
Conversational Intelligence 

Zijn mijn klantinteracties goud waard? 

14 september 2021



30
minuten

Wat is Conversational Intelligence? Hoe werkt het?

Wat levert het op? Drie lessen voor goud!



Uitvoeren klantcontact voor hele mooie merken:

Ieder contact 

gemakkelijk, persoonlijk

& waardevol maken



Data gedreven CX

Waarbij grip krijgen op de...

- Customer Journey's

- In relatie met de KPI's

- Omni-channel

De belangrijkste focus heeft





Human (assisted) channels Digital channels





Conversational Data

Conversational Data Everywhere



“Analyseren van alle conversaties

met klanten voor 

verbeterdoeleinden”



* No tree was harmed making this picture



Wat is Conversational Intelligence?

Wat levert het op? Drie lessen voor goud!

Hoe werkt het?



Geen rocket science ......

Maar wel innovatief/wetenschap
- Daarbij vooral heel praktisch…
- en het moeilijke deel is al door 

ons gedaan & geautomatiseerd



Omzetten van conversaties in inzichten & acties

Analytics

Assisting 
Coach

Compliance 
& QM



Van 1% naar 100% van de conversaties

- Inzicht en acties in 100% van de gesprekken
- De vraag achterde afboekcode
- Automations naar CRM

- Uitbreiding klantbeeld
- Kennismanagement
- Voeding en analytics chatbots

Elk type conversatie is mogelijk Kies of creëer volledig no-code je
eigen tags en AI modellen

01 02 DEFINIEER  CUSTOM TAGS 03 OPTIMAAL KLANTCONTACTELK TYPE  CONVERSATIE
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Zet elk gesprek om in 

gestructureerde inzichten en

klantkennis

ONDERWERP(EN)

Adreswijziging  
MijnOmgeving

KLANT INTENTIE

Gegevens-
wijziging

SENTIMENT

Neutraal (0.55)

URGENTIE

Lage urgentie

ACTIE(S)

AdresWijziging

KLANTGEGEVENS

✓ Heeft relatie

✓ Recentelijk

Samenwonend

✓ Negatieve

ervaring Mijn-

Omgeving

MOGELIJKE ACTIES

TM email omtrent samenwonen

Herindeling klant levenscyclus

115, 3553VS te Utrecht, maar was mijn wachtwoord vergeten.  

Tot 3x toe heb ik geprobeerd een nieuw wachtwoord aan te

vragen, maar zodra ik dat had gedaan en op wachtwoord

bevestigen klikte, zei de pagina dat de link verlopen was. Hoe  

kan ik mijn wachtwoord veranderen ?

”

NATURAL LANGUAGEUNDERSTANDING

Automatisch bericht aan IT m.b.t. inlogprobleem

Automatische email met FAQ rondom login

“Ik ben gaan samenwonen met mijn vriend en wilde daarom  

mijn verhuizing doorgeven naar J.Uitenbogaertstraat

Toevoeging van klantgegevens inNBA’s& andere klantmodellen

KLANTMODELLEN

Klantspecifiek



Huidig klantbeeld

• Transactie
• Demographics
• Web interacties
• Reponse
• Geografie

Verrijking dmv CI

• Contact historie
• Attitudes
• Behoeftes
• Triggers

• Klantinformatie

Mira

Eric

Bart

Annulering

Korting

Online portal

Goedemiddag. Ik wil mijn 
abonnement graag opzeggen. Ik ga 
samenwonen met mijn vriend en hij 
heeft dit abonnement al.

Ik ben al een tijdje vaste klant bij jullie. 
Nieuwe klanten krijgen vaak korting. 
Waarom word ik als vaste klant niet 
beloond?

Ik probeer online in te loggen, maar 
het duurt erg lang voordat de website 
is geladen. Is er momenteel 
onderhoud aan de website?

Verrijken van het bestaande klantbeeld



Call reductie • Herhaalverkeer voorkomen
• Waste calls verminderen
• Digitaliseren van kanalen

Verbeteren klantenservice

• Verbeterd quality management
• Verlagen afhandelingstijden

Inzicht in conversaties

• Sentiment analyse
• Klantprofielen opstellen
• Onderwerp identificatie

Call reasons

Conversie verhogen

• Identificeren prijs & churn gevoeligheid
• Cross-sell kansen in kaart brengen
• Model optimalisatie

Van 1% naar 100% inizcht

• Aanvullen CRM met verrijkt klantprofiel
• Klantsentiment uit gesprekken halen

Marketing    Customer Service

Impact binnen de gehele organisatie



Hoe werkt het?Wat is Conversational Intelligence?

Drie lessen voor goud!Wat levert het op?





Wat levert het op?

Hoe werkt het?Wat is Conversational Intelligence?

Drie lessen voor goud!



Les 1: Conversational analyse is geen doel op zich. 

Als je er niets mee gaat doen, bespaar je de moeite



Les 2: Balans

Analyse Actie



Les 3: Begin klein, breid stap voor stap uit

❖ Adhoc (based on traditional QM)

❖ Periodical (single domain, single channel)

❖ Continuous (single domain, all channels)

❖ Integrated (all domains)
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Bedankt voor je tijd! We horen graag jullie ervaringen! 


