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A new day at the office
Over het leven van een call center agent
Marshallmaster, vrijdag 04 november 2005, 01:33 uur

Iedereen kent het wel: de wekker gaat en het liefst sla je hem meteen weer uit om je vervolgens een uur te verslapen. Gelukkig heb ik
hier iets op gevonden: zet de wekker aan de andere kant van de kamer, zodat je je bed wel uit moet!

Maar eens in de zoveel tijd heb je ook wel eens een dag dat je meteen met beide benen naast je bed staat en er direct zin in hebt.
Een dergelijk goede morgen had ik laatst. Om 6 uur stipt ging de wekker, want om 7 uur moest ik paraat zitten om de eerste zielige
klanten hulp te bieden, bij problemen die optreden om 7 uur 's morgens. Wat voor problemen moet je dan in Godsnaam al hebben?

Met opgeheven hoofd liep ik naar de badkamer om mijn slaperige hoofd op te frissen. Omdat het vroeg was en er nog weinig mensen
op de weg te vinden waren, was ik eerder dan gepland aanwezig en besloot ik nog even een krantje te lezen onder het genot van een
kopje thee. Na het nieuws voor de derde keer te hebben gehoord en gelezen in een uur tijd was het tijd om de headset op mijn hoofd
te zetten en mijn keel te smeren om de eerste en beste (?) klant te woord te staan. Mijn werk bestaat overigens uit het telefonisch te
woord staan van klanten van een grote Nederlandse mobiele provider.

Normaal duurt het rond dit tijdstip altijd even voordat de eerste klant binnenkomt, maar in dit geval had ik de eerste klant al na twee
minuten aan de lijn:

â ¬SWelkom, U spreekt met Marshallmaster. Waarmee kan ik u helpen?â ¬•
- â ¬Sâ ¬¦â ¬•
â ¬SHallo?â ¬•
- â ¬Sâ ¬¦â ¬•
â ¬SHaaalloooo?â ¬•
- â ¬Sâ ¬¦â ¬•

Fake call! Dat was de eerste die 's morgens om 7 uur eens besloot de clown uit te gaan hangen en mij voor niks mijn welkomstritueel
liet zeggen! Ik besloot direct weer gereed te gaan staan voor de volgende bellerâ ¬¦

â ¬SWelkom, U spreekt met Marshallmaster. Waarmee kan ik u helpen?â ¬•
- â ¬Sâ ¬¦â ¬•
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â ¬SHallo?â ¬•
-â ¬Sâ ¬¦â ¬•

Fake call! Nog zo'n clown die denkt dat hij grappig is! Hierna volgde nog drie dezelfde monologen. Toen ging ik me toch afvragen of er
misschien iets aan de hand was? Was het 1 april? Nee. Is Ralph Inbar still alive? Nee. Is mijn stem er nog wel? Ja, die was er nog.
Zat de stekker van de headset er wel in? Ja, die zat er ook in. Misschien was de headset wel kapot. Terwijl ik de headset van mijn
hoofd deed om te kijken wat er aan de hand was merkte ik dat de microfoon niet voor mijn mond zat, maar boven op mijn hoofd
gedraaid had... :&#036;

Na deze ochtendblunder nam ik â ¬ nog steeds met een goed gevoel - de volgende klant aan.

â ¬SWelkom, U spreekt met Marshallmaster. Waarmee kan ik u helpen?â ¬•
- â ¬SHalloâ ¬¦ Du sprecht mitâ ¬¦â ¬•

Je kunt je natuurlijk voorstellen dat mijn humeur meteen wat minder werd na deze swingende zin. Maar het ergste van de dag moest
nog komen, bleek achteraf: mijn collega!

â ¬SMorgÃ»h...â ¬•
- â ¬SMorgÃ»hâ ¬¦â ¬•

Normaal gesproken is het reuze gezellig als mijn collega's komen en ik niet meer alleen zit, maar deze collega was een onbekende
voor mij. Hij werkte ook pas sinds kort bij ons en vertelde mij dat hij nog een hoop moest leren. â ¬SFijn,â ¬• dacht ik
â ¬Sdaar heb ik nu net zin in, zo'n collega die de hele tijd dingen komt vragen, terwijl dit voor mij routinewerk is!â ¬•. Uiteraard
is het normaal gesproken helemaal niet erg als iemand wat aan je vraagt. Dan help je je collega's graag en neem je de tijd voor ze. Dit
keer was het anders. Of het nu aan mij lag of aan hem ben ik nog steeds niet achter, maar ik begon me wel steeds meer aan hem te
ergeren.

Als iemand een vraag stelt neem je aan dat hij het niet snapt of iets niet weet, maar als iemand steeds een vraagt stelt en achteraf zelf
het antwoord al denkt te weten, dan heb je aan mij de verkeerde. Vanaf een gegeven moment beantwoorde ik zijn vragen dan ook niet
meer... Gezellig is anders!

Samenvattend wil ik dus concluderen dat je soms dus van die dagen hebt die goed lijken te beginnen, maar achteraf een klote dag
blijken te zijn. Naar mijn bescheiden mening ligt dit probleem aan de eerste paar uur van die dag. Een goed begin blijft immers het
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halve werk!

