
Iedereen gebruikt af en toe een chatbot. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over een dienst of een product. Ben je benieuwd waarom sommige 
bots een glashelder antwoord geven, maar andere geen zinnige reactie formuleren? Of wil je weten hoe het komt dat sommige bots je echt 
betrekken bij een gesprek en andere juist irritatie opwekken? De sleutel tot succes: conversational content. Waarom dat zo is en hoe je deze 

content inzet voor je bot lees je in het whitepaper van Tessa Schutte: Conversational content is king!

Tessa is Senior Business Consultant en Manager van het Service Content Team bij TKC digital. Zij zorgt samen met haar team voor een 
geweldige customer experience via chatbots en is expert in conversational content.  

 

De sleutel tot succes van je chatbot

CONVERSATIONAL
CONTENT IS KING



MET CONVERSATIONAL CONTENT VOERT 
JE CHATBOT EEN ECHT GESPREK

De sleutel tot succes is dus conversational content. Maar wat is dat 
precies? Kort gezegd is conversational content schrijven zoals je spreekt. 
Je gebruikt deze content bijvoorbeeld in een chatbot om een gesprek te 
voeren met je klant. Conversational content is ontstaan uit de technische 
ontwikkeling van chatbots. De Hype Cycle van Gartner helpt dit uit te 
leggen. Elke (nieuwe) technologische ontwikkeling doorloopt deze cycle. 
 
De Hype Cycle bestaat uit vijf fases. Na de initiële uitvinding volgt een 
piek in de verwachtingen die mensen van de nieuwe technologie hebben. 
Belangrijk is dat je deze hoge verwachtingen ook kunt waarmaken. 
Veel uitvindingen sneuvelen als ze niet aan de verwachtingen voldoen. 
Bij andere technologieën leren we juist van de tekortkomingen en 
wordt de positie van die technologie steeds sterker. Na deze vierde fase 
volgt uiteindelijk de laatste fase: de nieuwe technologie is mainstream 
geworden.

De chatbot is duidelijk over de hype-piek heen en zit in fase vier. De 
kinderziektes zijn eruit en de chatbot heeft een sterke positie binnen 
klantcontact. Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de chatbot is 
conversational content. Want op de top van de hype dachten veel mensen 
nog dat de chatbot helemaal zonder menselijke inbreng werkte. Maar 
niets is minder waar: de mens is essentieel om een chatbot optimaal te 
laten functioneren. 

 

https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle


Denk vanuit de klant,
in de taal van de klant
Hoe zorg je voor goede 
conversational content? 
Voorbeelden van mislukte chatbots 
zijn er tenslotte genoeg. Denk 
aan chatbots die de klant niet 
begrijpen, waardoor je in een 
eindeloze loop komt met je bot. 
Een voorbeeld is een bot die je het 
weerbericht vertelt. Dit gaat mis als 
je de bot vraagt wat voor weer het 
dit weekend wordt. De bot herkent 
alleen de dagen van de week. Hij 
heeft geen idee wat je bedoelt met 
‘weekend’, terwijl iedereen met een 
maandag-tot-en-met-vrijdagjob 
de term weekend toch regelmatig 
gebruikt. Daarom is het belangrijk 
dat de bot de taal van de klant 
spreekt.

Een chatbot is altijd online, 24/7. Dat betekent dat klanten op elk moment een 
antwoord krijgen op hun vragen. Ook als al je medewerkers op één oor liggen. 
Met de juiste content zorg je er bovendien voor dat de klant in één keer het juiste 
antwoord krijgt. Tot slot kun je ook content aan je klant aanbieden als je weet 
wanneer je klant hier behoefte aan heeft. Zo help je de klant voordat hij beseft 
dat hij hulp nodig heeft: proactieve service! 

Een chatbot kan oneindig veel gesprekken tegelijkertijd afhandelen. Als je ervoor 
zorgt dat de bot de vraag van de klant goed herkent, heeft je klant razendsnel 
antwoord op de vraag.  

Met name op dit laatste voordeel heeft conversational content een groot effect. 
Het klinkt misschien wat zweverig, maar een chatbot kan daadwerkelijk een 
band opbouwen met je klant door met conversational content het gesprek aan 
te gaan. Met goede conversational content kun je je klant positief verrassen en 
zo de kwaliteit van de gesprekken die je met je klanten hebt verbeteren. Hiermee 
creëer je een waardevolle connectie met de klant en bind je klanten aan je merk. 

Conversational content werkt alleen als je het op de juiste manier inzet. Als je dat 
op de volgende drie gebieden doet, maakt je chatbot de meeste kans op succes. 

1.  Sluit naadloos aan op de vragen van je klant

2.  Help klanten op de meest efficiënte manier 

3.  Maak waardevolle connecties met je klanten

Drie gouden kansen met goede conversational 
content



Om je chatbot succesvol in te zetten, moet je weten wat voor je klant belangrijk 
is. Customer journey mapping kan daarbij helpen. Met customer journey 
mapping visualiseer je de klantreis, waardoor je verbeterpunten blootlegt.
Deze pijnpunten kunnen een mooie kans zijn om je chatbot op in te zetten.

Maar welke vragen kun je nou het beste laten afhandelen door een chatbot? 
Daarvoor gebruik je de Value-Irritant Matrix. Met deze matrix zet je de waarde van 
vragen voor de klant af tegen de waarde van dezelfde vragen voor organisatie. 

Vragen die veel waarde hebben voor de klant, maar weinig voor de organisatie 
zijn handig om toegankelijk te maken door selfservice en dus om te 
automatiseren. Een chatbot is daar een goede oplossing voor. 

Weer App
Poncho

Bepaal met de Value-Irritant Matrix waar je je chatbot
waardevol inzet



Verbeteren
Linksboven vind je klantvragen die irritant zijn voor de klant maar waardevol 
voor de organisatie. Deze klantvragen wil je wel behouden, maar makkelijker 
maken voor je klant, oftewel: verbeteren. Hier kan een chatbot met 
conversationele content bij helpen.
Neem het voorbeeld van een zakelijke lening- en kredietverstrekker. Periodiek 
moeten klanten een aantal documenten toesturen ter controle, zoals een 
jaarrekening. Hier zit je als klant niet op te wachten: als ondernemer wil je 
gewoon lekker ondernemen en aan je bedrijf bouwen. Maar als organisatie is 
dit wel waardevol. Zonder deze documenten kun je geen goede risicoanalyse 
maken. Het kost de organisatie alleen veel geld: klantenservicemedewerkers 
moeten handmatig herinneringen sturen of klanten hierover benaderen. En 
als de documenten binnen zijn, moeten zij deze handmatig verwerken. Door 
het inzetten van een chatbot met de juiste conversational content maak je het 
aanleveren van de documenten makkelijker en leuker

Aanmoedigen
Rechtsboven vind je de klantvragen die zowel waarde voor de organisatie als 
waarde voor de klant toevoegen. Dit zijn de klantvragen waar je tijd en aandacht 
aan wilt besteden, bijvoorbeeld voor het oplossen van complexe problemen. 
Conversational content is hiervoor minder geschikt en je kunt hier beter 
persoonlijk contact op inzetten. 

Automatiseren
Rechtsonder vind je klantvragen die waardevol zijn voor de klant, maar die geen 
waarde opleveren voor de organisatie. Bijvoorbeeld statusvragen zoals ‘is mijn 
pakketje al verstuurd?’, of ‘hoeveel staat er nu nog open op mijn rekening?’ Is 
conversational content hiervoor een goed idee? Jazeker. Dit zijn klantvragen 
waar hetautomatisch afhandelen van de vraag grote waarde toevoegt. Deze type 
vragen beantwoord je gemakkelijk en snel volledig geautomatiseerd.
 
Elimineren
Linksonder vind je klantvragen die zowel voor de klant als voor de organisatie 
niet van waarde zijn. Op zulke klantvragen wil je eigenlijk geen conversational 
content inzetten, want je wilt zulke contacten liever helemaal voorkomen.
Zonde van de tijd!
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Waarde voor de klant

Verbeteren / simpel maken

Elimineer

Irritant voor de klant, maar waardevol voor 
de organisatie. Maak deze taken
makkelijker voor de klant.

Irritant voor de klant en voor de
organisatie. Los de oorzaak hiervan op en 
probeer deze vragen te voorkomen of voor 
allebei makkelijker te maken.

Waardevol voor de klant en de
organisatie. Steek tijd in deze 
conversaties.

Waardevol voor de klant, maar
irritant voor de organisatie. Zorg voor
laagdrempelige selfservice.

Aanmoedigen

Automatiseren



De chatbot moet voelen als een mens, 
Maar net niet helemaal
Als je weet welke klantvragen je wilt afhandelen met je chatbot, bepaal je hoe 
je conversational content op de juiste manier inzet. Want er is iets geks met 
mensen en techniek. We reageren onbewust sociaal op niet-menselijke objecten 
en spreken daarom het liefst met een chatbot met een menselijke stem. We 
hebben namelijk de neiging om techniek en levenloze dingen te zien als iets 
menselijks. Hier zit ook meteen een mooie kans: door een menselijke stem te 
gebruiken, gaat de klant onbewust een emotionele band aan met de chatbot en 
je merk. Dit verbetert niet alleen de betrokkenheid van de klant, maar helpt zelfs 
bij het verhogen van de klanttevredenheid en het verbeteren van de reputatie 
van je merk. 

Stel de juiste prioriteiten voor je aan de 
slag gaat met de Content Priority Matrix
Natuurlijk kun je niet alles in één keer oplossen, dus begin daar waar je de 
meeste impact maakt. Dat bepaal je met de Content Priority Matrix. Door 
klantvragen in deze matrix te plaatsen, maak je inzichtelijk welke klantvraag je 
het best als eerst automatiseert. 

Op de verticale as van de matrix staat het volume, oftewel hoe vaak een 
bepaalde vraag voorkomt. Op de horizontale as staat de complexiteit, oftewel 
hoe moeilijk het is om deze vraag te beantwoorden. Alle vragen in het kwadrant 
‘hoog volume – simpel te beantwoorden’ kun je potentieel automatiseren. Dit 
zijn vragen die met de minste moeite de meeste waarde opleveren, goed dus om 
daar te beginnen. Eenvoudige vragen die vaak voorkomen, automatiseer je het 
eerst. 

Meer weten over de Value-Irritant Matrix en de Content Priority Matrix? Lees dan 
onze whitepaper Remove the bot from the human. 

Complex Simpel

Laag Volume

Hoog Volume

https://www.tkcdigital.com/aanvragen-remove-the-bot-whitepaper/


Maar als we het onderscheid tussen mens en techniek écht niet meer kunnen 
maken, dan maakt dat ons ongemakkelijk. Dit heeft te maken met de uncanney 
valley. Als techniek niet te onderscheiden is van een mens vinden we dit griezelig 
en gaat het positieve effect verloren. Zorg daarom dat je altijd duidelijk maakt 
dat de klant met een bot of virtuele assistent spreekt, maar maak de conversatie 
daarnaast zo menselijk mogelijk.

In het volgende voorbeeld zie je links een gesprek zonder menselijke stem en 
rechts met. Zoals je ziet leest rechts fijner en voelt het natuurlijker aan. Menselijk 
is dus wenselijk. 

Zo maak je je chatbot menselijk
Een grote factor in het bepalen van succesvolle content is dus dat je ervoor zorgt 
dat de je taal van de klant gebruikt. Dit begint bij een menselijke stem. Je creëert 
een menselijke stem op de volgende vier manieren.

 

Spreek de klant aan met zijn of haar naam en stel een relevante openingsvraag. 
Heeft de klant de chat gestart vanaf een bepaalde pagina op je website, dan is 
de kans groot dat zijn vraag over die pagina gaat. Speel daarop in, zoals in het 
voorbeeld hieronder. 

1.  Maak het persoonlijk



Door afkortingen, emoji’s en non-verbale cues te gebruiken, zorg je voor een 
informele communicatiestijl. Hierdoor schrijf je zoals je spreekt. Zorg wel dat 
de manier van schrijven past bij je merk. Laat de tone of voice van de chatbot 
aansluiten bij die van je merk.

Schrijf uitnodigend. Dit doe je door empathie te tonen en de dialoog te 
stimuleren, of door de klant iets positiefs toe te wensen. Zo wordt het een leuk 
gesprek. 

Een chatbot kan natuurlijk in een mum 
van tijd alle benodigde informatie op 
je beeldscherm toveren. Maar je klant 
heeft leestijd nodig. Stuur dus niet 
teveel tekst in één keer, of teveel in 
één tekstblok. Maar wat is nou teveel? 
Om dit te bepalen kun je de volgende 
vuistregels gebruiken: één of twee 
zinnen per bubbel en maximaal twee 
tot drie bubbels per ‘beurt’.  

Ook doet een indicatie dat je ‘aan 
het typen’ bent het goed, zoals de 
bekende drie knipperende bolletjes. Zo 
zorg je ervoor dat het gesprek op een 
natuurlijk tempo verloopt en wordt het 
menselijker.

2.  schrijf informeel 3.  maak het een leuk gesprek

4.  PAS HET TEMPO AAN



Transactional, conversational en 
engaging. Drie soorten coPY
Hoe klanten een chatbot gebruiken, hangt af van de behoefte van de klant en de 
plek in de klantreis waarop hij zich bevindt. Het is belangrijk dat de content in de 
chatbot aansluit op de klantbehoeften. 

Bovendien gebruiken we zowel de termen content als copy.
Met copy bedoelen we uitsluitend tekst, terwijl content
breder kan zijn. Naast tekst zijn dat bijvoorbeeld knoppen
of visuele content. 

Conversational copy maakt dat een chatbot een echte
conversatie voert. Maar dit is niet de enige soort copy.
We onderscheiden ook transactional en engaging copy,
die ook zorgen voor een succesvolle chatbot. Aan de hand
van een paar voorbeelden leggen we het verschil uit.

Transactionele copy gebruik je wanneer je een klant snel en
effectief een oplossing wilt bieden. De klant wil bijvoorbeeld
weten hoeveel belminuten hij nog in zijn bundel heeft, of
waar hij zijn hypotheekoverzicht kan vinden. Dan zit hij niet
te wachten op een uitgebreide conversatie, maar wil hij het
liefst gewoon direct antwoord. Dat doe je met transactionele
copy.

Hiernaast zie je een mooi voorbeeld van hoe dat eruitziet bij de Rabobank. Deze 
chatbot geeft direct antwoord op het rationele probleem: “Waar vind ik mijn 
jaaroverzicht?” en gaat niet in op emoties of in gesprek over andere zaken met de 
gebruiker.

Transactional copy



Met conversational copy geef je natuurlijk ook antwoord op de klantvraag, maar besteed je ook 
aandacht aan de emotie van de klant. Zo maak je een connectie met de klant. Stel dat een klant een 
probleem ervaart, zoals een niet goed werkende stroommeter. Dan moet die stroommeter natuurlijk 
gerepareerd, het logische probleem. Maar vergeet niet het emotionele probleem, namelijk dat de 
klant hierover gefrustreerd is en contact moet opnemen met de klantenservice.

Als iemand zich gefrustreerd of hopeloos voelt, is zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen ‘kind and 
careful guidance’ net zo waardevol als het geven van het accurate antwoord. Een weldoordachte 
conversatie zorgt ervoor dat de klant zich zowel ondersteund voelt, als dat hij ondersteuning krijgt. 
Voor het daadwerkelijke antwoord kun je conversational copy ook aanvullen met transactional copy. 

In dit voorbeeld zie je hoe conversational copy
en transactional copy worden gecombineerd
bij Eneco. Eerst geeft de chatbot een reactie op
de emotie en daarna een aanzet tot de oplossing. 

Conversational copy



Om een waardevolle band op te bouwen met je klant, 
gebruik je tot slot engaging copy. Als je dat goed inzet, 
maakt een chatbot daadwerkelijk een connectie met je 
klant. Hierdoor creëer je blijere en loyalere klanten.

Engaging copy zet je ook in als een klant niet op zoek 
is naar specifieke informatie, maar zich bijvoorbeeld 
wil laten inspireren door je merk. Je gebruikt dan copy 
die de gebruiker bij het gesprek betrekt en de dialoog 
stimuleert. Vaak is dit minder servicegericht, en ligt meer 
in de marketing- en saleshoek. Denk bijvoorbeeld aan 
verrassende contactmomenten waarbij je ongevraagd 
een voorstel krijgt aangeboden. Belangrijk hierbij is wel 
dat je dit op het juiste moment en in de juiste context 
doet. Zo gebruiken organisaties de Mijn-omgeving 
zodat je gegevens of facturen kunt inzien. Als daar je 
geboortedatum is ingevuld, kan een chatbot een felicitatie 
versturen met een leuke persoonlijke aanbieding op je 
verjaardag.

Engaging copy



Hopelijk heb je door deze whitepaper inspiratie gekregen om jouw conversational content (verder) 
te verbeteren, of aan de slag te gaan met je chatbot. We helpen je graag met trainingen, workshops 
of advies. Volg bijvoorbeeld de workshop Klantgericht Chatbot Schrijven en geef je conversational 
content een boost!

Onze Conversational AI Consultants kunnen je helpen met het design van je bot. Zij helpen je 
op projectbasis of als extra teamlid voor een bepaalde periode en zorgen voor een geweldige 
klantervaring voor jouw klanten.

Ga naar www.tkcdigital.com voor meer informatie.
 

Business consultant & manager content team 
Ik help organisaties bij het ontwikkelen van hun kennismanagementstrategie en het opzetten van een 
goed werkende kennisorganisatie. Het is mijn uitdaging om er voor te zorgen dat elke klantvraag in 
één keer goed wordt beantwoord.
 
Waar mijn hart echt sneller van gaat kloppen? Een bijdrage leveren aan een goede klantervaring met 
geweldige content. Daarom stuur ik bij TKC ons team van content consultants aan. Zij weten als geen 
ander hoe je effectieve content schrijft die niet alleen de vragen van je klant goed beantwoord, maar 
hen ook met een glimlach op hun gezicht achterlaat. Zowel voor je website of kennisbank als voor in je 
chatbot.

 

Aan de slag met Conversational Content 
en je chatbot

Meer over tessa

https://login.onepage.nl/preview/?wid=19606&pvid=493491&pvkey=1f32397df94a48c87a0ad7fc0e8cdabe
http://www.tkcdigital.com

