
 

WONEN, klantbeheer 

Medewerker klantcontact 

 
Doel van de functie 
De medewerker klantcontact is verantwoordelijk voor het afhandelen van de eerstelijns 
klantcontacten.  
 
Plaats in de organisatie 
Functionaris werkt bij de afdeling klantbeheer van de sector wonen en is verantwoording 
verschuldigd aan de teamleider klantbeheer. 
 
Resultaten 

Klantcontacten 

 Bezoekers zijn ontvangen en van informatie voorzien of doorverwezen. 

 Klantcontacten, die via diverse kanalen binnenkomen, zijn afgehandeld of als deze meer 
aandacht behoeven, overgedragen aan de juiste collega. 

 Klantcontacten zijn in het primaire systeem en/of postregistratiesysteem geregistreerd. 

 Afspraken met klanten voor medewerkers van de afdeling en de mutatieopzichters zijn 
gemaakt. 

 Informatie is opgehaald over processen en projecten, daar waar het gaat om het 
ontvangen, registreren of afhandelen van inkomende klantcontacten.  

 

Informatievoorziening 

 Bijdrage is geleverd aan de maand- en perioderapportage. 

 Input voor het jaarplan is gegeven en aan de realisatie ervan is bijgedragen. 

 Aan het optimaliseren van de informatievoorziening zoals website, folders en brieven is 
bijgedragen. 

 De kennisbank is beheerd. 
 
Overige werkzaamheden 

 Aan het optimaliseren (van de digitalisering) van klantprocessen, met als doel het 
selfserviceniveau te verhogen, is bijgedragen. 

 De afdeling is geassisteerd bij uitvoering van werkzaamheden. 

 In- en externe contacten zijn onderhouden.  

 Bij in- en externe alarmering en calamiteiten is de spilfunctie op adequate wijze 
ingevuld. 

 De kas is dagelijks geteld en periodiek gestort. 
 Gewenste klanttevredenheid en de procesdoelstellingen zijn behaald. 

 Netheid van de ontvangstruimte is verzorgd. 
 
  



 

 

 

Functie-eisen/competenties 

 Beschikt over een MBO denk- en werkniveau, bij voorkeur op het gebied van 
dienstverlening, communicatie of administratief. 

 Beschikt over kennis van de volkshuisvesting in het bijzonder huur en verhuur 

 Heeft kennis van en ervaring met geautomatiseerde systemen.. 

 Kan omgaan met verschillende culturen. 

 Kan omgaan met vertrouwelijke informatie. 

 Beschikt over goede mondelinge, schriftelijke en contactuele vaardigheden. 

 Beschikt over een klantgerichte houding, is pro actief, kwaliteitsgericht, flexibel, efficiënt 
en ondernemend. 

 Kan doelgericht en gestructureerd (samen)werken. 
 


