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Whitepaper
Behaal meer 
conversie
Heel veel bezoekers naar de website trekken! Dat is nog altijd de 
belangrijkste doelstelling van bedrijven. Terecht, want de laatste 
decennia hebben laten zien hoe belangrijk het is online aanwezig te 
zijn.

Maar daar moet het niet bij blijven. Een groot gedeelte van de 
bezoekers zal toch ook echt moeten gaan converteren. Anders is het 
zonde van alle moeite die er gedaan is om verkeer naar de website 
te trekken. Veel bedrijven zijn al tevreden met een relatief laag 
conversiepercentage van 1 tot 3%, maar elke onderneming zal een 
hoger percentage ambiëren. Dus hoe begeleid je websitebezoekers 
zo goed mogelijk naar een aankoop? 

Livechat is een bewezen manier om dat te doen.



Onderzoek: Livechat zorgt voor meer 
conversie

Dat livechat meer conversie realiseert is 
niet alleen logisch, maar ook bewezen. 
Meerdere grootschalige onderzoeken hebben 
aangetoond dat wanneer bezoekers chatten ze 
eerder een aankoop doen en meer uitgeven.

Livechat zorgt er voor dat bezoekers direct 
contact hebben waardoor het aankoopproces 
soepel verloopt. Het wegnemen van twijfel en 
vragen maakt dat meer bezoekers ook echt 
tot aankoop overgaan.

Onderzoek van Boldchat toont aan dat 
bezoekers die chatten 2,8 keer eerder 
converteren en 60% meer uitgeven. Dit 
maakt bezoekers die chatten 4,5 keer 
waardevoller dan bezoekers die niet 
chatten.

Onderzoek van Userlike toont aan dat 
chatters 2 tot 5 keer eerder converteren 
dan bezoekers die niet chatten.

Forrester geeft aan dat livechat conversie 
met 20 procent verhoogt.



Over Livechat Service
LiveChat Service levert sinds 2015 software en bemanning voor 
de websites van ruim 250 bedrijven, merken en webshops. Onze 
chatoperators voeren duizenden conversaties per dag. Vanuit die 
ervaring kunnen wij gedegen advies geven over de inzet van livechat 
en hoe daarmee meer conversie kan worden behaald.
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Vijf adviezen voor meer conversie

Maak het persoonlijk

Biedt de chat op het juiste moment aan

Analyseer en verbeter

Gebruik chat in combinatie met telefoon 

Zorg voor genoeg bemanning



1. Maak het persoonlijk 
De reden dat veel bedrijven livechat 
aanbieden is juist omdat op die manier 
direct persoonlijk contact mogelijk 
is. Websitebezoekers kunnen zonder 
obstakels vragen stellen. Ze hoeven geen 
telefoonnummer op te zoeken en te bellen. 
Ze hoeven geen mailadres op te zoeken en 
een bericht op te stellen. Eén klik op het 
chatvenster is voldoende.

Het is dan ook aan te raden om de 
chatoperator zo persoonlijk mogelijk te 
maken. Geef de chat een gezicht en een 
naam. Ook als de chatoperator die in het 
chatvenster op de website verschijnt en de 
vragen van de bezoeker beantwoordt een 
fictief persoon is. Het is verstandig om 
die fictieve chatoperator zo goed mogelijk 
aan te laten sluiten op de doelgroep en de 
dienst of product dat wordt aangeboden. 
Succes zit hem vaak in de details!



2. Biedt de chat op strategische 
plekken in het aankoopproces aan

Uit onderzoek van Userlike komt naar voren 
dat de meeste chats worden gestart als 
de chatbutton rechtsonder in het scherm 
verschijnt. Hier is vanuit de neurologie een 
vrij simpele verklaring voor te geven. In de 
linkerhelft van de hersenen bevindt zich 

het taalcentrum, terwijl de rechterhelft van 
de hersenen meer is gefocust op beelden. 
Maar omdat ons rechter zichtveld links in 
de hersenen wordt verwerkt is het logisch 
om het chatvenster rechts op de website te 
plaatsen. De linguïstische informatie wordt 
zo makkelijker verwerkt.



Vooral niet overal

Maar een chatvenster kan nog effectiever 
zijn wanneer je die niet altijd en overal laat 
verschijnen. Een overal maar opspringend 
venster kan storend zijn. Terwijl een goed 
getimede verschijning van de chatoperator 
tijdens de websitebezoek als een welkome 
redding kan worden beschouwd. 

In overleg met onze klanten stellen wij 
precies in waar en wanneer het chatvenster in 
het proces moet verschijnen. We detecteren 
samen de mogelijke knelpunten in het 
aankoopproces en bieden zo precies op het 
juiste moment de helpende hand.

Slimme effectieve timing

Op die slimme manier komt het chatvenster 
precies op het moment naar boven als de 
klant er het meeste behoefte aan heeft!

Laat het venster pas tevoorschijn komen op 
pagina’s met producten waar vaak vragen 
over zijn of die een aanzienlijke waarde 
vertegenwoordigen. Op dat moment verlangt 
de bezoeker extra aandacht. En daar zorgt 
Livechat voor! Dat er op dat moment 
een mogelijkheid tot chat wordt geboden 
impliceert dat het bedrijf meedenkt en duidt 
op zorgzaamheid. De klant waardeert dit en 
zal meer vertrouwen hebben en makkelijker 
tot de aankoop overgaan. 



Chats leveren veel informatie op over de 
verwachtingen, wensen, ervaringen en het 
sentiment van de klant. Maak daar gebruik 
van en pas daar de dienstverlening op aan!
Het is aan te raden om antwoorden op 
veelvoorkomende vragen van te voren op te 
stellen. De chatoperators hoeven dan niet 
steeds dezelfde antwoorden te verzinnen.

Voorbedachte antwoorden hebben meerdere 
voordelen. Het levert tijdwinst op en er 
zullen minder fouten door de chatoperators 
worden gemaakt. 

Uniforme antwoorden voorkomen ook 
conflicten. Er kan immers onduidelijkheid 
ontstaan wanneer verschillende chatoperators 
verschillende antwoorden geven over 
hetzelfde onderwerp. 

Door chats te analyseren kunnen 
chatoperators ook beter voorbereid worden 

op het mogelijke verloop van een gesprek. 
Chatoperators zijn zo beter voorbereid en 
kunnen makkelijker de richting bepalen. 

Gedurende een chatgesprek kan een 
chatoperator bovendien klanten extra 
prikkelen. Als een bezoeker twijfelt kan de 
chatoperator er voor kiezen om bijvoorbeeld 
een unieke kortingscode aan te bieden. 

Een chatoperator kan tijdens het gesprek ook 
andere extra opties geven. Zo kan de klant 
op de nieuwsbrief worden geattendeerd met 
een link om zich in te schrijven. Of er kan 
een uitnodiging voor een evenement worden 
gestuurd. Op die manier wordt de klant meer 
betrokken bij het merk of bedrijf. 

Met al de inzichten die chats opleveren 
kunnen dus niet enkel de antwoorden worden 
verbeterd en aangevuld. Ook de algemene 
service en het assortiment kunnen worden 
geoptimaliseerd. 

3. Analyseer de chats en verbeter de 
gesprekken



De integratie van livechat zal het aantal 
telefoontjes van klanten reduceren. Doordat 
veel eerste- en tweedelijns vragen worden 
opgevangen door de chat komen er minder 
telefoontjes en e-mails binnen. Zodoende 
houdt de verkoopafdeling meer tijd over voor 
de eigenlijke taak: verkopen!

Instrueer de chatoperators om de gegevens 
van de bezoekers te registreren. Bezoekers 
van een website zijn huiverig om zomaar een 
lead-formulier in te vullen. Maar als een 
chatoperator het vriendelijk vraagt: ’Als u 
uw naam en telefoonnummer achterlaat 
dan kan mijn collega u terugbellen voor 
meer informatie.’ Dan zal de bezoeker die 
gegevens al snel geven.

De sales-medewerker kan de chat 
doornemen om te bepalen waar de bezoeker 
behoefte aan heeft en vervolgens contact 
opnemen. De bezoeker wordt zo niet 
overvallen door het belletje en zal het juist 
als extra service ervaren. Conversie wordt zo 
een stuk eenvoudiger!

4. Gebruik de chat in 
combinatie met telefonie!



5. Zorg voor genoeg 
bemanning
Met alle hierboven aangedragen adviezen kan livechat de 
conversie dus flink verhogen. Maar dan moet de livechat 
natuurlijk wel altijd bemand worden. Het is zeer ontmoedigend 
als een chat niet beantwoord wordt of dit te lang duurt. 

Doorgaans verlaat het merendeel van de chatgebruikers de chat 
wanneer er niet binnen een minuut wordt gereageerd. Bovendien 
neemt de tevredenheid bij een reactie na 30 seconden al sterk af. 
Daarom is het van essentieel belang dat de first response time 
niet langer dan 30 seconden is.

Bedrijven kunnen er voor kiezen om zelf de livechat te beheren 
middels eigen klantenservice medewerkers. Want uiteraard 
is het eigen personeel het meest capabel om vragen te 
beantwoorden. Die zijn intern opgeleid of hebben al veel kennis 
en ervaring. Maar zijn vaak niet altijd beschikbaar, denk aan de 
avonden en weekenden. Dan is uitbesteden een goede optie.

Bovendien zijn er nu mogelijkheden om een hybride livechat in 
te stellen. Het eigen klantcontactcentrum beantwoordt gewoon 
de chats. Pas als er te veel chats binnenkomen of als de eigen 
werknemers niet actief zijn kunnen chatoperators van een 
gespecialiseerde partij het overnemen. Zo kan het aanbod in 
livechat eenvoudig worden geoptimaliseerd.




