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checklist #contact -  
de menselijke factor in customer service

Werkplekoptimalisatie in kader van
ergonomie en arbeidsomstandigheden

Zorg voor verhoogde bewustwording bij agents via posters en herhaaltrainingen. 

Controleer hoe medewerkers meubilair en beeldscherm hebben ingesteld. Let op lichaamshouding van mede-

werkers. 

Geef herhaaldelijk ‘zitinstructies’. Zorg voor voldoende knowhow en follow-up bij de direct leidinggevenden, 

trainers en coaches zodat zij weten waar ze permanent op moeten letten.

Overweeg het aanbieden van faciliteiten voor sportbeoefening tijdens de pauze of aan het einde van de werk-

dag; stimuleer medewerkers in pauzes even naar buiten te gaan. Verbied het pauzeren op de werkplek.

Overweeg de installatie van een RSI-timer op iedere desktop, die op basis van de duur en intensiteit van toet-

senbord- en/of muisgebruik bijhoudt wanneer het tijd wordt voor een break.

Stimuleer medewerkers om met enige regelmaat hun werkplek te verlaten. Koffie- en waterautomaten kun-

nen dusdanig geplaatst worden dat lopen noodzakelijk is; een verbod op het nuttigen van koffie op de werkplek 

stimuleert rondlopen en staan (en is bevorderlijk voor de werking van toetsenborden!). Het invoeren van meer-

dere korte breaks kan leiden tot noodzakelijke aanpassing van de planning. In sommige omgevingen worden 

de breaks toegewezen aan agents door de supervisors of moeten agents toestemming vragen alvorens een break 

te nemen. Soms worden regels bedacht in de vorm van een maximum aantal agents dat gelijktijdig mag pau-

zeren. Al deze varianten vragen om doorlopend toezicht, want regels nodigen soms uit tot het negeren ervan. 

Er zijn contactcenters waarbij de verantwoordelijkheid voor het nemen van breaks naar eigen inzicht bij de 

agent wordt gelegd. In die situatie is het een voordeel als agents een goed besef van de queue hebben. Wanneer 

agents hun verantwoordelijkheid serieus nemen, levert dit tijdwinst op voor de supervisors. 

Organiseer het werk dusdanig, dat werkplekgebondenheid afneemt, door taakroulatie en –verrijking: bijvoor-

beeld het belwerk af te wisselen met archiveerwerk, het uitzoeken van problemen, het geven van trainingen of 

het bijwonen van vergaderingen. Let op: het aanbieden van variatie in verschillende beeldschermtaken (in-

bound afwisselen met bijvoorbeeld outbound of data entry, door veel contactcenter managers opgevat als taak-
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verrijking of taakroulatie) is in dit verband redelijk zinloos: het levert geen reductie op van werkplekgebonden-

heid. 

Besteed bij trainingen en bij begeleiding aandacht aan het stemgebruik van de agent. Klachten aan het spraak-

apparaat en de keel zijn veelvoorkomend: een droge of pijnlijke keel, hoesten, een hese stem. Wanneer dergelij-

ke klachten te lang aanhouden (bijvoorbeeld door het niet nemen van rust) kunnen ze chronisch worden, waar-

bij de stem soms kan wegvallen en waarbij hardop spreken lastig of zelfs onmogelijk wordt.

Check de werkplek. Neem voldoende ruimte in acht per werkplek (minimaal 7 m2; voor een globale indicatie: 

deel het beloopbare vloeroppervlak van uw afdeling eens door het totaal aantal werkplekken).

Biedt voorlichting over het gebruik van het klimaatbeheersingssysteem (het openen van ramen heeft gevol-

gen voor de binnentemperatuur) en breng eventueel scheidingen aan op de werkvloer zodat aan verschillende 

“klimaatvoorkeuren” kan worden voldaan. Niet iedereen hoeft in één grote kantoortuin gehuisvest te worden, 

het kunnen er ook twee of meer zijn met bijvoorbeeld glazen scheidingswanden.

Zorg voor regelmatig controle, onderhoud en reiniging van het klimaatbeheersingssysteem.

Wijs in trainingen op geluidsoverlast en stel hiervoor gedragsregels op, ook voor personen die niet dagelijks op 

het contactcenter komen (uw sales manager wil nog wel eens luidruchtig zijn wanneer hij uw afdeling bezoekt…).

Maak gebruik van LCD/flatscreen- beeldschermen met een goede beeldhoek.

Ga gedurende het jaar regelmatig na, in hoeverre er werkplekken zijn waar lichtval een hinderlijke rol speelt. 

Zonlicht varieert over het gehele jaar qua intensiteit en richting.


