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Visie 
Branchecertificaat KSF voor medewerker klantcontact    april 2014 
 
 
Situatie 
Het vakgebied klantcontact is volop in ontwikkeling. De sector klantcontact biedt werkgelegenheid 
aan meer dan 100.000 mensen. De overheid volgt de sector, omdat consumententevredenheid een 
belangrijk thema is. Door nieuwe media, zoals mail, chat en social media is het vakgebied enorm 
verbreed en vraagt het ook andere vaardigheden van de mensen die erin werkzaam zijn. Ook 
wetgeving op het gebied van consumentenrecht en telecom is in ontwikkeling en heeft invloed op 
het vakgebied. 
 
Commissie ontwikkeling & certificering 
De Klantenservice Federatie heeft een aantal commissies die het bestuur van de vereniging 
adviseren. Een van de commissies adviseert op het gebied van ontwikkeling & certificering van 
medewerkers in contactcenters.Deze commissie heeft bij leden van de KSF geïnventariseerd welke 
behoefte er is aan certificering van medewerkers klantcontact. Er is gebleken dat er binnen de 
ledengroep voldoende draagvlak bestaat voor het certificeren van medewerkers. De commissie heeft 
van het bestuur de opdracht gekregen een toets te ontwikkelen die voldoet aan de behoeften van de 
leden. Hieronder beschrijven we de doelen,de  doelgroep, de methode van certificering en de kaders. 
 
Doelen 
De branchevereniging heeft een aantal speerpunten: het borgen en ontwikkelen van de kwaliteit van 
klantcontact, werken aan een juiste beeldvorming en we willen capabele mensen aantrekken en 
behouden voor deze sector. Met een branchecertificaat dat de basiskwaliteit van de medewerkers 
garandeert, denken we aan deze drie doelen een substantiële bijdrage te leveren. 
 
Met het branchecertificaat garanderen de KSF en de organisatie het basisniveau van medewerkers 
die direct klantcontact hebben. Klanten ervaren ten minste een basisniveau aan klantvriendelijkheid, 
deskundigheid en oplossingsgerichtheid bij ieder contact dat ze hebben met een KSF-gecertificeerde 
medewerker. Ook kan de medewerker het vak in het bredere kader van de branche plaatsen en is 
mede daardoor inzetbaar bij meerdere organisaties. 
 
Te certificeren doelgroep 
Tot de doelgroep van het branchecertificaat behoren de medewerkers die service verlenen aan 
klanten, in een klantcontactcenter bij profit- en non-profitinstellingen, door middel van de diverse 
communicatiekanalen. Medewerkers van leden van de branchevereninging behoren tot de 
doelgroep, maar ook niet-leden willen wij aansporen het certificaat in te zetten voor 
bovengenoemde doelen. Het opleidingsniveau van de mensen werkzaam in de sector varieert, 
evenals de vereisten binnen de diverse organisaties. Dit branchecertificaat is gericht op medewerkers 
op alle opleidingsniveaus en staat los van de reguliere mbo-opleidingen. De KSF adviseert het 
examen af te nemen vóór de twaalfde week dat de medewerker klantcontact in functie is. 
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Op termijn wil de KSF vervlogcertificaten ontwikkelen, die medewerkers in een latere fase kunnen 
behalen. 
 
Kwaliteit en methode van examinering 
Bij de keuze voor de methode van examinering is een aantal zaken belangrijk geweest. Bovenal zijn 
betrouwbare examenresultaten nodig. Het behalen van het certificaat, door het met goed gevolg 
afleggen van de toets, moet daadwerkelijk de basiskwaliteit van de medewerker klantcontact 
aantonen. Het certificaat is een kwaliteitsstempel van de KSF. Er wordt eenduidig en onafhankelijk 
getoetst; iedere kandidaat maakt de KSF-toets, de resultaten worden centraal geregistreerd door het 
examenbureau van de KSF.  
 
Kosten en praktische haalbaarheid zijn ook belangrijk. Er is gekozen voor een online vragenlijst om de 
kosten relatief laag te houden en examinering toegankelijk te maken voor een grote groep. De  
vragenlijst bestaat uit 30 vragen in diverse vraagvormen en er is een ruime database aan 
items.Tevens wordt er een praktijktoets gehouden, waarvoor richtlijnen en eindtermen zijn 
opgesteld. 
 
De toets wordt in online afgenomen, op de locatie die de werkgever zelf bepaalt. De praktijktoets 
wordt door de werkgever zelf afgenomen. Op de toetsing wordt toezicht gehouden door middel van 
audits. Namens de KSF bezoekt de auditor de locatie waarop de toets wordt afgenomen en 
beoordeelt of er aan de gestelde eisen rondom beveiliging van systemen, ruimtes en toetsvragen 
wordt voldaan. 
 
Examencommissie 
De examencommissie ziet toe op de actualiteit van de toetsvragen en bestaat uit leden van de 
commissie ontwikkeling en certificering. De examencommissie komt eens per jaar bijeen, indien 
nodig vaker, om de toets aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. 
 
Kader 

 het examen is vrijwillig, maar zeer gewenst 

 het examineren is in handen van KSF, het opleiden is vrijgegeven 

 de toets geeft een betrouwbaar beeld van kennis, kunde en inzicht van de kandidaat  

 kennis van de sector is in de eindtermen opgenomen 

 de KSF beheert het certificatenregister 

 jaarlijks toetst de examencommissie het examen op actualiteit en past het indien nodig aan 

 de examencommissie bestaat uit leden van de commissie ontwikkeling en certificering 
 

 


