
 

VIP Support 
 

 

Functietitel: VIP Support      

Doel 

Het technisch ondersteunen (zowel op afstand als lokaal) van de VIP-klanten van de NMBS (o.a. de CEO, leden van het Directiecomité, Directeur Generaals, General Managers, 
hogere kaders en hun ondersteunende diensten) teneinde in hun noden op vlak van ICT te voorzien en daarbij alle confidentialiteit te garanderen. 

 

 

 

Dimensies (5 belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve gegevens):      

 

1. Gemiddeld aantal behandelde tickets/oproepen/dag 

2. 1 week op 2 van wacht (ook flexibel zijn buiten het wachtsysteem) 

3. Reactiesnelheid en zelfstandigheid van functioneren 

4. Aantal expertise domeinen waarbinnen de medewerker ondersteuning kan bieden 

5. Aantal te supporteren klant(en): zowel YPTO medewerkers als NMBS medewerkers / gebruikers (circa 140 VIPS) – zie VIP-lijst (gold – silver) 

 

 

Resultaatgebieden 

Resultaatsgebieden Kader Beoordelingscriteria 

1. 1st line support aan VIP-klanten van de NMBS SLA 

Technische documentatie  

% First time right resolved tickets 

% gemiste calls 

% beantwoord binnen 20 sec 

aantal tickets opgelost door eigen team 

• Ontvangt de probleemstelling, stelt gerichte vragen en schat op basis daarvan de impact in van het probleem op de functionering van de klant en de organisatie 

• Bepaalt welke aanpak aangewezen is om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, rekening houdende met de context en de locatie waarin de klant zich bevindt, gaat ter 
plaatse indien nodig 

• Is creatief en denkt out-of-the-box bij het zoeken naar de snelst mogelijke oplossing (is minder procedureel; minder standaardprocedures) 

• Contacteert de juiste interne stakeholders (bv. teamleads) en experts (2de en 3de lijn), coördineert de probleemoplossing met hen en volgt op 

• Verzekert dat het probleem effectief wordt opgelost, escaleert naar het management wanneer de probleemoplossing te lang aansleept 

• Maakt een ticket aan ter documentering en tracibility van het probleem en de oplossing 

• Communiceert op uiterst professionele en klantvriendelijke wijze met de klant, onderhoudt ook na de probleemoplossing een goede relatie met iedere klant  

• Garandeert steeds de confidentialiteit van data en informatie waarmee men tijdens de probleemoplossing geconfronteerd wordt  

 



 

Resultaatgebieden 

Resultaatsgebieden Kader Beoordelingscriteria 

2. Relatiemanagement Noden & behoeften van VIP-klanten Tevredenheid van de klant 

• Investeert gericht in de relaties die waardevol zijn met het oog op de activiteiten waar de klant tevreden van wordt. 
• Bouwt actief een netwerk uit en onderhoudt dit, zowel binnen de toegewezen NMBS-directies als intern binnen Ypto 
• Faciliteert waar nodig het overleg tussen de VIP-klanten en de Ypto-afdelingen 
• Onderhoudt een goede band met Business Area Manager (BAM), Business Area Lead (BAL) en het IT-Management 
• Stroomlijnt de communicatie tussen de VIP-klanten en de IT organisatie 
• Beheert de verwachtingen van de VIP-klanten met betrekking tot de IT oplossingen die Ypto kan bieden.  
• Behartigt de belangen van de VIP-klanten en bewaakt het door de business gewenste resultaat.   

3. Levering en installatie van alle ICT-materiaal en  

    Software bestemd voor VIP-klanten 

Materiaallijsten Tevredenheid van de klant omtrent de geleverde service 
o.a. snelheid van levering, opvolging, …) 

• Ontvangt en beheert de bestellingen voor VIP-klanten op basis van de specifieke materiaallijsten, wijkt zonodig af van de materiaallijst op vraag van de klant 

• Levert advies omtrent het meest geschikte materiaal, afhankelijk van de behoefte van de klant 

• Maakt bestelaanvragen van ICT-materiaal, bestemd voor VIP-klanten, stuurt aan op de snelst mogelijke levering 

• Bezorgt het bestelde materiaal persoonlijk aan de betrokken klant en voert de nodige acties uit (bv. configuratie, overdracht van data, …) 

4. Nieuwe ICT noden identificeren en oplossingen  

    voorstellen 

 Geleverd advies en input mbt. materiaal, software, 
technologie, … 

• Volgt trends en ontwikkelingen op m.b.t.. ICT-materiaal en software  

• Informeert zich actief omtrent nieuwe technologieën die op de markt komen en onderzoekt actief in welke mate deze van toepassing kunnen zijn voor de hem/haar toegewezen 
VIP-klanten 

• Durft de business en de VIP-klanten te challengen bij het zoeken naar technologische oplossingen voor de geformuleerde behoeften, om verder te kijken dan de conventionele 
technologieën. 

• Controleert de mogelijkheden tot uitbreiding van de stock 

• Geeft, op basis van zijn/haar kennis, input omtrent raamcontracten voor de aankoop van ICT-materiaal 

5.  Kennisbeheer   

• Houdt zijn/haar kennis actueel door zich op de hoogte te houden i.v.m. aanpassingen aan technische documentatie 
• Documenteert nauwkeurig en uitgebreid de incidenten en / of de Service Requests in de ticketing tool 
• Rapporteert professioneel m.b.t. de behandelde tickets : omschrijving incident, uitgevoerde acties, incident al dan niet opgelost, … 
• Adviseert m.b.t. mogelijke optimalisaties in procedures en processen 
• Maakt zo nodig documentatie op die gebruikt wordt om incidenten op te lossen, past deze aan/werkt deze bij 
• Onderhoudt een brede IT kennis, zowel software als hardware, en breidt deze uit om de eigen vakkennis te maximaliseren en deze optimaal binnen de organisatie toe te 

passen 
 

 
 



 

Differentiërende factoren  

Functieniveau 

Factoren 

Junior Medior Senior 

Aard van de tickets ▪  
▪ Lost complexe vragen/problemen/klachten 

op.  
▪  

 ▪  

▪ Correct afwerken van high profile tickets tot 
tevredenheid van de klant 

▪ Documentatie en procedures uitwerken voor 
het afhandelen van tickets 

▪  

Zelfstandigheid ▪  ▪ Kan zelfstandig werken ▪  

Sense of urgency ▪  
▪ Schat voldoende accuraat in welke tijd 

besteed kan worden aan een ticket 
▪  

 
 
 

Werk- en denkniveau  

 Junior Support Engineer 1st line Medior Support Engineer 1st line Senior Support Engineer 1st line 

Opleidingsniveau ▪  ▪ Bachelor Informatica of gelijkwaardig  ▪  

Ervaring 
▪  ▪ 3 jaar is gewenst in een helpdesk functie of 

IT ondersteunende functie met 
klantencontact 

▪  

 

Talen- en informaticakennis en specifieke competenties (opm.: worden niet meegenomen in de weging van de functie) 

    

Talenkennis ▪ Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels, gesproken en geschreven 

Informaticakennis ▪ Brede informatica kennis; soft- & hardware; Basis Windows, Office, Business Applicaties, Toegangen, … 

Andere kennis ▪ Grondige kennis van NMBS applicaties en processen 

Specifieke competenties 

▪ Analyseren: Ontwikkelt een coherent inzicht in de verschillende aspecten van het probleem, de mogelijke oorzaken en samenhangen 

▪ Communiceren: Communiceert vlot en geeft aandacht aan de ontvanger van de boodschap 

▪ Conflicten hanteren: Kan omgaan met een conflict waarbij hij zelf betrokken is 

▪ Nauwkeurig werken: Rigoureus en nauwkeurig zijn, zaken tot in de details uitwerken en correct uitvoeren 

▪ Relatienetwerken opbouwen en onderhouden: Legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht nuttig kunnen zijn 

▪ Organisatiesensitief handelen: houdt rekening met de impact van het eigen handelen op de andere afdelingen binnen de organisatie 

▪ Voortgang opvolgen: Volgt regelmatig de voortgang van activiteiten van één of meerdere personen op en stuurt bij indien nodig 



 

Talen- en informaticakennis en specifieke competenties (opm.: worden niet meegenomen in de weging van de functie) 

    

Generieke competenties  

▪ Verantwoordelijkheid opnemen: handelt binnen de eigen bevoegdheid en met respect voor de procedures 

▪ Werken in alle openheid: houdt rekening met de andere teamleden 

▪ Geëngageerd zijn: respecteert bestaande afspraken en voert de eigen taken correct, eerlijk en consequent uit 

▪ Focussen op de klant: reageert correct en adequaat op vragen van klanten 

 


