
  Op de website www.oosterhout.nl vindt u de 

openingstijden van het stadhuis, en kunt u allerlei zaken 

online regelen. 

Tekst en fotografie: Maartje van Rije        

  Bij de gemeente Oosterhout komen op een doorsnee dag ongeveer 200-400 

meldingen binnen; op piekdagen zijn dat er wel 600. Anne Marieke Knol werkt als 

fulltime medewerker receptie en klantcontact en doet dit werk met veel plezier. 

Ze weet nooit wat de dag gaat brengen; behalve dat ze een heleboel verschillende 

mensen te spreken krijgt. Daarbij houdt ze zich aan de filosofie: elk klantcontact is 

uniek. “Ik luister naar wat iemand wil en vraag ook goed door. Ook al belt iemand 

die je wekelijks spreekt over hetzelfde onderwerp: je weet niet waar de melding dit 

keer over gaat. Daarom is het belangrijk een open blik te houden”.

Het werk is een stuk complexer dan menigeen zou denken, vertelt ze. “Het zou goed 

zijn als collega’s eens een dag of twee met ons zouden meelopen.” Het gebeurt 

weleens dat de afdeling aan een training deelneemt en afwezig is. De collega’s die 

het overnemen merken daarna op hoe pittig het werk is. “Wij moeten écht overal 

iets van weten om ons werk goed te kunnen doen. Zonder elkaar zouden wij ons 

werk niet met dezelfde kwaliteit en resultaten kunnen uitvoeren. Samen beschikken 

we over de kennis die nodig is.”

Een klant die aan het begin van het gesprek boos is, voelt zich gedurende het 

gesprek met Anne Marieke gehoord en verandert meestal naar een tevreden klant. 

Dit zijn zonder meer de leuke momenten van haar werk en het geeft haar veel 

voldoening. Toch is niet elke situatie om te wenden naar één van tevredenheid. De 

cursus weerbaarheid en omgaan met agressie komt haar dan van pas. Hoewel het 

lastig is om sommige incidenten een plek te geven, merk je aan Anne Marieke dat ze 

er goed over kan praten, met tussendoor gevatte grapjes. Dat ze ondanks dit soort 

incidenten plezier beleeft aan haar werk, is duidelijk te merken. “Een glimlach aan 

de telefoon, die hoor je!”, zegt ze vol overtuiging en met de bijbehorende brede grijns. 

Met hetzelfde enthousiasme werkt ze een avond in de week als spinninginstructrice 

bij een sportschool en organiseert ze ’s zomers een wekelijkse dameswielerclub. In 

het weekend onderneemt ze graag leuke dingen met haar twee zonen. Wat er nog 

aan haar leven ontbreekt? “Een leuke vent!” sluit Anne Marieke grinnikend af.          

  Glimlach aan de 
telefoon, die hoor je  
    
    In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Buurtcoördinatoren 
van de gemeente Oosterhout werken 
samen met tal van bewoners en 
instanties. Deze week een portret 
van Anne Marieke Knol, medewerker 
receptie en klantcontact  bij de 
gemeente Oosterhout.  


