
Computer says yes

Conversaties voor chatbots
ontwerpen en schrijven 



Even voorstellen: Marleen Bontekoe

Hoi, ik ben Marleen. Ik ben 
copywriter en consultant 
digital content.

Dit doe ik al 12 jaar voor 
heel veel verschillende 
bedrijven. 

Sinds begin 2017 werk ik voor 
Entopic. 



Even voorstellen: Geertina Hamstra

● Radio en TV   
● E-Health
● Automotive
● Retail
● Pensioenen
● Telefonie

Hoi, ik ben Geertina. Ik ben 
conversational copywriter en 
chatbot expert bij Entopic.

Dit werk doe ik al 13 jaar 
voor heel veel verschillende 
bedrijven. 

● Educatie
● Fun
● Opsporing
● Goede doelen
● OV 
● Recruiting



Chatbots

Hoe zit dat eigenlijk?



Waarvoor worden chatbots gebruikt? 

● Servicebots - Klantcontact + sales
● Gezondheid - Informeren en preventie 
● Coaching - Gezond eten en bewegen
● Informatiebots Q&A - Veelgestelde vragen 
● Preventie - Grooming 



Klaar voor de start?

Wat je nodig hebt om te beginnen



Conversation designer 

❏ Haalt praktische informatie op uit het bedrijf
❏ Ontwikkelt tone-of-voice 
❏ Schrijft conversaties
❏ Ontwerpt flows 
❏ Schrijft Q&A
❏ Denkt in dialogen



Conceptbeschrijving chatbot (Use case)

Met [bot] kunnen [gebruikertypes] [iets bereiken] via 
[interface typen*] in [talen] met [spraak, text, rich 
content], gekoppeld aan [systeem namen]



Conceptbeschrijving chatbot (Use case)

Bv: Met [Tom de bloemist] kunnen (potentiële)klanten van een 
bloemenwinkel een bestelling plaatsen [van boeketten of 
bloemstukken en vragen naar levertijden] via [de website en 
de app] in het [Nederlands] met [spraak, tekst, video en 
formulieren] gekoppeld aan [Foto db en online formulieren] 
24u p/d, 7 dagen p/w.



Doel en doelgroep

Wat is het doel van de chatbot?
❏ Veelgestelde vragen beantwoorden
❏ Service verlenen
❏ Coaching
❏ Verkopen

Wie is de doelgroep?
❏ Leeftijd
❏ Geslacht 
❏ Platform
❏ Klanten
❏ Websitebezoekers
❏ Patiënten 



Informatie en gespreksonderwerpen

❏ Veelgestelde vragen (Web)
❏ Klantcontactcentrum
❏ Analytics
❏ Account managers
❏ Livechat (dialogen + parate kennis)
❏ Ervaringsdeskundigen 



 Rich content - Hoe ben je het meest effectief?

En wat is het doel van inzetten van rich content? 

❏ Ondersteunen van tekst
❏ Meer uitleg door video
❏ Amuseren met Giphy
❏ Quiz of test (Gamification)
❏ Handige formulieren
❏ Beeldmateriaal illustraties 





 
MissBot



Persoonlijkheid en tone-of-voice

❏ Je doelgroep bepaalt mede de 
tone-of-voice

❏ Een botpersoonlijkheid moet passen bij 
het merk 

De aanspreekvorm moet passen bij het merk, 
de bedrijfscultuur en het online kanaal. 



Persoonlijkheid en tone-of-voice

TIP: Werk je persoonlijkheid uit aan de hand van 
een vragenlijst: 

❏ Wie ben je
❏ Waar woon je
❏ Hobby’ s 
❏ Leeftijd
❏ Culturele interesses etc…  
❏ Mag ik met je uit? 😲



Persoonlijkheid en tone-of-voice 

                                                  
 

Persona chart: Eugenie Eurovision Bot Persona chart

Hallo daar deze mooie man 
heet Eugenie, ik weet echt 
alles van het songfestival! 

So hee van dat kippenlied 
krijg ik toch trek in een 
sappig kippetje! 



 Als iemand vraagt “will you marry me?”



 Testen, wat gaat er goed en wat gaat (nog) niet goed?  

❏ Intern testen Team en KCC medewerkers
❏ Extern testen Selectie van klanten
❏ Soft launch online 



 Testen, wat gaat er goed en wat gaat (nog) niet goed?  

❏ Analyse van de gesprekken (handmatig) 
❏ Analyse door (NLP/data specialist)
❏ Mismatches uit de database

De uitkomsten verwerk je in de conversatie 
van de chatbot. 



Flow design

De conversatieflow van je chatbot 



Waar begin je? 

❏ Wekelijkse sessies met collega’s met direct 
klantcontact

❏ Leg per sessie 1 of 2 vraagstukken neer
❏ Hoe beantwoorden je collega’s deze vraag?
❏ Aan de hand daarvan je scenario’s uitwerken



Op welke manieren kan je deze vraag stellen?

“Bezorgen jullie ook bloemen?”

(Roept u maar!!!)



Scenario’s uitwerken



Scenario’s uitwerken

TIP: Sta open voor alle 
soorten tips en suggesties 
uit het team. 



Scenario’s uitwerken

Door te overleggen kom je 
tot de juiste beslissing. 



Scenario’s uitwerken

TIP: Schrijf alle 
suggesties op.



Scenario’s uitwerken

Bedenk de meest efficiënte 
flow en houd daarbij de 
doelgroep in gedachten.

Worden er nagenoeg geen 
planten besteld? Dan ook 
niet opnemen in de flow. 



Scenario’s uitwerken

TIP: Het ‘waarom’ is 
belangrijk. Vraag door als 
iemand een opmerking maakt 
of een suggestie doet. 



Scenario’s uitwerken

Een idee uit het team 
kan positieve gevolgen 
hebben voor de 
conversatieflow. 

TIP: Wees kritisch. Een 
goed bedoelde suggestie 
kan er voor zorgen dat 
je flow onnodig lang 
wordt. 



Scenario’s uitwerken



Conversational copywriting



Webcopy vs. conversational copy

Web:

Lineair: idee - structuur

Schrijver is exclusief aan 
het woord

Extra informatie niet 
storend

Scanbaar

Conversational:

Gebruiker beslist: intent - flow

Je praat om de beurt

Alleen microcopy, het is snel ‘too 
much’

Minder scanbaar, vraaggestuurd



UX botiquette

❏ Laat gebruikers weten dat ze met een bot praten 



UX botiquette

❏ Maximaal 4 regels per ballon/ 120 tot 160 karakters



UX botiquette

❏ Gebruik maximaal 3 tekstballonnen per antwoord, vraag 
pas verder als je een antwoord hebt 



UX botiquette

❏ Wissel open en gesloten vragen af 

[Ja] [Nee] of [Wat is je maat? S, M of L?]



UX botiquette

❏ Escaleer na 2 keer 
onduidelijkheid naar 
een ander kanaal 



Robots:

Weten alleen wat hen geleerd 
is / wordt 

Hebben behoefte aan precisie

Kunnen lastiger omgaan met 
meerdere betekenissen 

Kunnen alleen AB-AB-AB aan

Kunnen alleen 1-op-1 
gesprekken

Mensen:

Hebben impliciete kennis, 
kunnen interpreteren

Hebben soms aan ‘een half 
woord’ genoeg

Begrijpen intonatie

Kunnen meerdere gesprekken 
tegelijk voeren

Kunnen groepsgesprekken vrij 
goed volgen

Mens vs. robot



Conversational implicature (impliciete kennis)  

Vriend: Ik zag Jip gisteravond in een restaurant 
zoenen met een vrouw. 

Jij: Heh? Ik wist niet dat hij en Janneke problemen 
hadden!



Conversational implicature (impliciete kennis) 

Bot: Hallo! Wat kan ik voor je doen? 
Jij: Ik ben op zoek naar een nieuwe autoverzekering.
Bot: Daar kan ik je mee helpen! Wat voor auto heb je?
[...]
Bot: Heb je wel eens een ongeluk gehad?
Jij: euh… Heb je even?! ;)
Bot: Ik begrijp niet wat je bedoelt. 



Conversatie - de theorie

Cooperative principle
Een beschrijving van het principe hoe mensen in ‘normale’ 
gesprekken met elkaar praten. 

“Maak je gespreksbijdrage zoals dat gewenst is in een 
bepaald stadium van het gesprek voor het gezamenlijk 
gekozen doel of de richting van het gesprek waar je mee 
bezig bent.”

(Paul Grice, Logic & Conversation, 1975)



Voorbeeld

Bot: Hoi, waarmee kan ik je helpen?
Jij: Ik wil graag m’n adresgegevens wijzigen. 
Bot: Dat kan! Wil je ook een stukje taart? 
Jij: Wtf? 



Cooperative principle: 4 maxims (stelregels)

❏ Maxime van kwaliteit
❏ Maxime van kwantiteit
❏ Maxime van relevantie

❏ Maxime van manier (‘manner’)

Wat

Hoe



Maxime van kwantiteit

❏ Maak je bijdrage zo informatief als nodig is 
(voor de doeleinden van de conversatie)

❏ Maak je bijdrage niet informatiever dan nodig



Kwantiteit en relevantie



Kan ik via Bol.com bestellen in Turkije?

Dat hangt er vanaf. Wat wil je precies bestellen?

Ik wil een boek bestellen

Boeken bezorgen we naar Turkije, dus dat kan!

Houd wel rekening met een langere levertijd en 
andere kosten dan voor een bezorging binnen 
Nederland. 

Wil je de levertijden en kosten voor bezorging 
naar het buitenland bekijken?

Ja graag!



Kan ik via Bol.com bestellen in 
Turkije?

Dat hangt er vanaf. Wat wil je precies 
bestellen?

Ik heb paracetamol nodig

Medicijnen bezorgen we helaas niet in het 
buitenland.

Is er nog iets wat ik voor je kan doen?

Nee dank je



Maxime van ‘manner’

Wees duidelijk!

❏ Vermijd onduidelijkheid
❏ Vermijd dubbelzinnigheid
❏ Wees kort, vermijd onnodige breedsprakigheid
❏ Wees ordelijk



Maxime van ‘manner’



Maxime van ‘manner’



Conversational copy checklist

UX 

❏ Vertel gebruikers dat ze met een 
bot praten 

❏ Max. 4 regels (160 karakters) 
❏ 1 boodschap/vraag per ballon
❏ Eerst antwoord afwachten, dan 

verder vragen
❏ Max. 3 ballonnen per antwoord
❏ Geef het aan als je van onderwerp 

wisselt
❏ Wissel open en gesloten vragen af 
❏ Geef altijd een ‘terug’-optie
❏ Escaleer tijdig naar een ander 

kanaal

COPY

❏ Zeg alleen maar dingen die je 
meent en kunt bewijzen

❏ Zeg niet meer of minder dan 
nodig voor het doel vh gesprek

❏ Geef alleen relevante informatie
❏ Structureer je informatie 
❏ Houd het bondig
❏ Gebruik alleen bekende woorden
❏ Vermijd dubbelzinnige termen of 

specificeer ze
❏ Gebruik de tone-of-voice van de 

bot



Training van 2 dagdelen - Conversation design

Marion Mulder Geertina Hamstra
Janneke Belt

Marleen Bontekoe

Lennaert Stuij

❏ Open training 

❏ In company, op maat



Interesse? Schrijf je in voor de nieuwsbrief 

op conversationcreators.com of entopic.com

Of mail me!

marleen@entopic.com

Training van 2 dagdelen - Conversation design



Vragen?

 Geertina Hamstra                                         Marleen Bontekoe
 geertina@entopic.com                                                marleen@entopic.com

conversationcreators.com


