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Conversational AI Masterclass 
Help, mijn collega is een chatbot!



Lucht alarm



Wat vinden jouw medewerkers 
van een chatbot? 
Zitten ze er op te wachten of zijn ze niet overtuigd?

Laat het ons weten in de chat



Waar waren 
we ook 
alweer?



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



Hierbij is geen tijd meer voor de 
standaard frustraties over…

Eindeloze 
antwoorden

Verkeerde 
antwoorden

Geen warme 
handovers

Geen 
persoonlijkheid



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!



De perfecte harmonie 
tussen mens én machine

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



Hiervoor heb je dus 
de support nodig van 
je medewerkers



Maar wat vinden 
je medewerkers 
hier eigenlijk 
van?
Zitten zij hier wel op 
te wachten



Er is heerst al snel 
een angst dat een 
chatbot banen zal 
overnemen, maar 
klopt dit wel?

“En mijn 
baan dan…”



Ben jij bang om je baan te 
verliezen door technologische 
ontwikkelingen?

Laat het ons weten in de chat





De angst voor nieuwe 
ontwikkelingen is niets nieuws

In de tijd van Plato vreesde men bijvoorbeeld ook 
voor de komst van het schrift

En in de 18e eeuw bestormden honderden arbeiders 
fabrieken om de nieuwe machines kapot te slaan
uit angst om overbodig te worden



Toch zitten we nu niet met z’n allen thuis te 
niksen, en hebben de meeste mensen 

gewoon nog werk



Welke werkzaamheden zou je 
voor altijd willen blijven doen?
Waarvoor kom jij je bed uit in de ochtend?

Laat het ons weten in de chat



Welke werkzaamheden zie je het 
liefste zo snel mogelijk 
verdwijnen?

Laat het ons weten in de chat



Hoe zit dat dan bij een chatbot?



Repeterende taken 
willen we graag 
automatiseren
En laat een chatbot hier nou 
gek op zijn



Wanneer we de robot menselijk maken

Halen we ook de robot uit de mens



Je baan gaat (nog) 
niet verdwijnen

Maar hij zal er wel 
anders uit gaan 
zien…

Waarbij de nadruk 
komt te liggen op 
persoonlijke 
aandacht



In plaats van tijd 
besteden aan de 
simpele en de 
administratieve taken

Krijgen medewerkers 
de tijd om écht met 
de klant in gesprek te 
gaan en te helpen bij 
complexe 
vraagstukken “Hoe gaat het 

écht met u?”



Een chatbot kan naast 
vragen van de klant

Ook vragen van 
medewerkers 
beantwoorden

Zodat zij klanten 
sneller en 
gemakkelijker te 
woord kunnen staan





Een chatbot is dus eerder een 
versterking dan een bedreiging

Zorg dat je dit op een duidelijke manier 
communiceert aan je team



En bereid je team voor op de 
nieuwe werkzaamheden



De chatbot ondersteunt het 
team, maar heeft ook zelf 
een helpende hand nodig 



Na een uitgebreid 
design & 
implementatie 
proces is het dan 
eindelijk zo ver… 

De chatbot staat 
live!

“Yes, hij 
staat live”



“dus nu kan ik lekker 
onderuit hangen” Helaas, zo 

gemakkelijk 
kom je er niet 
vanaf

Een chatbot is 
namelijk nooit af



De chatbot moet 
je blijven 
onderhouden & 
monitoren



Je kunt namelijk nooit
volledig voorspellen wat 
mensen vragen aan de bot



Wie had een jaar 
geleden 
bijvoorbeeld 
kunnen 
voorspellen dat 
mensen zouden 
vragen om 
mondkapjes?



Maar ook zonder 
grote 
maatschappelijke 
oorzaken verandert 
het (zoek)gedrag van 
mensen constant



Hoeveel unieke 
zoekopdrachten 
heeft Google 
per dag?
Maar liefst 800 miljoen 



Je kunt de 
chatbot dus niet 
aan zijn lot 
overlaten



Stel één of meerder AI 
trainers in die de 
gesprekken analyseren 
en checken of de vragen 
juist worden herkend



Kijk hierbij juist ook 
naar de vragen  die 
de chatbot niet heeft 
kunnen 
beantwoorden

En voeg waar nodig 
nieuwe conversaties 
toe



Bepaal vervolgens welke 
KPI’s van belang zijn



Wat vinden jullie 
belangrijker?
Kostenbesparing of Customer Experience

Laat het ons weten in de chat



Belangrijkste bot KPI’s

# chat sessies
Aantal chatgesprek binnen een 
bepaalde periode

Handover ratio
Aantal keer dat het gesprek over werd
gedragen naar een medewerker.

Completion ratio
Aantal afgeronde taken door de 
chatbot.

# default fallbacks
Aantal niet herkende vragen door 
de chatbot

Exit rates
Hoe vaak verlaten gebruikers het 
gesprek voordat deze is afgerond

Bot satisfaction
Enquête resultaat na gebruik van 
chatbot

# gesprekken buiten 
openingstijden
Hoe vaak wordt de chatbot 
gebruikt wanneer een
medewerkers niet beschikbaar is

Ratio bot versus live gebruikers
Vergelijking tussen het aantal
gesprekken met een live 
medewerkers en een chatbot



# berichten per gesprek
Meet de gesprekslengte die nodig 
is om de vraag af te ronden. 

# geforceerde handovers
Aantal keer dat het gebruik geforceerd
wordt overgenomen door een medewerker.

Net promotor score
Wordt de chatbot aanbevolen na
gebruik? 

Repeat traffic
Hoe vaak keren gebruikers terug
binnen een bepaalde tijd. 

Beledigings ratio
Aantal keer dat de chatbot wordt 
beledigd door gebruikers.

Gemiddelde gespreksduur
Hoelang duurt een gesprek
gemiddeld. 

Sentiment score
De gemiddelde sentiment score 
naar aanleiding van de emotie
analyse. 

Confidence score
Hoe zeker is de chatbot in het 
herkennen van de klantvragen..

Secondaire bot KPI’s



Betrek hierbij ook de 
service medewerkers

Geef ze de mogelijkheid 
om feedback en 
suggesties door te 
geven

Zijn hebben het directe 
contact met de klant en 
zijn dus een 
waardevolle bron



Ook staan ons de komende 5 
jaar mooie ontwikkelingen te 
wachten
Het is dus tijd om een 
kijkje te nemen in de 
toekomst



Conversational
Ai is namelijk 
meer dan 
alleen een 
chatbot



Wat denk je 
bijvoorbeeld van 
digital humans?



Of digitale 
hologrammen?



Of een hele wereld 
vol avatars?



Of de 
mogelijkheden van 
augmented reality?



Dus denk ook na hoe je in de toekomst 
gaat communiceren met je klanten



Wie vond de 
Conversational
Scan in z’n 
schoen?


