
  

 

 

Tekst Mining API Service 

1 Beschrijving API service 

De API service van Underlined is een volautomatische oplossing om tekstanalyse te doen op 
al uw open teksten. Via de API krijgt u voor iedere aangeboden tekst meteen terug wat de 

belangrijkste onderwerpen zijn. Hierdoor heeft u beter zicht op wat er speelt bij uw klanten 

en welke verbeteringen het meeste gaan bijdragen om de dienstverlening voor uw klanten 
te verbeteren. De tekst mining oplossing is ontwikkeld voor diverse branches en 

verschillende gebruiksdoelen binnen het CX domein.  

De Underlined Tekst Mining-API service© is een cloud gebaseerde of on-premise service die 
geavanceerde verwerking van natuurlijke taal biedt voor onbewerkte tekst. De API verbindt 

met de Underlined Hub For CX Analytics©, een verzameling/raamwerk van machine 
learning- en AI-algoritmen. 

2 Features API service 
De Underlined Tekst Mining-API© biedt verschillende services, afhankelijk van het type data 
(klantfeedback data of klantcontact data). 

Klantfeedback 
Topic detection 

Deze service haalt uit de open klantfeedback die u terugkrijgt uit enquêtes of web reviews 
de belangrijkste onderwerpen. Hierbij worden teksten ingedeeld in een topic en sub-topic. 

Tabel 1 - Voorbeeld topic detection klantfeedback 

 

Er zijn twee typen topic detection mogelijk: 

▪ Single topic classification haalt het belangrijkste topic uit de open toelichtingen. Per 

open tekstveld wordt één hoofdtopic met een onderliggend subtopic toegewezen. 
Bij meerdere onderwerpen per tekstveld wordt prioritering toegepast. In teksten 

met meerdere onderwerpen, prioriteert het algoritme op basis van frequentie en het 

effect dat de aspecten hebben op de klanttevredenheid & loyaliteit. Deze methode 
heeft de beste kwaliteit en dekking voor korte toelichtingen van maximaal 30 

woorden en volstaat in de meeste gevallen voor klantfeedback uit enquêtes. 

 

NPS toelichting Topic Sub-topic 

“Medewerker kon zich goed inleven in mijn situatie en 
had een passend advies…” 

Houding & Gedrag 
Klantenservice 

Empathie 

“Ik vind de vakkennis van de medewerkers ondermaats 
en het duurt veel te lang voordat er antwoord is….” 

Kennis & Vaardigheden 
Klantenservice 

Deskundigheid 

“Eerst goede uitleg van de rekening sturen en dan pas 
verrekenen....” 

Processen Betalingen & 
Facturatie 
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▪ Multi topic classification haalt alle relevante topics uit de open toelichtingen. Per 

open tekstveld worden één of meerdere hoofdtopics met onderliggende subtopics 

toegewezen. Deze methode heeft een betere dekking voor langere teksten (> 30 

woorden), maar heeft ca. 5% minder betrouwbaarheid dan single topic 
classification. 

 

KPI’s 
Momenteel heeft Underlined algoritmen ontwikkeld voor toelichtingen op 

klanttevredenheid (KTV), transactionele Net Promotor Score (tNPS), relationele Net 

Promotor Score (rNPS), Customer Effort Score (CES) en Medewerker Score. Daarnaast is 

tekstanalyse op maat beschikbaar voor vrije feedbackvelden of velden als “algemene 
opmerkingen” of “tips”.  

Kanalen 
De Underlined Tekst Mining-API service© is instelbaar per type kanaal waarover 

klantfeedback is verzameld. Op dit moment zijn de volgende kanalen beschikbaar:  

▪ RemoteHelpdesk: telefonie, chat, e-mail 
▪ PhysicalHelpdesk: balie 

▪ Online: website, inlogportaal (mijn omgeving) of mobiele app 

▪ InformationPortal: online informatie portaal of zoekmachine 
 

Branches 

Underlined heeft branche-specifieke algoritmen ontwikkeld in de volgende sectoren: 

Financiële dienstverlening (verzekeraars, banken, vermogensbeheerders,  
pensioenfondsen), Uitgeverijen, Telecom, Utility, Overheid & Online retail. Informeer naar 

de mogelijkheden als u gebruik wilt maken van onze API service binnen een andere branche. 

 
Advies bij inrichting vragenlijsten 

Underlined is al diverse malen geconsulteerd bij het opstellen of verbeteren van 

klantonderzoek. Onze belangrijkste algemene tips & tricks voor het ophalen van 
klantfeedback vindt u in de bijlage van dit document. Op basis van analyses op uw 

historische data en stuurwensen vanuit de business kan Underlined gerichter advies 

uitbrengen voor het herzien of opstellen van vragenlijsten.  

 

Klantcontact 
Naast topic detection voor klantfeedback zijn er aanvullende diensten, zoals topic detection 
op CRM logging van klantcontact centers, chatconversaties, e-mail conversaties en social 

media berichten. Informeer naar de mogelijkheden als u diensten aanvullend op feedback 

wilt gebruiken. 
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3 Kostenmodel API service  

Naast de vaste abonnementskosten voor de taxonomie en webservice, bestaat de API dienst 
uit variabele kosten per ingegeven tekst. Hoe meer teksten per kwartaal worden ingegeven, 
hoe lager de variabele kosten. 

Tabel 2 - Variabele kosten API dienst 

Abonnement | Tekst categorisatie 
- Eerste 100.000 teksten 
- Daaropvolgende 100.000 teksten 
- Daaropvolgende 100.000 teksten 
- Daaropvolgende 200.000 teksten 
- Daaropvolgende N teksten 

Kosten p/ stuk 
€       0,20 
€       0,10 
€       0,08 
€       0,05 
€       0,03 

Bij open teksten uit klantfeedback worden er per open tekstveld, per respondent variabele 

kosten in rekening gebracht. Voorbeeld: voor een vragenlijst met 2 open tekstvelden (bijv. op 
NPS- en CES-vraag) en 3.000 respondenten, zullen de variabele kosten 2 * 3.000 * €0,20 = 

€1.200,- bedragen. Aan het einde van ieder kwartaal wordt de factuur opgemaakt o.b.v. het 

aantal ingegeven teksten. Hierbij worden records met NULL waarden niet in rekening 
gebracht (zie paragraaf 6). 

4 Test API service  

Underlined biedt de mogelijkheid voor het uitvoeren van een test, zodat u inzichtelijk hebt 

wat de API service aan informatie terug levert. Dit houdt in dat u via de API of een SFTP 

verbinding een testbestand aanlevert, welke vervolgens inclusief verrijking wordt terug 
geleverd. Underlined hanteert hiervoor speciale tarieven, waarbij er een minimum van 500 

cases en maximum van 2000 cases (óf 3 maanden aan data) verrijkt zal worden met tekst 

mining. Afhankelijk van de branche en type data zal Underlined de API configureren, 

voordat met de test gestart kan worden. De test is beschikbaar voor feedback data op KTV, 
NPS, CES en Medewerker Score en bevat single topic detection: dit betekent dat er per tekst 
één hoofdtopic en één subtopic wordt terug geleverd.  

5 Technische inrichting API service  

Alles over de technische inrichting van de API is gedocumenteerd binnen de software en met 
een licentie benaderbaar via https://ferret.underlined.nl/ApiDocs. Hierin staat beschreven 

hoe de API service werkt, wat de in- en output is en wat te doen bij foutmeldingen. 

6 Uitkomsten tekst mining 

De tekst mining algoritmen geven de belangrijkste onderwerpen uit de klantfeedback 

teksten terug. Deze topics zijn al dan niet branche specifiek. Het algoritme definieert 
subtopics, die d.m.v. logische clustering onder een breder hoofdonderwerp worden 

geclassificeerd. Onderstaand is een voorbeeld van een drivertree weergegeven voor tekst 
mining op klanttevredenheid voor het kanaal Remote Helpdesk.  

https://ferret.underlined.nl/ApiDocs
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Naast de onderwerpen in de drivertree, zijn er nog een 2-tal extra onderwerpen 

gedefinieerd: 

NULL(?): Dit zijn records die geen waardevolle tekst bevatten, bijvoorbeeld lege velden of 

velden die kunnen worden gezien als “geen mening”. Om deze records te classificeren, 
gebruikt Underlined een uitsluitlijst. Zodra de tekst in deze uitsluitlijst voorkomt, wordt het 

record niet meegenomen voor tekst mining. Deze uitsluitlijst bevat toelichtingen zoals: 

▪ Geen toelichting gegeven 
▪ Enkel leestekens of cijfers in toelichting 

▪ Toelichtingen met “geen mening” 

▪ Toelichtingen met “weet ik niet” 
▪ Toelichting met “geen aanvullingen” 

▪ Toelichtingen met enkel “ja” of “nee” 

▪ Toelichtingen met “idem”/”zie vorige” 

▪ Toelichtingen met “n.v.t.” 

No (sub)topic found: Dit zijn geldige records die meegenomen zijn voor tekst mining, maar 

waarbij het tekst mining algoritme geen relevant onderwerp kan vinden (met voldoende 

zekerheid). Dit zijn veelal teksten die betrekking hebben op een uniek onderwerp dat niet 
voorkomt in de drivertree (omdat er gewoonweg te weinig volume is) of teksten die geen 

waardevolle informatie bevatten (en ook niet in de uitsluitlijst voorkomen). 

  

Contact leggen 
met 

klantenservice

Bereikbaarheid

Juiste persoon 
spreken

Wachttijd

Houding & 
gedrag 

medewerker

Behulpzaamheid

Oprechte 
interesse

Persoonlijk

Vriendelijkheid

Kennis & 
vaardigheden 
medewerker

Deskundigheid

Professionaliteit

Oplossingsgericht
heid

Algehele service 
kwaliteit

Informatie 
voorziening

Communicatie

Duidelijkheid

Kwaliteit v/d 
informatie

Op de hoogte 
houden

Integriteit & 
Afspraken 
nakomen

Processen

Efficiëntie v/h 
proces

Gemak v/h 
proces

Afhandeling

Snelheid van 
afhandeling

Juistheid van 
afhandeling

Algemene 
ervaring

Algemene 
ervaring



 

5 

 

Bijlage - Tips voor het ophalen van klantfeedback 

Ga terug naar de essentie & verhoog je respons 
Tegenwoordig is het steeds makkelijker én goedkoper om klantfeedback te verzamelen. Dit 

heeft in de afgelopen jaren geleid tot een stijging van het aantal enquête verzoeken en werkt 

‘enquête-moeheid' in de hand.  Klanten vinden feedback geven vooral leuk als het bij een 
kleine handeling blijft. Dit wordt nóg belangrijker nu steeds meer respondenten hun 

mobiele telefoon gebruiken voor het geven van feedback. Stelt u teveel vragen, dan is de 

respons dermate laag dat de resultaten onvoldoende valide zijn. Houdt daarom elke vraag 
nog eens kritisch tegen het licht van het onderzoeksdoel en schrap zoveel u kunt. Wees ook 

voorzichtig met het aantal open vragen. Met open vragen wordt de klant zwaar belast en te 

veel van dit type vragen voelt als herhaling voor de klant. Maak gebruik van één open 

tekstveld in de gehele enquête of vraag alleen om toelichting als de respondent (zeer) 
ontevreden is. Verhoog de kwantiteit en kwaliteit van respons door constant a/b-testen uit 
te voeren met vraagstellingen en zet alle vragen op één pagina met de verstuurknop in zicht.  

Verhoog de fun-factor! 

Maak het invullen leuk! Wissel vraagtypes af, voeg een spelelement toe of werk met 
afbeeldingen en emoticons. Door origineel te zijn verhoogt u de respons. 

Biedt de klant de ruimte om zijn verhaal te vertellen 

Vraag niet alleen uit wat u als organisatie wilt weten, maar stel de klant écht centraal en laat 

hem zijn verhaal doen. Stel bijvoorbeeld één ultieme vraag, waarin de klant ruimte krijgt om 

al zijn ervaringen en gedachten te beschrijven. Met tekst mining op de antwoorden heeft u 

meteen de top-of-mind aspecten in beeld en ondervangt u specifieke aspectvragen. Zo kan 

bijvoorbeeld uit tekst mining naar voren komen dat “Behulpzaamheid” een belangrijk 
aspect is voor de verbetering van de klanttevredenheid, terwijl dit aspect niet als optie 
wordt aangeboden in een gesloten aspectvraag.  

Stel de klantfeedback meting op vanuit klantreisperspectief 

We zien dat klanten hun oordeel over een organisatie baseren op de hele ‘reis’ die ze als 

klant met de organisatie maken. Stel daarom de klantreis of ‘customer journey’ centraal. 
Richt meetpunten in op belangrijke touchpoints in de customer journey en meet het hele 

proces doormiddel van een end-to-end meting. Dit brengt meteen in beeld welke 
touchpoints écht van waarde zijn voor de totale klantbeleving.   

Verrijk de feedbackdata met meer databronnen 

Plaats de onderzoeksresultaten in context en verrijk deze met meer databronnen. Dit biedt 

de optie om écht vanuit de klant en zijn reis te sturen en biedt meer duiding van de 
resultaten. Bijvoorbeeld: Om welk product gaat het, wat zijn bijbehorende klantkenmerken 

en waar in de reis bevindt de klant zich? 

Maak doorlopend inzicht mogelijk doormiddel van een real-time dashboard 

Maak de enquête en bijbehorende tekst mining resultaten inzichtelijk in een real-time 

dashboard. Zo kunt u prioriteren op verbeteracties en ziet u effecten van genomen acties 
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terug op continue basis. Hierin kunt u ook gemakkelijk de koppeling leggen met 

aanvullende bronnen.  

Geef de klant terugkoppeling  

Geef de klant terugkoppeling over hoe u met zijn feedback aan de slag gaat. Vertel de klant 
bijvoorbeeld dat u hem na een aantal maanden laat weten wat er met zijn feedback gebeurd 

is. Of organiseer na-belacties voor klanten die nog vragen hebben of ontevreden zijn. 


