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Conversaties tussen klanten en
bedrijven via chatberichten en voice,
ondersteund door slimme computers

1. Get introduced – wat is conversational commerce?
Conversational commerce gaat over de interactie tussen klanten en bedrijven via chatberichten en
voice,meestalondersteunddoorslimmecomputers.Hetbiedtbedrijvendekansomopeendirecteen
laagdrempeligemanierincontacttekomenmetconsumenten.Hierdoorisdespecifiekeklantbehoefte
betertebegrijpen,waardoordeklanttevredenheidenconversievergrootkunnenwordenenwaardoor
bedrijvendekanskrijgennogveelmeertelerenvanenoverhunklanten.
De snel ontwikkelende technologie, de opkomst van kunstmatige intelligentie en de (verwachte)
ondersteuningvandeNederlandsetaalinchatbottoolszullenconversationalcommercesneleenboost
geven.Bijdeconsumenttreedtgewenningopinhetgebruikvanchatenvoice,ondermeerdoorhet
dagelijksegebruikvanmobieletelefoons,navigatiesystemen,smartdevicesendomotica(intelligentie
rondomdebedieningvanjeverlichting,koffiezetapparaatenthermostaat).Deeersteervaringenvan
consumenten met chatbots worden meestal opgedaan via de klantenservice van grote bedrijven.
De volgende stap is dat conversational commerce een significante rol in de gehele klantreis van
consumentengaatspelenbijhetkopenvanproductenendiensten.Waarnudemeestetoepassingen
nogviatekstberichtenverlopen,zullenvoicetoepassingensnelvolgen.DerecentelanceringvanGoogle
HomeindeNederlandsetaalishiervaneenuitstekendvoorbeeld.
Vanbedrijvendiealopgrotereschaalgebruikmakenvanchatbots,
leerdenwedatdeinvoeringcontinuaandachtvraagt.Hetwordteen
integraal onderdeel van de bedrijfsprocessen. Medewerkers zien
het aanvankelijk vaak als een bedreiging als ze niet goed worden
geïnformeerd. Werkwijzen moeten worden aangepast, waardoor
medewerkers opnieuw getraind moeten worden. Daarnaast
moeten de geautomatiseerde conversaties doorlopend worden
geoptimaliseerd. De eerste stappen rondom het automatiseren
van eenvoudige conversaties zijn met de huidige technologie snel
gezet.Maarwanneerhetditstadiumontgroeit,neemtdebenodigde
investering in tijd en geld toe. Om significant meer toegevoegde
waarde te leveren via conversational oplossingen is de integratie
met andere systemen noodzakelijk en daarmee vraagt het al snel
ookeenintensieveictinspanning.
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Kortom, reden genoeg om dieper in conversational commerce te duiken en te onderzoeken wat we
kunnenlerenvanexpertsenvananderebedrijven.Daaromheeftdeexpertgroepeennieuwenuniek
maturitymodel ontwikkeld. Met dit model kunnen bedrijven eenvoudig vaststellen hoe volwassen
(mature) ze zijn op het gebied van conversational commerce. Na het beantwoorden van een aantal
vragengeefthetmodelpraktischetips,diespecifiekjouwbedrijfmeteenverderhelpenomdevolgende
staptezetteninconversationalcommerce.EenaantalvandealgemenetipsvandeShoppingTomorrow
ConversationalCommerceMaturityCheckbotzijnookalvastindezebluepapertelezen.

1.1 Definitie van conversational commerce
Er zijn al vele definities van conversational commerce in omloop die in essentie niet veel van elkaar
verschillen.Vooronzeexpertgroepgaathetomdeinteractietussenconsumentenbedrijfdie:
• viamessaging,chaten/ofspraaktechnologieplaatsvindt;
• via een virtuele assistent (chatbot) verloopt, al dan niet in combinatie met een
medewerker;
• eeneenopeenconversatiemetwederzijdsbegripbetreft;
• (near)realtimeis;
• gericht is op de customer journey van een commerciële transactie (oriëntatie,
advies,aankoop,levering,serviceenretour).

1.2 Marktpotentie van conversational commerce
Conversational commerce heeft potentie. Uit onderzoek van
Hubspot Research in de Verenigde Staten, Australië en Singapore
blijktdatmeerdan80%vandeconsumenteneendirectantwoord
belangrijk vindt wanneer zijn een vraag hebben over een product
of aankoop. Voor vragen rondom een aankoop geeft 33% aan dit
bijvoorkeurviachattedoenenvoorservicevragenisdatzelfs42%.
UitonderzoekvanCapgeminiindeVerenigdeStaten,hetVerenigd
Koninkrijk,FrankrijkenDuitslandblijktdat51%vandeconsumenten
al gebruikmaakt van virtuele assistenten en 35% daarvan op die
manieralaankopendoet.Zijschattendewaardevanconversational
commercevoorretailersop$35miljardin2020.
Waar het nu nog veel via tekstchatberichten gaat, zal voice een
snellevluchtnemen.Datblijktweluithettoenemendgebruikvanspeakersystemenbijhetshoppen
met Amazon Echo in landen waar Amazon actief is. Uit onderzoek van Forrester Research blijkt dat
12% van de Amerikaanse huishoudens al zo’n apparaat bezit en dat 29% daarvan er ook echt mee
winkelt. De verwachting is dat binnen vijf jaar meer dan de helft van de Amerikaanse huishoudens
gebruikmaaktvanslimmespeakersystemen1eninChinaliggendezegetallenzelfsnoghoger.Capgemini
deedvergelijkbaaronderzoekineenaantalEuropeselandenensteldevastdat35%vandemensendie
regelmatigeenstemassistentgebruiken,erookzakenalsboodschappenenkledingmeekoopt.2 De
expertgroepConversationalCommercedeedonderzoekopditgebiedonderNederlandseconsumenten
enretailexpertsenderesultatendaarvanwordenverderopindezebluepaperbesproken.
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2. Get aware – over het belang van conversational
commerce
2.1 Welke kansen en bedreigingen biedt conversational commerce?
Eengrotekansdieconversationalcommercebiedt,ishetdirecteenlaagdrempeligecontactmet(grote
aantallen)consumenten.Ditheeftdevolgendevoordelen:
• Ineenconversatieismeerenspecifiekereinformatieoverdeklantbehoefteencontextte
verkrijgen.
• Vervolgenskaneenpersoonlijkerenpassenderaanbodwordengedaan.
• Hetbiedtbedrijvendemogelijkheidom(24/7)aanwezigtezijnbijhetontstaanvandebehoefte.
• Hetcombineertdemogelijkheidvaneengesprekmethetgebruikvanbeeldmateriaal.
• Hetkanherhaalaankopenvergemakkelijkenenversnellen.
• Consumentennegerengeoorloofdechatberichten(voorlopig)mindersneldanbijvoorbeeld
emails.
• Bijeenslimmeinzetvanmiddelenkanhetookeenkostenreductiedoorefficiëntieopleveren.
Bovendienishetschaalbaar.
• Deconversatiekaneenvoudiggelogdenlaterdoorzochtof
geanalyseerdworden.
• Alsconsumentenditkanaalkunnenkiezenvoorklachten,
beschermthetjetegen(openbaar)negatiefsentimentop
social media.
Conversationalcommercebiedtbedrijvendekansomveelteleren
vanenoverhunklanten.Eenchatbotlevertbeterinzichtindeexacte
vragen en behoeften van de klant dan wanneer klanten naar de
webshopofFAQwordendoorverwezen.
Starten met conversational commerce kent echter ook een aantal
bedreigingen. Een belangrijk aspect hierin is de kwaliteit van de
conversatie,waarbijverschillendefactoreneenrolspelen:
• De kwaliteit van de Nederlandse taal in de gebruikte spraak/
chattechnologie:hetzouechtereenkwestievantijdmoetenzijn
voordatookinonzetaaleenvoldoendeniveauisbereikt.
• ‘Humantohuman’ vervangen door ‘humantochatbot’ geeft
het risico van miscommunicatie, wat snel tot teleurstelling
bij de consument kan leiden; de fouttolerantie is hierbij over
het algemeen niet hoog. Daarom is het zeker in het begin
belangrijkomdescopevaneenchatbotbeperkttehoudenen
deverwachtingenvandegebruikergoedtemanagen.
• Dekanaalswitchmetbehoudvancontent,context,conversatieen
authenticatie is behoorlijk ingewikkeld, zowel qua technologie/
informatievoorzieningalsorganisatorisch.
De expertgroep denkt dat kunstmatige intelligentie ‘het nieuwe
normaal’gaatwordenendatconversationalcommercedaardoorbinnenenkelejarennietmeerwegte
denkenisuitdekanaalmixvanretailersenandereconsumentenbedrijven.
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2.2 Wat vindt de consument ervan?
In hoeverre is de Nederlandse consument bereid het aankoopproces via conversational commerce
te laten verlopen? Deze vraag is lastig eenduidig te beantwoorden. Wellicht gaat het uiteindelijk om
enkelestappenbinneneentotaleomnichannelcustomerjourney.Enbetrefthetdanvoiceofchat,enin
conversatiemeteenchatbotofmeteenmedewerkervanvleesenbloed?Omhiervoortocheengevoel
teontwikkelen,isinsamenwerkingmetGfKondervijfhonderdconsumentenonderzoekgedaannaar
chatalsinteractievormennaardekoopbereidheidviachatbots.

Geprefereerde methode van contact met retailers als het gaat om informatie of advies3
UithetonderzoekvanGfKblijktdatchatalscommunicatiemiddelsteedsvakerdevoorkeurkrijgt.Dit
jaarisvoiceapartuitgevraagden8%vanderespondentengeeftaanditkanaaltewillengebruikenom
incontacttetredenmetbedrijven.Bijjongerenligtditpercentagealbovende10%,terwijldevoorkeur
voortekstchatwatgezaktisbijhen.Watverderopvalt,isdatdefysiekewinkelflinkaanpopulariteit
heeft gewonnen en dat de communicatie met bedrijven via telefoon in populariteit is gedaald. De
jongeregroeprespondenten(1434jaar)geeftaannetzoliefviachatmetbedrijventecommuniceren
alsviadetelefoon.Verderisdepopulariteitvansocialmediaoverhetalgemeenafgenomen,wellicht
gevoeddoordetoenemendediscussiesoverdebeschermingvanpersoonsgegevens.

Wat vindt de consument van contact met een chatbot?4
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Uithetonderzoekblijktookdat65%vanderespondentenhetacceptabelvindtom–inenigemate–
geholpen te worden door chatbots, terwijl 29% het onacceptabel vindt en 6% het niet weet. Van die
65%geeftongeveer85%aandatzeweldemogelijkheidwillenhebbenomoverteschakelennaareen
medewerker. Dit onderschrijft de conclusie die we als expertgroep vorig jaar ook al trokken: “Never
leaveyourbotalone!”enzorgaltijdvooreenmogelijkehandovernaareenmedewerker.

Op welke gebieden willen consumenten geholpen worden door een chatbot?5
Bovenstaande afbeelding laat zien in welke stappen van de customer journey een klant gebruik wil
makenvaneenchatbot.Wathierdirectopvalt,isdathetplaatsenvaneenbestellingenhetafrekenen
hetmeestwordengenoemd,terwijldehuidigeinzetvanchatbotsdoorbedrijvenzichopditmoment
vaakmeeropdeanderestappen(adviesenservice)richt.

2.3 Hoe denken de experts over conversational commerce?
Deexpertgroepheeftinsamenwerkingmetonderzoekschatbotabbiinsightsonderzoekgedaanonder
vijftigretailexpertsenhenbevraagdoverconversationalcommerce.Vandezeexpertsgafongeveerde
helftaanzelfalsconsumentoverwegendpositieveervaringentehebbenmetchatbots,eenderdehad
overwegend negatieve ervaringen en de rest nog weinig tot geen ervaringen.
Van de ondervraagden heeft bijna een kwart (24%) van de bedrijven conversational commerce al
ingevoerd,bijnadehelft(43%)wilditgaandoenenbijnaeenderde(32%)antwoorddeditniettegaan
doen.Verderzienweeenduidelijkverbandtussenpositieveofnegatieveervaringenalsconsumentmet
chatbotsenhetwelofnietinzettenvanchatbotsbijheteigenbedrijf.
38% van de experts weet precies wat conversational commerce is en nog eens 36% denkt redelijk
te weten waar het om gaat. Ongeveer een op de vier retailexperts geeft aan (nog) niet te weten
wat conversational commerce inhoudt. In het vervolg van dit onderzoek onder retailexperts zijn we
specifiekeringegaanopdeinzetvanchatbotsbinnenconversationalcommerce.
Slechts8%vandeexpertsdenktdatchatbotsgeenpositievebijdrageaanklantbelevingzullenleveren
enzietermeerrisico’sdankansenin.Degrootstegroep(74%)gelooftwelineenpositievebijdrageen
18%zelfsineenzeerpositievebijdrage.Depositievebijdragewordtvooralgezienineenbetereen24/7
5
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beschikbareklantenservice,gevolgddoorhetverlagenvandekosteneneenverbeterdeklantbeleving.
Eenveelkleinerdeelvandedeelnemendeexpertszietdepositievebijdrageinhetvergarenvanmeer
omzetofextraklantinformatie.
Ookaandezeretailerswerdgevraagdwaarindecustomerjourneychatbotsdemeestewaardekunnen
toevoegen.Zijdenken–integenstellingtotdeconsumenten–datchatbotsvooralwaardetoevoegenin
hetbeantwoordenvanvragenoverbestellingenenhetmeldenvanklachtenenretouren,inplaatsvan
inhetdaadwerkelijkdoenvanbestellingenenbetalingen.Ookhetverkrijgenvanpersoonlijkadviesen
inspiratie scoort niet hoog.

Obstakels voor het succesvol invoeren van conversational commerce6
Bovenstaandeafbeeldingtoontdedoordeexpertsmeestgenoemdeobstakelsvoordeinvoeringvan
conversationalcommerce.Meestgenoemdzijndebenodigdecontinueaandachtvoorcontentendata
endebenodigdeexpertise,gevolgddoordestandvandetechniekendeintegratiemetbestaandeict
systemen.

3. Get inspired – best practices uit binnen- en
buitenland
Methetthema‘Windowtotheworld’inhetachterhoofdzijnwijalsexpertgroep
opzoekgegaannaardebestpracticesinconversationalcommerce.
Een goed voorbeeld van een retailer die gebruikmaakt van chatbots, is H&M
ophetKIKplatform(zieafbeeldinghiernaast).Opbasisvaneenaantalvragen
over persoonlijke voorkeuren en het tonen van een aantal stijlen, wordt een
gepersonaliseerdaanbodvanproductengedaanindechat.Deaanschafvande
productenvindtoverigensnogwelviadegewonewebshopplaats.
Om te ervaren hoe ver de technologie is van kunstmatige intelligentie en
chatbots,ishetzekerdemoeitewaardomhetgesprekeensaantegaanmet
Mitsuku. Deze bot is al een aantal jaar op rij winnaar van de Loebner Prize,
eenwedstrijdwaarchatbotsmetelkaardestrijdaangaanwelkebothetmeest
menselijkopereert.JekunturenmetMitsukupratenzonderdathetsaaiwordt:debotreageertheel
natuurlijkenbegrijptzelfsjeemotieenstemming!
6
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Chat met Mitsuku

Mitsukuis(momenteel)slechtseenfancywidgetennietgefocustopretail.Eengoedvoorbeeldvaneen
organisatiewaarbijdevolledigecustomerjourneyviaconversationalcommercekanplaatsvinden,isde
Amerikaanse filmsite Fandango.Indeconversatiekandegebruikeradvies vragen over films,trailers
kijken,zienwelkefilmserinzijnbuurtdraaienenzelfsbioscoopkaartjeskopenviaMessenger.
OokUberconcurrentLyftheeftingezetopconversationalcommerce(onderstaandeafbeelding).Taxi’s
kunnenwordenbesteldviachat(bijvoorbeeldviaFacebookMessenger),maarookviavoicemetAmazon
Echo.Debotgeeftjevervolgensdelocatieeneenfotovanjechauffeur,meteenomschrijvingvande
auto.Zowordtconversationalcommerceingezetomnaastteconverterenookdeveiligheidvandeklant
teverbeteren.

Binnenonzelandsgrenzenzijnerookaltalvanbedrijvendieaandeslagzijngegaanmetconversational
commerce.EeninnovatiefvoorbeeldvaneenbotvaneigenbodemisdebeautybotvanJohnBeerens.
In deze conversatie wordt de Facebookprofielfoto (of in te sturen foto bij het ontbreken hiervan)
van de klant via kunstmatige intelligentie geclassificeerd. Op basis daarvan ontvangt de klant een
gepersonaliseerd aanbod voor een haarverzorgingsproduct. Vervolgens kan er via Tikkie eenvoudig
wordenafgerekend.DoordeinformatiemetakkoordvandegebruikeropteslaaninhetCRMsysteem,
kandebotinhetvervolgpersoonlijkeaanbiedingendoen(zieonderstaandeafbeelding).
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Een ander bedrijf dat conversational commerce heeft omarmd, is verzekeraar ASR. Zij hebben de
homepagevanhunwebsitevolledigomgetoverdtoteenconversatie.Alsdatwatjezoektnietviadebot
tevindenis,zaldezejenaardejuistepagina’sopdesitebrengenenjezogoedmogelijkhelpenjedoel
tebereiken.
Waardevorigetweevoorbeeldenzichvooralopconversationalcommercevia
chatrichten,ontstaanermetderecentelaunchvandeNederlandssprekende
GoogleAssistantookdeeersteusecasesvoorvoice.ZokanBB,debotvanKLM,
via stembediening een vlucht voor je vinden. Het daadwerkelijk boeken gaat
momenteelnogwelviadesite/app,maarhetlijktslechtseenkwestievantijd
voordathetheleaankoopprocesviavoiceplaatsvindt.InMessengerkanBBdit
namelijkalwel.
Voorhetdoenvandedagelijkseboodschappenblijktdezetechnologieeveneens
geschikt: bij zowel Jumbo (zie afbeelding hiernaast) als Albert Heijn kan de
virtueleboodschappenkargevuldwordenviaspraakbesturing.Indebestaande
appvanJumbomaaktmeerdan10%vandegebruikersdankbaargebruikvan
de spraakoptie, vooral doordeweeks en aan het eind van de dag. De meest
gekochteartikelenzijndanbasisproducten,zoalsmelk,kaas,broodeneieren.
In gesprek met Ricardo Krikke van Teleperformance over de inzet van Sam, de
chatbot voor Samsung
Sam wekt de indruk een echt persoon te zijn. Hoe hebben jullie zijn karakter vormgegeven?
“We hebben met een flink aantal mensen bepaald welke bekende karakters qua
kennisenuitstralingzoudenmatchenmeteenchatbotvoorSamsung. Daarbleven
erdrievanover:Q(JamesBond),WillieWortelenLuukIkink.Alledrieophunbeurt
innovatief en creatief, maar ook met humor en een knipoog. Op basis daarvan
hebben we Sam een eigen karakter gegeven dat we doorvoeren in uitstraling en
toneofvoice.”
Hoe zorgen jullie ervoor dat Sam steeds beter gaat
functioneren in zijn rol?
“Het belangrijkste is dat we continu de
conversaties monitoren en de klant de
conversatie laten beoordelen op basis van de
vraag “Hoe makkelijk heeft Samsung het jou
gemaaktomjevraagbeantwoordtekrijgen?”Van
elke ‘mindere’ conversatie achterhalen we het
doel (de intent) en passen we de conversatie aan
omzodevolgendekeerwelopdejuistemanier
devraagteherkennenentebeantwoorden.We
breidenditooksteedsverderuit.Zohebbenwe
de contentgeneratie rondom producten (‘het
vullenvandePIM’)aangepastenwerkenweverderopindecustomerjourneyaan
deintegratiemetpartners,zoalsreparateurs.”
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Jullie werken veel via Messenger. Waarom?
“Het exacte kanaal maakt ons uiteindelijk niet zoveel uit, maar we zien wel een
trend:privéconversatiesnemenrelatieftoeenpubliekeconversatiesnemenaf.In
Messengerblijvenwegemiddeldlangerbijdeklantenisdetoneofvoiceookecht
anders;Samwordtdanveelsnellerinformeel.Zobouwenweeenbandwaarmee
hernieuwdecontactenefficiënterkunnenwordenafgehandeld.“

4. Get mature – tips om conversational commerce een
stap verder te brengen
4.1 Conversational commerce maturity-model
Conversationalcommerceinvoerenisnieteeneenmaligproject.Vergelijkhetmaarmetdeinvoeringvan
ecommerceinjebedrijf:hetontwikkeltzichsteedsverderenvraagtcontinuaandachtenaanpassing.
Deexpertgroepheefteenmodelontwikkeldwaarmeebedrijvenkunnenvaststellenhoevolwassenze
zijnophetgebiedvanconversationalcommerce.Ditmodelgeeftvervolgenspraktischetipsomjeals
bedrijfverderteontwikkelenopditgebied.Dezetipspassenbijhetniveauvanvolwassenheiddatje
bedrijfnuheeftenhelpenomdaarineenniveauhogertekomen.
Deontwikkelingvanconversationalcommercebinnenjebedrijfvindtopeenaantalgebiedenplaats.De
expertgroepheeftdezegeclusterdtot:customerfacing,organisatieentechnologie&data.Binnendeze
driegebiedenspelensteedstweehoofdvragen(aspecten)eenrol:
• Customerfacing:
 * Metwelkescopeisconversationalcommerceingezet?
* Wat is de kwaliteitvandegebruikerservaring?
• Organisatie:
 * Hoesluitendeprocessenenorganisatie-inrichting aan op conversational commerce?
 * H
 oe wordt het verandermanagement ingevuld om de medewerkers te begeleiden in de
verandering?
• Technologie&data:
 * Vanwelketechnologiewordtgebruikgemaaktvoorconversationalcommerce?
 * Welkedatazijnbeschikbaarinconversatiesenwatwordtmetdenieuwverkregeninformatie
gedaan?
Hetmaturitymodelsteltvoorallezesdeaspectenongeveertienvragenomdematurityvandataspectte
bepalenendebijpassendetipstekunnengeven.Hierdoorbestaathetgehelemodeluitongeveerzestig
vragen.Hetisechterookmogelijktestartenmethetbesprekenvaneen‘quickscan’metmaartwintig
vragen. Dan wordt de maturity wat algemener vastgesteld en nemen de tips in aantal en specifieke
toepasbaarheidvoorjouwbedrijfietsaf.
Doe mee, ga het gesprek aan met de Conversational Commerce Maturity Checkbot en krijg een
bedrijfsspecifiek adviesrapport!
Devragenwordengesteldineenconversatiemeteenchatbot:deMaturityCheckbot.Opbasisvande
gevoerdeconversatiewordt–metgebruikmakingvankunstmatigeintelligentie–eenbedrijfsspecifiek
adviesrapport samengesteld dat per email wordt toegezonden. Dit rapport bevat een flink aantal
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praktischetipsdiedirectaansluitenopdespecifiekesituatievanhetbedrijfwaarmeedecheckbotin
contact stond. Deze tips zijn zorgvuldig bepaald met de kennis en ervaring die de expertgroep heeft
opgedaan.Eenaantalvandemeeralgemenetipszijnookindithoofdstuktelezen.

Scan de QR-code om naar de chatbot te gaan

4.2 De belangrijkste tips op weg naar maturity
Varieer in vorm
Een manier om de conversatie prettig te laten verlopen, is door
variatie in de vorm van de input en output te kiezen. Stel open
vragen om zoveel mogelijk over de context te weten te komen,
maar stel een multiplechoicevraag wanneer de mogelijke
antwoorden vastliggen. Dan zijn de keuzeopties als aantrekkelijke
buttonstepresenteren,maarsomsookalsafbeelding.Daarnaast
kandegebruikereenfotouploadenofeenantwoordmetbehulp
vaneenslidergeven(bijvoorbeeldbruikbaarwanneerernaareen
waarderingwordtgevraagd).EnTikkieheeftonslatenzienhoeje
de afsluiting van een geslaagde conversatie kunt ‘vieren’ met een
juichend poppetje in plaats van de standaardafsluiter “Dank voor
uwmedewerking.”
Geef je chatbot een karakter
Hetisbelangrijkdatdechatbotaansluitbijjedoelgroepenbijhetgewensteimagovanjemerk.Ditgaat
verderdanalleenpassendtaalgebruik(je/jijofu,ffofeven,coolofmooi);hetbepaaltookhoedebot
zichgedraagt.Daaromisheteengoedideeomdeboteennaamenkaraktertegeven.Dezevormen
de leidraad voor de medewerkers die de bot gaan bouwen en van content gaan voorzien. Voor het
beschrijvenvandatkarakterkunjeeenmixvantweeofdriebekendepersoonlijkhedengebruiken.Een
botdiejedefinieertalseenmixvanEnzoKnol,FreekVonkenAliBspreektwaarschijnlijkmeertotde
verbeeldingdanopteschrijvendatdeboteentikkeltjebrutaal,onderzoekendenbegripvolmoetzijn.
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Doe het rollenspel
Wanneer je met je collega’s goed hebt nagedacht over de conversaties, zijn er waarschijnlijk goed
doordachte flows en content vastgelegd in het chatbotsysteem. Om deze te testen, is het raadzaam
een rollenspel uit te voeren. Print de content uit het chatbotsysteem en laat iemand de consument
spelen en een conversatie beginnen. Vervolgens geeft een collega antwoord, louter gebruikmakend
vandegeprintecontent.Ditgeeftjesneleenbetergevoeloverdekwaliteitvandeconversatiediegaat
ontstaanenoverdetoneofvoice.
Personaliseer
Eenstapverderisdatdebotz’ngedragentaalgebruikookaanpastaandeindividuelegebruikerenaande
situatie(context).Eengroteverzekeraarwileenmanvanmiddelbareleeftijddieeenuitvaartverzekering
wilafsluitenandersbenaderendaneentienerdiezijneerstescootergaatverzekerenenerhetliefst
zo snel mogelijk op wil gaan rijden. Personalisatie kan soms al goed plaatsvinden op basis van de
informatieuitdeconversatie(zoalsgenoemdenaam,doelenlocatie)ofgedrag(zoalslangzaamofsnel
typen/klikkenenbepaaldwoordgebruik).Maarpersonalisatiewordtvaaknogveelbeterwanneererook
gebruikwordtgemaaktvananderebronnenofsystemen,zoalshetCRMsysteem,ofzelfsexternedata,
zoalshetweerberichtofklimaatinfovaneenbepaaldelocatie.
Faciliteer de aankoop zo ver mogelijk
Wanneerjealsretailerookdemogelijkheidwilbiedenomeenaankooptedoenenzodeconversatie
te converteren, dan zijn daar verschillende opties voor. De meest eenvoudige is het communiceren
vaneenlinknaardewebshop.Eenstapverderisaldatdezelinkleidttoteengevuldwinkelmandje(en
wellichtingelogdegebruiker).Hetmooisteisnatuurlijkalsdeaankoopvolledigbinnenhetchatkanaal
kanwordenafgerond.
Respecteer privacy
Indezetijdenkunnenwenietoverconversationalcommercepratenzonderhetookoverprivacyen
beschermingvanpersoonsgegevenstehebben.Hetbelangrijksteisdatwijalsexpertgroephieringeen
expertszijnenwedringendadvisereneenechteexpertopditgebiedteraadplegenomjeeigenchatbot
(regelmatig)telatentoetsenaanwettelijkekaderszoalsdeAlgemeneverordeninggegevensbescherming
(AVG).Eenpaaralgemenerichtlijnen:
• Vermeldwatjedoetmetdegegevensenvraagdebenodigdetoestemming.
• Leidconversatiesoverprivacygevoeligeonderwerpenwegvandechatalsjedaarnietopingericht
bent.
• Vraag geen privacygevoelige informatie, zoals bankgegevens
ofmedischezaken.
• Zorgdatjeconversatieskuntwissen.
Laat bot en mens samenwerken
Een belangrijk uitgangspunt is dat de chatbot gaat samenwerken
metdeanderemedewerkersvanhetbedrijf.Hetisgoeddenkbaar
dat een chatconversatie start met een ‘intake’ (het uitvragen van
naam/klantnummer en intentie (reden) waarom de gebruiker een
conversatiestart),waarnadeconversatiewordtvervolgddooreen
medewerker. Zeker als het een complexe vraag (intentie) betreft.
De intakebot kan ook doorverwijzen naar een andere bot (zoals
de openingstijdenbot of retourenbot). Ook kan de conversatie
zelf redenen geven om over te schakelen naar een medewerker,
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bijvoorbeeldbijbepaaldtaalgebruikofbijbepaaldeemoties.Daarnaastadviserenweomdegebruiker
altijddemogelijkheidtebiedenomzelfoverteschakelennaareenmedewerker.
Zorg voor een goede hand-over
Wanneerjeoverschakeltnaareenmedewerker,zorgdandathijdevolledigeconversatietezienkrijgt
zodathijnietinherhalinghoefttevallen.Jekuntditnogverderfaciliterendooreenkortesamenvatting
(naam, intentie, betreffende product) te geven en een – op basis van kunstmatige intelligentie –
suggestietedoenvoorhetantwoordofdeoplossing.Opdiemanierwordtdemedewerkergeholpen
inefficiëntieenkanhijzelfnogeencheckdoenopdecorrectheidvanhetantwoordalvorenshette
communiceren. Toch doet de medewerker er altijd langer over dan een chatbot. Het is goed dit ook
evenaandegebruikertemeldenophetmomentvanoverschakelen.Enbedenkdatdemedewerkerhet
gesprekookweerkanteruggevenaandebot,bijvoorbeeldalsnaeenconversatieblijktdaternogeen
afspraakineenwinkelingeplandmoetworden.
Verdeel het werk slim
De samenwerking is ook een belangrijk aspect in de acceptatie van de chatbot als collega voor de
medewerkers.Doordezesamenwerkingsliminterichtendoetdebotzoveelmogelijkhetstandaarden
repetitievewerkenkunnendemedewerkerszichrichtenophetcomplexereendaarmeeinteressantere
werk.Opdezemaniermaaktdebodhennietoverbodig,maarvergroothijjuisthuntoegevoegdewaarde.
Betrek medewerkers vanaf het begin
Omdeacceptatievandechatbotalscollegatevergroten,ishet–zoalsmetelkeverandering–belangrijk
omdemedewerkershierinvanafhetbegintebetrekken.Laatmedewerkerszelfbepalenwelkedelenvan
hunwerkteautomatiserenzijnenlaatzemeehelpenomdebotteontwerpen.Datbereidtzealmeteen
voorophungewijzigderolnainvoering.Daarnaastzijnerverschillendeheelbasalezakendiegoedblijken
tewerken.Maakbijvoorbeeldechteencollegavandebot.Geefhemeennaam,vierzijnverjaardagendeel
resultatenenvoorbeeldenvangeslaagdeenmislukteconversaties,maarookgrappigeanekdotes.Enblijf
duidelijkmakendatjuisthetinteressanterewerknaardemedewerkerskomt.
In gesprek met Denise Drost-Ridder, Manager Service Innovatie bij bol.com
Hoe zijn jullie omgegaan met de acceptatie van een chatbot door de medewerkers van
customer service?
“De focus ligt hierbij niet op vervanging maar op een samenwerking; de
samenwerking tussen serviceexperts en bots kan ervoor zorgen dat ze allebei
inhunkrachtstaan.Doordezesamenwerkingcombineerjedesnelheidvaneen
machine met de creatieve personalisatie die alleen een mens kan aanvoelen en
bedenken.”
“Erzijnverschillendesoortensamenwerkingenmogelijk.Dechatbotwordtingezet
als werkvoorbereider en voert een aantal repetitieve ondersteunende taken uit,
bijvoorbeeld het stellen van een aantal standaardvragen. In de samenwerking is
demedewerkerdegespreksleiderwaarindechatbotonderdelenvanhetgesprek
overneemt.Ineenanderevormvansamenwerkingneemtdechatbothetgesprek
helemaal over totdat een bepaalde ondergrens van zekerheid is bereikt en dan
vraagthijaaneenserviceexpertomhetgesprekovertenemen.“

Conversational Commerce

“Dechatbotiseenautonome‘medewerker’meteenmenselijkecollegaalsbackup.
Hierbij is de chatbot als het ware een eerstelijnsmedewerker en dus worden de
vragendieoverblijvenvoormedewerkerscomplexer.Acceptatiebegintmethetbesef
datdeintroductievaneenchatbotimpactheeftophetwerkvandemedewerkeren
datergewerktmoetwordenaanhetinrichtenvandesamenwerking.”
Hoe ver gaan jullie in de verpersoonlijking van de chatbot richting medewerkers?
“Elkechatbotheeftnatuurlijkeennaam,deverjaardagvandebotwordtgevierd,
en uit nieuwsgierigheid hebben wij weleens een persoonlijkheidstest uitgevoerd
vooreenvanonzewerkvoorbereidechatbots.Kleineverkennendestappenomde
chatbotsonderdeeltemakenvanonsteamendeacceptatieteverhogen.”
Wat zou je andere bedrijven nog willen meegeven in dit licht?
“Denkerniettegemakkelijkover.Deintroductievaneenchatbotheefteenimpact
op het werk van mensen en de kracht ligt in de samenwerking. Sta tijdens het
ontwerpprocesnietalleenstilbijdebelevingvandefrontendgebruiker,maarook
bijdemedewerkerdiehetgesprekmoetovernemen.Zetjemedewerkersbewust
inomdechatbotteverbeteren,maarleterviceversaopdatdechatbotaltijdeen
warmeoverdrachtnaardemedewerkerverzorgt.”
Herinvesteer kostenbesparingen in verbeteringen
Omtevoorkomendatdechatbotgezienwordtalseeneenmaligekostenbesparing–inplaatsvaneen
diepteinvesteringindeverhogingvandeklantenmedewerkertevredenheid–ishetverstandighier
eenvuistregelvooraftespreken.Zosprakeengroteklantenserviceafdelingvantevorenafdatvanelke
bespaardeeuro1/3naarverbeteringvandechatbot,1/3naarmeercapaciteiten1/3naarhetresultaat
zouvloeien.Opdezelfdemanierkunjeookafsprekendateendeelwordtgeïnvesteerdindeopleiding
vanmedewerkersdiecomplexeretakenmoetengaanuitvoeren.
Meet en weet
Om het succes van de chatbot te meten en om gemotiveerd te
blijvenverbeteren,ishetzinvolomeenaantalKPI’stedefiniërenen
te gaan meten. Vanzelfsprekend moeten deze KPI’s aansluiten op
de beoogde doelen, zowel binnen het domein van de conversatie
als aan bedrijfsdoelstellingen in algemene zin. Je kunt hierbij
denken aan een simpele tevredenheidscheck aan het einde van
eenconversatie,aanmetingenvandeduurvanconversatiesenaan
conversie.Naasttevredenheidzoujegebruikersookkunnenvragen:
“Hoegemakkelijkwashetomjedoeltebereiken?”,wateencustomer
effort scoreoplevert.Analyseerdescoresperintentie,zodatjegericht
kuntgaanverbeteren.LegookdechatbotcontactenvastinhetCRM
systeemenvergeetdezeniettevergelijkenmetdeanderekanalen,
zodatjeookeenbusinesscasekuntmaken.
Analyseer en leer
Vandeconversatiesvaltveelteleren.Sowiesodoorzeteanalyserenenvasttestellenwaarombepaalde
conversatiesvastlopen,zodatditweerverbeterdkanworden.Ookkanuitdeanalysevandeconversaties
blijkendatietsindewebshopnietduidelijkisofdatergrotebehoeftezouzijnaaneenproductofdienst
dienunognietwordtgeboden.Hetgrotevoordeelvanconversatiesmetopenvragenisdatdeklant‘open’
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verteltwatzijnbehoefteis,inplaatsvanmeteeningebaandepadengeduwdteworden.Realiseerjedusdat
deinzichtenuitdeconversatiesookrelevantzijnvooranderekanalen,processenenafdelingen.
Vergeet niet te verrijken
Bedenkdateenprettigeconversatiehetuitgelezenmomentisom
nogwatmeervandeklanttewetentekomenofhemeenspeciale
aanbiedinginhetvooruitzichttestellen.Stelhembijvoorbeeldeen
extraprofielvraag:“Hebtunogmeerhuisdieren?”alsiemandeen
hondenmandwilkopenof“Zouuhetfijnvindenalsikunogeven
appwanneerereenleukeaanbiedingvoorhondenvoeris?”
Bouw voor hergebruik
Leterbijhetinrichtenvandechatbotopdatjevanafhetbeginwerkt
volgenseenstructuurdievoorherbruikbaarheidenbeheersbaarheid
zorgt.Ditdoejedoorjeontwerpgoedoptedelenin:
• intenties: doelen van de gebruikers, zoals het vinden van
eenwinkel,hetzichzelfkenbaarmakenofhetdoenvaneen
aankoop;
• entiteiten:‘masterdata’zoalsproducten,winkelsenklantprofielen;
• dialoog:deconversatieflow,bijvoorbeeld:begroetingintakeproductadvies.
Hetvoordeelvandezeopzetisdatjeallecomponentenopmeerdereplekkenkunthergebruiken.De
intake kun je in meerdere conversaties laten plaatsvinden. Wanneer in een adviesgesprek de klant
vraagtbijwelkewinkelhijdebroekkanpassen,danisdeintentie‘winkelzoeken’weeraanteroepen.
Alserdanlatereenwinkelbijkomt,hoeftdatmaaropéénplekaangepastteworden.

5. Get on board – conclusie en aan de slag!
Conversationalcommercegroeitsnelenwordteenbelangrijkonderdeelindekanaalmixvanretailers.
Consumentenmakensteedsmeergebruikvanchatenvoiceenwillenopdezemanierookincontact
tredenmetbedrijvenenaankopendoen.Detechnologieontwikkeltzichsnelenwordtgaandewegook
steedsbetertegebruikenindeNederlandsetaal.Conversationalcommercezaldecustomerjourney
in alle stappen veranderen en biedt bedrijven de kans om op een laagdrempelige manier eenop
eengesprekken te voeren met grote groepen klanten en zo veel te leren van en over deze klanten.
Daarnaastkandeinzetvanchatbotsookefficiëntieopleveren,bijvoorbeelddoorsimpeleklantvragen
viadezevirtueleassistentenaftehandelenendemedewerkersintezettenopcomplexerevragen.
De inzet van conversational commerce is niet een éénmalig project. Het vraagt continu aandacht om
de conversaties te analyseren en te verbeteren, en om conversational commerce te integreren in de
bedrijfsprocessenenorganisatie.Omconversatiessteedsbeterenpersoonlijkertemaken,isveelcontent
en koppeling met andere systemen, zoals een CRMsysteem, nodig. Dit vraagt om een multidisciplinaire
aanpakénuithoudingsvermogen,gedrevendoordewilomdeultiemeklantbelevingtebieden.
Beginkleinenmanagedeverwachtingookgoedbijjeklanten.Zorgvooreengoedesamenwerkingtussen
dechatbotendemedewerkersengroeivervolgensstapvoorstapverder.Daarbijkunjegebruikmaken
vanhetuniekematuritymodel,datvoorelkestapeengrootaantaltipsenpraktijkvoorbeeldenbevat.
Maardeallerbelangrijkstetipiseenvoudig:wachtnietlangerenbeginnu!
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