
DE ULTIEME GIDS over hoe je 
livechat inzet om de klanttevredenheid en 
verkopen op je webshop te verhogen.



Inzoomen op de mogelijkheden van livechat 

Nu je weet wat livechat is, willen we je er graag meer over vertellen. We hebben deze 
gids in een aantal hoofdstukjes opgedeeld.

Daarin leggen we uitgebreid uit: 

1. Waarom je klanten met livechat 

wil helpen

3. Of je livechat kunt gebruiken 
in plaats van een callcenter.

4. Hoe je met livechat het aantal verkopen op je webshop laat stijgen.

2. Hoe gebruik je livechat? 
Best practices.

5. Wat de voor- en nadelen 
zijn van livechat 
uitbesteden.

De ultieme gids over hoe je livechat inzet om de klant-
tevredenheid en verkopen op je webshop te verhogen.
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HOOFDSTUK 1: WAAROM JE KLANTEN MET LIVECHAT WIL HELPEN

Een klant staat in je winkel en laadt het ene na het 
andere product in zijn mandje. Je kassamedewerker 
staat al met een grote glimlach klaar. De klant 
loopt op de kassa af, trekt zijn portemonnee, 
haalt zijn pinpas eruit en stopt deze verkeerd 
om in de terminal. Je kassamedewerker blijft 
vriendelijk glimlachen, maar lijkt de klant niet te 
zien. Hij probeert het nog één keer en verlaat dan 
gefrustreerd, zonder mandje, de winkel.

Wat klopt hier niet?

Online zijn er miljoenen weeswinkelmandjes.
Natuurlijk helpt een medewerker in een fysieke 
winkel de klant met betalen. Online gaat het wat 
lastiger omdat je niet voor elke klant een verkoper 
hebt klaarstaan. Uiteraard heb je bij je veelgestelde 
vragen uitgebreid beschreven op wat voor manieren 
je allemaal kunt betalen, maar wie heeft er 
uiteindelijk pech als de klant ergens anders koopt?

E-mailen, bellen en zelfs Twitter of Facebook zijn te langzaam voor wie NU geholpen wil worden.
Hoe zorg je er dan voor dat je online klanten op tijd helpt?

Via e-mail kun je uitgebreide vragen behandelen. Maar de gemiddelde reactietijd is volgens dit Amerikaanse 
onderzoek onder de honderd grootste retailers 17 uur. Terwijl klanten veel sneller antwoord willen.

Bij telefonische klantenservice ben je sneller aan de beurt, maar tijdens piekuren sta je toch nog lang in de 
wacht. De Consumentenbond pleegde recentelijk 420 telefoontjes naar energieleveranciers en kwam daarbij 
uit op een gemiddelde wachttijd van 2,5 minuut.

Hoe zit het dan met sociale media? 

Uit onderzoek onder de 30 grootste adverteerders in Nederland blijkt dat reacties nog steeds even op zich 
laten wachten. Met ruim een half uur per reactie reageert Gamma bijvoorbeeld redelijk snel, maar Blokker of 
Telfort doen er bijna drie uur over om je vraag te beantwoorden.
 
De snelste oplossing is livechat. Gemiddeld wordt er al binnen één minuut gereageerd. Bovendien wijzen 
onderzoeken van Forrester uit dat de helft van de klanten het liefste geholpen wordt met een livechat. Voor 
jonge klanten is dat percentage nóg hoger.

2

https://www.helpscout.net/blog/email-customer-service-whats-an-acceptable-reply-time/
https://www.helpscout.net/blog/email-customer-service-whats-an-acceptable-reply-time/
https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/klantenservice-energieleveranciers
https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/klantenservice-energieleveranciers
https://info.coosto.com/acton/media/22761/kwo2016
https://www.forrester.com/report/Making+Proactive+Chat+Work/-/E-RES57054


HOOFDSTUK 2: BEST PRACTICES LIVECHAT GEBRUIKEN

Livechat bied je niet voor niets aan. Je wilt je sitebezoekers de best mogelijke ervaring geven. Dit zijn een 
negen tips over hoe je dat doet:

1. Antwoord binnen de minuut (waarom noem je het anders ‘live’?) 

2. Begroet de klant op een manier die bij je bedrijf past (een advocatenkantoor gebruikt ‘u’, een 
kledingwinkel zegt eerder ‘je’) 

3. Blijf volledig gefocust op de klant (de verleiding is groot om bij livechat intussen nog met je collega’s te 
praten) 

4. Wat wil de klant precies weten? (haalt hij je bedrijf bijvoorbeeld door de war met een concurrent, 
verwijs dan toch door. Op de korte termijn misschien geen verkoop, op de lange termijn zal de klant zich 
herinneren hoe goed je hem geholpen hebt) 

5. Behandel ingewikkelde vragen als meerdere kleine vragen (en beantwoordt ze één voor één, laat ook 
weten dat je dat gaat doen) 

6. Als je even de tijd nodig hebt, laat het de klant dan ook weten (ze vinden het vaak niet erg om even te 
wachten, als je maar duidelijk bent waarom je tijd nodig hebt en hoe lang het duurt) 

7. Weet je het even niet zeker? Vraag het dan aan je collega’s (laat de klant dit ook weten, deze zal je 
moeite waarderen) 

8. Lees je antwoord nog één keer rustig door (de verleiding is groot om zo snel mogelijk te verzenden, maar 
liever vijf seconden later dan een genânte spelfout of een hele onduidelijke zin) 

9. Laat je klanten zien hoe hij ook zelf informatie kan vinden (misschien gaan het om een luie klant die 
geen zin heeft om te zoeken, misschien is hij juist blij dat hij zelf rustig verder kan lezen) 
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HOOFDSTUK 3: KAN LIVECHAT JE CALLCENTER VERVANGEN?

Heel veel hangt natuurlijk af van de aard van je bedrijf. Heb je een webshop met vrij eenvoudige producten? 
Bied je ingewikkelde diensten aan tegen forse betaling? In de regel kun je livechat en telefonische 
ondersteuning het beste naast elkaar gebruiken. Ze spelen in op een ander soort behoefte. Laten we de twee 
eens met elkaar vergelijken:

Klanten onder de veertig willen niet meer bellen.
Onderzoeken van Forrester en SoftwareAdvice laten zien dat jonge klanten 
een grote voorkeur hebben voor livechat boven telefonie:

Bij klanten van 25 tot 44 heeft ruim de helft de voorkeur voor livechat. 
Bij klanten van 18 tot 24 is dat twee derde.

Waarom eigenlijk?

• Livechat verlaagt de drempel om contact op te nemen (veel jongeren hebben zelfs last van een milde bel angst) 

• Op de livechat krijg je een geschreven antwoord van een bedrijf. Dat geeft meer zekerheid en is later 
simpel terug te vinden (door een functie om gesprekken op te slaan / te mailen) 

• Bij livechat heb je vaak kortere wachttijden (en je hoeft niet te luisteren naar soms tergende 
wachtmuziekjes) 

• Je kunt meerdere dingen tegelijk doen terwijl je een chat open hebt staan. Bij een telefoongesprek is dat 
lastiger. 
 
 
 
 
 

De kosten per klantcontact zijn bij livechat significant lager dan over 
de telefoon.
Ondernemingen zijn dus gebaat bij een livechat om hun jongere doelgroep zo 
goed mogelijk bedienen, maar hoe zit het met de kosten?

Studies van de Aberdeen Groep wijzen uit dat bedrijven 50% op kosten 
besparen door livechat te gebruiken in plaats van callcenters. Hoe komt 
dat?

De belangrijkst reden is dat livechat agents meerdere gesprekken tegelijk 
kunnen voeren. Per telefoon kan dat slechts met één klant. (Overigens zijn 
kosten per klantcontact voor grote bedrijven met chatbots nog lager. Denk 
bijvoorbeeld aan spelers zoals Bol.com. In dit artikel lees je echter ook dat 
klanten het menselijke aspect missen.)
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https://www.forrester.com/report/Making+Proactive+Chat+Work/-/E-RES57054
http://www.softwareadvice.com/resources/demographics-impact-live-chat-customer-service/
http://www.rtlnieuws.nl/editienl/dwing-jongeren-om-meer-te-bellen
http://www.neatorama.com/2010/04/12/11-recordings-of-terrible-hold-music/
http://www.neatorama.com/2010/04/12/11-recordings-of-terrible-hold-music/
http://www.aberdeen.com/_aberdeen/Contact-Center/CMAV/practice.aspx
https://www.frankwatching.com/archive/2016/05/04/de-strijd-bij-online-klantenservices-kies-je-voor-een-chatbot-of-livechat/
https://www.frankwatching.com/archive/2016/05/04/de-strijd-bij-online-klantenservices-kies-je-voor-een-chatbot-of-livechat/


Callcenters spelen nog steeds een belangrijke rol.
Moeten we alle callcenters dan maar afschaffen? Nee. Bijna twee derde van de 55+ klanten verkiest 
telefonisch contact boven livechat. Dat is een grote (én kapitaalkrachtige) groep mensen.

Er zijn nog meer redenen:

• Sommige complexe vragen leg je telefonisch eenvoudiger uit. 

• Een getrainde callcenter agent haalt veel informatie uit de stem van een klant. Daarmee sla je eenvoudiger 
de juiste toon aan. 

• Niet iedereen typt even snel. Praten is sneller. 
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HOOFDSTUK 4: HOE JE MET LIVECHAT MEER VERKOOPT

Uit onderzoek blijkt dat je met livechat de conversie van bezoekers naar klanten met meer dan 20% kunt 
verhogen. Dit zijn de belangrijkste manieren waarop je de verkopen op je eigen website verhoogt:

Blijf online voor je klanten. Misschien wel 24/7.
Wanneer zijn je bezoekers online? Dankzij moderne contentmanagementsystemen is het steeds eenvoudiger 
om het surfgedrag van je (potentiële) klanten te meten.

Misschien komt daar wel uit dat veel klanten vlak voor de bestel deadline (voor 22:00 uur besteld, morgen in 
huis) nog even op je site kijken.

Dat zijn bij uitstek klanten die graag gebruik maken van een livechat mogelijkheid. Ze willen niet morgen een 
mailtje over de dekbedhoes die ze nu aan het bekijken zijn. Klanten willen NU antwoord.

Ben je op die tijden zelf ook online? Zo niet kun je overwegen om een deel van je livechat uit te besteden.
Begroet de juiste klanten op het juiste moment.
Livechat biedt je de mogelijkheid om sitebezoekers automatisch te begroeten. Doe dat echter niet zomaar bij 
iedereen! Niemand zit te wachten op nodeloze commerciële pop-ups. 

Het is slimmer om de juiste data te gebruiken voor begroetingen:

• Hoe lang is je bezoeker al actief op je site? 

• Op welke pagina is je bezoeker? Bijvoorbeeld bij de checkout of bij de veelgestelde vragen sectie? 

• Gaat het om een terugkerende bezoeker?

Door de juiste bezoekers automatisch te begroeten (met een goed geschreven script) verhoog je de conversie 
aanzienlijk. 

Wees een persoon van vlees en bloed.
Met automatische begroetingen kun je het gesprek beginnen, daarna is het echter tijd om de connectie te 
maken. Je bent immers een persoon van vlees en bloed, geen chatbot.

Veel bedrijven geven hun livechat een generiek uiterlijk, maar zeg nou zelf, met wie chat je liever: 
Klantenservice (grijs poppetje) of met Marije van den Boogaard (vrolijk lachende foto)?
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https://customericare.com/how-to-increase-conversion-rate-using-live-chat/
https://customericare.com/how-to-increase-conversion-rate-using-live-chat/


Welke extra diensten kan je klant gebruiken?
Het heeft geen zin om in het wilde weg te gaan verkopen.

Help in alle gevallen de klant eerst met zijn of haar vraag.

Hier wat tips voor bijverkoop tijdens livechat:

• Wees geen creep. (‘Hoi Kees, ik zag dat je drie minuten geleden naar deze laptop keek, wil je misschien ook 
een printertje kopen?’) 

• Pas op met incentives voor agents. Krijgen ze een bonus per extra verkoop? Grote kans dat ze klanten 
lastig gaan vallen. 

• Vraagt je klant naar iets wat je niet (meer) levert? Dan kan het gaan kwaad om alsnog een alternatief aan 
te dragen. 

• Vraagt je klant iets over een product dat je in combinatie met een ander product voordelig aanbiedt? Wijs 
hem op die mogelijkheid. 
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HOOFDSTUK 5: LIVECHAT. ZELF DOEN OF UITBESTEDEN?

Nu weet je wat je aan livechat hebt en hoe je het gebruikt. Er blijft één belangrijke vraag over: Ga je het zelf 
doen, of besteed je het liever uit? In dit hoofdstuk lees je waar je aan moet denken.

Je eigen livechat onderhouden
Je kiest ervoor om livechat binnen je bedrijf te houden, want:

• Je weet zelf het meeste van je product.  

• Het vereist een lage startinvestering. 

• Goede manier om zelf met je klanten in contact te komen. 

Daarom ga je een livechat softwareoplossing aanschaffen. Er zijn behoorlijk wat spelers op de markt. Dit is 
waar je op moet letten:

• Werkt de livechat ook goed op Android en iOS?  

• Kun je de livechat eenvoudig aan je website toevoegen? 

• Is de chatbox aanpasbaar naar je eigen design? 

• Kunnen klanten chats exporteren / naar zichzelf laten mailen? 

• Past de livechat in een omnichannel* benadering?

*Omnichannel wil zeggen dat je klantvragen uit meerdere kanalen (telefoon, social, e-mail, livechat) in een centraal systeem 
registreert.

Belangrijker dan de software, is de manier waarop je livechat inzet:

• Ben je online wanneer je klanten dat ook zijn? 

• Lukt het om op alle vragen binnen een minuut te reageren? 
(nog beter: binnen 30 seconden laagste kans op wegklikkers) 

• Heb je voldoende kennis in huis om je team te trainen en templates voor standaardantwoorden te 
ontwikkelen? 
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Livechat (deels) uitbesteden aan professionals
Natuurlijk zijn er ook veel ondernemers die livechat liever uitbesteden. Je kunt daar verschillende goede redenen 
voor verzinnen:

• Livechat leidt af van je dagelijkse werkzaamheden (onderzoek wijst uit dat multitasken niet bevorderlijk is voor 
je productiviteit) 

• Je bent niet in staat om binnen korte tijd te reageren 

• Je werkt liever niet ‘s avonds, terwijl je webshop altijd open is 

• Het kost veel tijd om de fijne kneepjes van livechat te leren (hoe spreek je klanten aan, hoe lees je emoties in 
tekst enz.)

Wie gaat het voor je doen? Ook hier zijn veel aanbieders actief. Met de volgende kritische vragen vind je de beste 
livechat outsourcer:

• Heeft de aanbieder ervaring in je branche?  

• Welke resultaten zijn daar behaald? 

• Heeft de aanbieder voldoende capaciteit bij ziekte of topdrukte? 

• Hoe zorgt de livechat aanbieder voor een gestroomlijnde communicatie (zodat je niet alsnog veel tijd kwijt 
bent) 

• Kan de aanbieder je in de toekomst ook ondersteunen met klantcontact via andere kanalen? (o.a. mail, 
Whatsapp, social) 

• Op welke manier kan de aanbieder via livechat de conversie op je website / webshop verhogen? Hebben agents 
saleservaring? 

• Welke business intelligence krijg je aangeleverd uit de livechat? 

• Kan de livechat aanbieder met je bestaande klantenservice systeem overweg? Bijvoorbeeld het bekende 
Zendesk. 

• Hoe zorgt de aanbieder voor het beveiligen van je informatie? 

• Is er een mogelijkheid om de livechat gratis te testen?

Binnen een dag livechat op je website
Bij DIRECT Klantcontact hebben we inmiddels 25 jaar ervaring met het goed bereikbaar houden van onze 
opdrachtgevers. We werken altijd aan klanttevredenheid én aan commerciële doelen. Of het nu om telefonische 
ondersteuning, social media, livechat of e-mail gaat.

Benieuwd hoe we je organisatie kunnen ondersteunen met livechat? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op. 

DIRECT Klantcontact
 +31 (0)26 - 373 66 00

 info@directklantcontact.nl

 www.directklantcontact.nl

Jansbuitensingel 7

6811 AA Arnhem

http://ergonomics.about.com/od/ergonomicbasics/f/can_people_multitask.htm
http://ergonomics.about.com/od/ergonomicbasics/f/can_people_multitask.htm
mailto:info%40directklantcontact.nl?subject=

