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Conversational AI Masterclass 
Heeft jouw klant ook zo’n hekel 

aan chatbots?



Energizer vraag



Hoeveel ervaring hebben 
jullie met chatbots?



Mag ik je 
aandacht?



Iedereen heeft behoefte 
aan écht contact

Het tijdperk van 
vertrouwen maakt 
ruimte voor het 
tijdperk van 
onzekerheid

Hierin is het gevoel 
van persoonlijke
aandacht
belangrijker dan 
ooit



Er is geen tijd 
meer voor…



“Ik voel 
me niet 
begrepen”

76 % van de 
consumenten 
verwacht dat 
organisaties hun 
wensen en 
verwachtingen 
begrijpen



“Ik moet mijn verhaal 
opnieuw vertellen”

Maar liefst 70% 
van de 
consumenten 
geeft aan dat 
verbonden 
processen 
belangrijk zijn bij 
echte verbinding 
met een 
organisatie



“Ik voel me 
niet veilig”57% van de 

consumenten 
vertrouwt 
organisaties niet 
met hun 
persoonlijke data



“Ik wacht 
al een half 
uur” Gemiddeld 

breng je maar 
liefst 43 dagen 
van je leven 
door in de 
wachtrij van de 
klantenservice



Hoeveel procent van 
de consumenten 
stapt over naar de 
concurrent na 
slechts één slechte 
ervaring?

Maar liefst de 
helft! 

Bij meer dan 
één slechte 
ervaring zelfs 
80%!



Jij laat je klant toch 
niet weglopen naar 
de concurrent?



Het is tijd voor het 
gesprek van de 
toekomst

Tijd voor 
Conversational AI



Conversational AI…
is dat niet gewoon een 
fancy woord voor een 
chatbot? 



Conversational AI

Conversational AI zorgt voor 
een natuurlijke conversatie 
tussen een mens en zijn 
digitale gesprekspartner

Door het empathische 
vermogen van deze virtuele 
assistent bereikt jouw klant 
eerder zijn doel en bouw je 
aan een echte relatie



De perfecte harmonie 
tussen mens én machine

Jij bepaalt wanneer een mens 
écht waarde kan leveren en 
wanneer een bot



Het is dus niet…



Eindeloze antwoorden

In een natuurlijke conversatie 
stuur je geen eindeloze lange 
verhalen, daarom horen deze 
ook niet thuis in een 
Conversational AI conversatie



Verkeerde antwoorden

Frustratie #1 binnen het 
huidige chatbot gebruik is een 
verkeerd antwoord op je vraag



Geen directe handover

Een chatbot is nooit geschikt voor 
alle klantvragen, zorg daarom voor 
een warme handover wanneer de 
klant hier om vraagt. 



Geen persoonlijkheid

Een chatbot is een verlengde van je 
merk, zorg daarom dat deze past 
binnen je merk identiteit. 



“Een persoonlijkheid 
voor een robot, 
waarom?!”

Een doordachte 
persoonlijkheid wekt 
vertrouwen, wat het 
gebruik bevordert. 

Ook als je geen 
persoonlijkheid creëert, 
geven mensen zelf een 
persoonlijkheid aan de 
bot…

hier kun je dus beter zelf 
de touwtjes in handen 
houden. 



Een chatbot die niet alleen
vragen kan beantwoorden, maar 
ook informatie kan opzoeken in 

de back-end systemen.

VIRTUELE ASSISTENT

Een chatbot mét een gezicht en
stem die je het gevoel geeft een

gesprek te voeren zoals je met 
een mens de dialoog voert.

AVATAR

Simpele chatbot die de klant
antwoord geeft op de meest

gestelde vragen. 

FAQ BOTS

Een chatbot die naast informatie
opzoeken ook opdrachten kan

uitvoeren en zo de handelingen
van een medewerker volledig kan

overnemen.

VIRTUELE AGENT

Het is wel…



“Een empathische 
chatbot, dat kan 

toch helemaal 
niet”

Conversational AI zorgt 
voor een empathisch 
gesprek tussen een mens 
en een digitale 
gesprekpartner



Het vermogen om zich in 
de gevoelens van anderen 
in te leven

em·pa·thie (de; v)



Wie zit er wel eens op het 
puntje van zijn stoel 
tijdens een horror film?



Welke klok vind je 
mooier?

A B



[ Video geschopte robot]



Wees niet bang, we 
zijn niet gek… zo 
zijn we nu eenmaal 
geprogrammeerd

We willen dingen graag 
begrijpen, en dat lukt het 
beste wanneer we 
kernmerken van onszelf in 
iets anders herkennen 



Wij voelen dus wel degelijk 
empathie voor robots
Maar voelen zij dit ook voor ons?



Geloof het of niet, maar 
meerdere onderzoeken 
hebben aangetoond dat 
robots beter zijn in het 
herkennen van emoties 
dan mensen



Wanneer emoties worden 
herkend, kunnen deze ook 
worden erkend

Hiermee creëer je een vorm 
van empathie

Deze empathie wordt niet 
gecreëerd door de robot, 
maar door een 
conversation designer



Een conversation
designer werkt op het 
snijvlak van technologie, 
copywriting en
psychologie. 

Hierbij wordt gekeken 
naar de verschillende 
behoeftes van zowel de 
gebruiker als de bot. 



Ik wil een empathisch 
gesprek, 

aanmoediging en 
behulpzaamheid 

Natural language
understading (NLU)

Language creation

Ik wil 
Intents, Entities & 

Context 



Een conversation
designer kan dit niet 
alleen

Om de juiste gesprekken 
te creëren wordt er 
samengewerkt met data 
driven AI Trainers & 
slimme integratie experts. 



De stappen naar jouw chatbot

1
Bepaal de 

locatie van de 
bot

Om die vraag te beantwoorden,
kijken we goed naar jouw merk
en welke dienstverlening daarbij
past. Vervolgens analyseren we
de klantgesprekken en het
huidige kanaalaanbod. Al deze
data kneden we tot een
gedegen strategisch plan.

Met de huidige marketingdata
worden user persona’s
ontwikkeld: wie gebruiken nu
eigenlijk jouw chatbot? Verder
achterhaal je met strategische
brainstormsessies welke vragen
en opdrachten het beste door
de chatbot beantwoord kunnen
worden; de use case’s.

Zegt jouw chatbot ‘Hallo’ of
‘Hi!’? Is jouw chatbot een
degelijke receptionist of een
vrolijke flapuit? Het ontwikkelen
van een chatbot persona is een
van de belangrijkste onderdelen
bij het ontwerpen van een
kwalitatieve chatbot. Een goed
doordacht karakter zorgt voor
een klantcontact-ervaring die
past bij het merk.

2
Beschrijf de 

user persona

3
Ontwikkel de 

chatbot 
persona



Je weet nu wie jouw gebruiker is
en waarom hij contact zoekt. En
jouw chatbot heeft een
persoonlijkheid. De hoogste tijd
om aan de slag te gaan met het
bedenken en uitschrijven van de
conversaties. Vergeet hierbij niet
na te denken over de nodige
integraties.

Het aantal chatbotleveranciers
groeit dagelijks. Elke
ontwikkelaar heeft een
specifieke expertise en een
eigen kostenplaatje. Om te
voorkomen dat je door de
bomen het bos niet meer ziet:
formuleer duidelijke eisen en
voorkeuren. Dat maakt de keuze
voor het juiste platform een stuk
eenvoudiger.

De basis van de chatbot staat.
Test deze uitvoerig bij een
geselecteerde groep gebruikers.
Ook als de chatbot officieel live
staat, zal deze constant getest
en geoptimaliseerd moeten
worden om de ervaring goed te
houden.

4
Bouw de 

conversatie
flows

5
Selecteer het 

juiste
platform & 

bouw de bot

6
Lanceer de 
bot én blijf

optimaliseren

Welkom, nieuwe collega!
Omarm de chatbot als officieel
onderdeel van het team. Hierbij
zullen de andere medewerkers
getraind moeten worden om het
beste uit zowel de chatbot als
hun eigen werkzaamheden te
halen.

7
Welkom bij
het team!



“Momenteel zet slechts 8%
van de bedrijven in Nederland 
een chatbot in”
*Effecta Omnichannel Benchmark 2020



Het is dus nu tijd om in te stappen

Decision Makers’ Guide to Enterprise Intelligent Assistants

We zijn nu hier

Innovators (-2%)

Early Adapters
(-14%)

Early Majority
(-34%)

Late Majority
(-34%)

Laggards
(-16%)



Is dit wat voor mij?

Je weet het na de 
Conversational Scan



Maak jouw kansen 
zichtbaar met de 
Conversational Scan

Wij analyseren jouw 
klantgesprekken, processen, 
doelgroep en merkidentiteit

We brengen de kosten en baten 
in beeld en zo stellen wij een 
persoonlijk, strategisch advies 
op voor de inzet van 
Conversational AI

En na twee weken weet jij
waar je staat



Speciaal voor deelnemers 
van deze webinar

Schrijf je dus snel in en 
laat ons weten waarom jij 
een Conversational Scan 
verdient En wij geven 

er één weg!Zie de link in je 
mail!



Zijn er nog 
vragen?



Bedankt voor jullie aandacht!

Graag tot volgende week bij deel 2
‘Help mijn collega is een chatbot’


