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Wie wordt klantadviseur met hoogste CQ? 

Nationale CQ Test eerste branche-evenement contactcenters 

Zaterdag 12 november vindt in de Endemol Studio’s in 
Amsterdam de Nationale CQ Test plaats. Maar liefst 900 
medewerkers van dertig contactcenterorganisaties uit het hele 
land nemen deel aan dit branche-evenement waar het gaat om 
het hoogste Contact Quotiënt (CQ). Contact Quotiënt staat voor 
specifieke vaardigheden en competenties waar de professionele 
klantadviseur aan moet voldoen. Het evenement voor 
vakgenoten is bedoeld om een positieve boost te geven aan de functie van 
contactcentermedewerker en hen trots te laten zijn op hun vak. 

Professionaliseringsslag 
De contactcenterbranche maakt een professionaliseringsslag door. Bedrijven in de 
klantcontactsector investeren in vakinhoudelijke opleiding en (bij)scholing van medewerkers 
om de functie van klantadviseur aantrekkelijk te maken én te houden. Als een van de 
grootste organisaties in de branche heeft Randstad Callflex het initiatief genomen voor dit 
evenement, dat onder auspiciën van de brancheorganisatie KlantenServiceFederatie (KSF) 
wordt georganiseerd. Janine Bos, directeur Randstad Callflex, verwacht dat het evenement 
ook zal bijdragen aan imagoverbetering van de klantcontactsector: ‘We tonen hiermee 
transparantie en vakbekwaamheid en dat zal het beeld van consumenten over onze branche 
positief beïnvloeden.’ 

Veel animo 
Het initiatief blijkt een schot in de roos. Er is enthousiast gereageerd en veel animo voor 
deelname. Uiteindelijk zullen op 12 november 30 teams van evenzovele bedrijven, met elk 
30 deelnemers, tegen elkaar in het strijdperk treden. De teams worden getest op 
vaardigheden en competenties aan de hand van vier thema’s: etiquette, analytisch 
vermogen, escalatie, klanttevredenheid. De verwachting is dat de deelnemers aan elkaar 
gewaagd zijn. Een vakjury staat presentator Eddy Zoëy bij voor eventuele extra opdrachten 
om uiteindelijk een winnend team en individuele winnaar te kunnen aanwijzen. 

Deelnemers 
Achmea, Aegon, ANWB, ASR, Cendris, Crédit Agricole, De Telefoongids, De Telegraaf, DHL, 
Eneco, Energiedirect.nl, E-ON, Essent, Het CAK, ING, Kindertelefoon, OHRA, Oxxio, Robeco, 
SNS Bank, SNT, Telfort, T-Mobile, TomTom, Unamic/HCN, Univé/VGZ/IZA/Trias, Uvit, UWV, 
Vodafone, Wegener.  
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