
 
  

“Hoe zorgt een chatgesprek voor meer tevreden klanten?” 
 
Steeds meer klanten weten OOM Verzekeringen te vinden via chat als zij vragen hebben over hun (toekomstige) verzekering. Arjan van Aalst,  
marketing- en communicatieadviseur, vertelt erover …  
 
Waarom chatten met de klant?  
“We voeren vooral verzekeringen voor Nederlanders die naar het buitenland gaan of daar al zijn. Hebben zij een vraag? Dan mogen zij ons natuurlijk bellen. 
Maar ja, ze hebben vanuit het buitenland wel aardige belkosten. Om dat te veranderen én om onze bereikbaarheid te vergroten wilden we een chatbox op 
onze site. Het blijkt ook voor veel mensen laagdrempeliger dan de telefoon te pakken.” 
 

Een klant moet natuurlijk na een chatgesprek niet alsnog aan de lijn hangen 
 
Waarom een training?  
“Chatten is een snel medium. En een combinatie van gesprekstechnieken en schrijfvaardigheden.  
Daar hadden wij nog geen kaas van gegeten. Tja, behalve de MSN-generatie onder onze medewerkers.  
Die wist wel raad met gesprekken op 8 schermen tegelijk. Maar je moet ook afspraken maken over de  
stijl waarin je schrijft, de toon waarop je schrijft en de tijd waarbinnen je reageert.”  
 

“De opzet van de cursus vond ik prettig: opdrachten in tweetallen en het  
vervolgens bespreken in de groep. De inhoud van de training was ook prima”  
Sander Mens, medewerker Klantenservice, Oom Verzekeringen 
 
 
 
 



 
 
Waarom bij Loo van Eck?  
“Zij hebben ons vakkundig geadviseerd. En op een heel persoonlijke manier 12 medewerkers (in 2 groepen van 6) opgeleid in 2 dagdelen. Zij oefenden onder 
andere gesprekstechnieken met behulp van een webtool met chatboxen: 1 deelnemer speelde de klant. Hij gebruikte hiervoor een realistische klantcasus. 
Een andere deelnemer speelde zichzelf als medewerker. Ze chatten met elkaar op hun eigen laptop. Het chatgesprek werd geprojecteerd op een beamer, 
zodat de trainer en andere deelnemers mee konden kijken. Inmiddels chatten we alweer zo’n 3 maanden met onze klanten, we zijn benieuwd hoe we het 
doen. We willen onze medewerkers de tijd geven om hun ervaringen met elkaar te delen aan de hand de chats die zij zelf voerden met klanten. En kijken 
wat er nog beter kan. Deze aandachtspunten vormen tegelijkertijd de basis voor een nieuw trainingsprogramma van LVE dit najaar.”   
 

“Een leuke oefening om simpel te leren schrijven is door de deelnemers een bericht van een klant te laten zien in de 
chatbox. En hen binnen 10 seconden te laten reageren. Wat zeggen ze en hoe verwoorden ze dat?”  Trainer Joyce Luttikholt 

 


