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Hoe virtuele assistente Anouk de 
klanten EN medewerkers van 
hollandsnieuwe helpt via app, web
en telefoon

CARE team hollandsnieuwe



Wie is hollandsnieuwe?

▪ Onderdeel van VodafoneZiggo (Utrecht)

▪ No nonsense telecomprovider

▪ Ongeveer 700.000 klanten

▪ 30-35 werknemers



Wie ben ik?

• Product Owner CARE team

• Begonnen als (digital) marketeer, 

doorontwikkeld naar customer experience

• Ervaring bij grote en kleinere organisaties

• Vrije tijd: wielrennen, reizen, lezen



Doorontwikkeling Anouk als persoonlijke virtuele assistent

Ambitie

Anouk groeit door naar persoonlijke 

virtuele assistent die:

▪ Je vragen beantwoordt

▪ Je, indien nodig, helpt naar het kanaal 

dat het beste past

▪ Je ondersteunt bij transacties en 

mutaties

▪ Je herkent en er altijd voor je is 

gedurende jouw hele journey

▪ Er voor je is in verschillende vormen 

(schrift en spraak)

▪ Je ondersteunt in je werk (agents)

Doelen

Anouk helpt klanten direct of stuurt naar 

juiste kanaal. Hiermee draagt ze bij aan:

▪ Betere klantervaring

▪ Lagere kosten

▪ Hogere omzet



Strategische uitgangspunten 

chatbot Anouk

▪ Chatbot first strategie

▪ Transitie van informatie > communicatie > personalisatie > 

mutatie

▪ Zowel ondersteuning bij service als bij retentie/acquisitie

▪ Regisseur klantcontact



Waar komen we 

vandaan?

Chatbot…

… gebaseerd op Q&A’s

… die niet werd herkend als chatbot

… die onpersoonlijk was

… zonder integratie met andere kanalen

… die alleen op onze website beschikbaar was



Klantenservice pagina website met Anouk anno 2022

Icoon waardoor klanten Anouk 
herkennen als chatbot

Gesprek is in dialoogvorm 
voor prettige klantervaring

Klant kan transcript van 
gesprek opvragen

Contextuele FAQ’s die 
meeveranderen met je vraag

Mogelijk om te navigeren via 
vraag-gestuurde navigatie

Klant typt hier zijn/haar
vraag



Gepersonaliseerde content via app 



Gepersonaliseerde content via web (niet ingelogd) 

▪ Anouk stelt identiteit van de klant vast aan 

de hand van een aantal vragen:

➢ Postcode

➢ Huisnummer

➢ Geboortedatum

➢ Laatste drie cijfers IBAN



Anouk is beschikbaar via al onze digitale kanalen

Via app Via mijn hollandsnieuwe Via emails



Via sticky variant blijft Anouk bij je gedurende je klantreis



Anouk is ook aanwezig bij acquisitie/retentiejourneys



Uitgebreide overdracht naar live chat/bemenste kanalen

Mogelijkheid 
om na Anouk 

te chatten 
met een 

medewerker

De agent leest voordat 
deze begint te chatten 

de chathistorie met 
Anouk



Ook onze agents gebruiken Anouk, als kennisbank

De ‘interne’
antwoorden 

zijn 
herkenbaar 
voor agents 
door andere 

kleur

Door 
feedback van 
agents blijft 
content en 
herkenning 
verbeteren 

(closed 
feedback 

loop)

Hergebruik 
van 

herkenning 
en (deels) 

content voor 
agents



Automatisch vertalen

▪ Klant kiest een taal 

▪ Klant ziet dat automatisch vertalen start

▪ Alle content in Anouk wordt vertaald

▪ Als de klant wil chatten met een agent doet 

deze dat in zijn eigen taal

▪ De agent ontvangt zowel de originele vraag 

als de vertaling naar het Nederlands

▪ De agent typt antwoord in het Nederlands

▪ De klant ontvangt antwoord in eigen taal



Strategische uitgangspunten 

voicebot Anouk

▪ Start met simpele processen: hulp bij verificatie 

klant/inzicht in waar klant over belt 

▪ Uitbreiden naar: antwoord geven op simpele vragen (bv 

buiten openingstijden)

▪ Volledige regisseur klantvragen: overname van de IVR



Anouk helpt agent bij verificatie

Uitgangspunten 1e fase (handmatige check van agent nodig)

▪ Testen van de technische inrichting van de voicebot

▪ Testen van de kwaliteit van de stem van de voicebot

▪ Inrichten van processen voor monitoring en rapportage

Uitgangspunten 2e fase (zoveel mogelijk geautomatiseerd)

▪ Automatiseren van het proces en waar nodig agent input geven 

welke gegevens nog moeten worden gecontroleerd

Doelen

▪ TNPS blijft bij voicebotgesprekken hetzelfde als zonder voicebot

▪ De AHT komt uit onder de AHT van gesprekken zonder voicebot



Kosten per klant zijn gedaald/tevredenheid is stabiel hoog

▪ Kosten per klant zijn, mede door intensief gebruik 

van Anouk, gedaald

▪ Klanttevredenheid van chatbot is moeilijk te meten, 

sinds kort nieuwe KPI ‘Anouk Succes Ratio’ (= % 

klanten dat positieve feedback geeft op 

feedbackvraag + % gedefinieerde situaties waarbij 

we denken dat klant ook is geholpen)



Ambitie/next steps 

2022-2023



Ambitie next steps Anouk 2022/2023

Anouk als CHATBOT

Uitbreiding personalisatie in niet-ingelogde omgeving

Kunnen doen van mutaties via Anouk in de ingelogde EN 
de niet-ingelogde omgeving

Anouk biedt pro actieve service

Anouk helpt in het proces door tickets aan te maken

Anouk als VOICEBOT

Verificatie via Anouk wordt volledig 
geautomatiseerd

Beantwoorden van simpele vragen buiten 
openingstijden (te starten met FAQ’s)

Routeren naar andere kanalen

Overname van de IVR



Vragen?

cindy.jansen@vodafoneziggo.com

mailto:cindy.jansen@vodafoneziggo.com
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Bedankt voor jullie aandacht!


