverse communicatiekanalen, klanttevredenheid en 
professionaliteit medewerkers. 

- Voert een actief personeelsbeleid voor het KCC. 
- Zorgt voor een adequate personele bezetting op het KCC. 
- Maakt werkplanning, bewaakt voortgang en stuurt bij. 
- Aansturing medewerkers KCC, veelal met een afstand tot de arbeidsmarkt: coacht, 

stimuleert, ontwikkelt en faciliteert medewerkers. 
- Bewaakt afdelingsbegroting samen met de Manager Services. 
- Zorgt voor het juiste kennisniveau en een klantvriendelijke, klantgerichte houding bij 

KCC medewerkers. Stimuleert professionele gespreksvaardigheden. 
- Voert sollicitatie, evaluatie, functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
- Begeleidt trajectmedewerkers en rapporteert over de voortgang. 
- Onderhoudt contacten met onder andere gemeentes, re-integratie-bureaus en 

detacheringsbedrijven. 
- Coördineert en verdeelt de (administratieve) werkzaamheden. 
- Bewaken, inrichten en optimaliseren van 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.  
 
Kennis 

- Inzicht in de organisatie, producten en diensten van 2Switch. 
 
Functie specifieke vaardigheden 

- Coaching- en adviesvaardigheden 

- Affiniteit met SW doelgroep en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

- Kan uitstekend overweg met moderne ICT en alle moderne communicatiemiddelen 

- Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 

- Leiding geven 

- Kunnen ontwikkelen van medewerkers volgens een methodiek 

- Klant / servicegericht 

- Analytisch vermogen 

- Rapportage vaardigheden 

- Prioriteiten stellen 
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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) en het leidinggeven en begeleiden van de 
medewerkers binnen de afdeling. 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-4, 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. Bepaalt hierbinnen in 
belangrijke mate hoe de medewerkers in de afdeling worden aangestuurd en begeleid. Bij 
het te woord staan van klanten en bezoekers is enige inventiviteit/gevoel voor de situatie van 
belang. Het toezicht op de functionaris geschiedt indirect door middel van 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 manager. De contacten met medewerkers in de gehele 
organisatie zijn gericht op het vlot en correct uitwisselen van informatie en 
probleemoplossing. De medewerker is verantwoordelijk voor een afdeling van maximaal 10 
(fulltime) medewerkers onder wie personen verkeren met een afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt. 

 
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 en tijdsverlies. 
Fouten of onzorgvuldigheden in het leidinggeven aan en begeleiden van de teamleden 
kunnen leiden tot minder gemotiveerde medewerkers, verlaging van klanttevredenheid en  
imagoverlies. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten berust vooral op 
zelfcontrole en controle van anderen 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. 
 


