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Een illustratieve avatar, of een echt 
persoon
Je personaliseert je chatbot door onder andere je chatbot een naam te geven 
en een avatar te geven. Hiermee definieer je wie jouw chatbot is en past je 
chatbot goed bij jouw organisatie. 

Je klanten hebben zo een idee met wie zij praten, of dit nou een illustratieve avatar is 
of een avatar van een echt persoon. Wat is de beste keuze voor jouw organisatie? 
Ontdek de voordelen van zowel een illustratieve avatar als die van een foto avatar en 
bepaal wat het beste bij jouw organisatie past.
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Illustratieve avatar
Een illustratieve avatar houdt in dat je een illustratie gebruikt als avatar. Bij 
Watermelon gebruiken wij bijvoorbeeld een illustratie voor chatbot Charlie. 
Een illustratieve avatar heeft de volgende voordelen:

Je laat duidelijk zien aan je klanten 
dat zij met een chatbot praten. 
 

Doordat je klanten weten dat zij met een 
chatbot praten, zijn hun verwachtingen 
hier op gebaseerd. Zij weten dat ze niet 
met een menselijke medewerker praten, 
dus hoogstwaarschijnlijk zullen zij op een 
andere manier tegen de chatbot praten.

Je kunt ervoor kiezen om je chatbot 
genderneutraal te houden. 
 

Met een unisex naam zoals Charlie of 
René en met een illustratieve avatar 
maak jij je chatbot genderneutraal. Het 
is namelijk niet af te lezen of je met 
een man of een vrouw chat. Dit kan 
voordelen hebben voor je klantenservice, 
omdat sommige mensen liever door een 
man of juist door een vrouw worden 
geholpen.

De chatbot past geheel in de 
branding van jouw organisatie.
 

Met een illustratieve avatar kan één van 
jullie designers de illustratie helemaal 
aanpassen aan jullie eigen branding. Zo 
kan het logo er bijvoorbeeld in verwerkt 
worden en de juiste kleuren van de 
huisstijl. Met een illustratie maak je 
de chatbot dus echt onderdeel van je 
branding.



Jouw chatbot avatar   |   4

Foto avatar
Een foto avatar houdt in dat je een foto van een persoon gebruikt. Wanneer 
je kiest voor een foto is het belangrijk dat je er goed over nadenkt welke 
foto je gebruikt. Kies je bijvoorbeeld voor een man of vrouw? Voor welke 
leeftijdscategorie ga je? Gebruik je een foto van een lachend persoon of ga je 
voor een neutralere gezichtsuitdrukking? Het is belangrijk om na te denken 
over de persona van je chatbot en met wat voor persoon jouw klanten het 
liefst in gesprek gaan. Een foto avatar heeft de volgende voordelen: 

Je geeft je chatbot een human touch. 
 

Je chatbot wordt door een foto van een persoon 
echt één van je medewerkers. Hierdoor kan het 
zo zijn dat je klanten niet eens doorhebben dat 
zij met een chatbot in gesprek zijn. Met een foto 
avatar kun je er dus voor kiezen om niet aan te 
geven bij de klant dat zij met een chatbot praten.

Je kiest duidelijk het geslacht van je chatbot. 
 

Een foto avatar laat zien of de klant met een 
vrouw of met een man in gesprek is. Dit kan in-
vloed hebben op het gesprek met je klant, omdat 
sommige mensen liever door een man of juist 
door een vrouw geholpen willen worden. 

Je chatbot maakt onderdeel uit van jouw 
team van medewerkers.
 

Jouw klanten gaan de chatbot echt zien als één 
van jouw medewerkers en als onderdeel van 
jouw organisatie. Het kan dus zijn dat klanten aan 
de telefoon vragen naar Eva, omdat zij zojuist met 
Eva hebben gechat. Doordat zij niet door hebben 
dat zij met een chatbot aan het praten waren, 
denken zij dat Eva echt bij je organisatie werkt. 
Dit kan verwarrend zijn voor je klanten. 
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Samenvatting
Het kiezen van de juiste avatar van je chatbot is iets waar je goed over na moet 
denken. Het is belangrijk dat je avatar ook in uitstraling echt bij je organisatie past. 
Wil je dat je klanten niet weten dat zij met een chatbot praten? Dan zou een foto 
avatar een betere optie zijn voor jouw organisatie. Bij een foto avatar is het dan wel 
heel belangrijk dat de foto van de persoon past bij jouw organisatie. 

Kies je een foto van een man of een vrouw? Welke leeftijd? Een lachend persoon of 
juist niet? Daarnaast heb je de kans dat een klant refereert naar de chatbot als één 
van je medewerkers. Dan kan het zo zijn dat zij vragen naar hem of haar wanneer 
zij telefonisch contact opnemen. Het is daarom belangrijk om er goed over na te 
denken of je wil dat je klanten weten dat zij met een chatbot praten en daarnaast 
hoe jij wil dat je chatbot eruit ziet. Wanneer dit duidelijk is, is het eenvoudiger voor 
jou om de keuze te maken tussen de twee types avatar.



Jouw chatbot avatar   |   6

Meer over Watermelon weten?

Watermelon Help Center
https://get.watermelon.help

Watermelon Blog
https://blog.watermelon.co

Watermelon Facebook Pagina
https://www.facebook.com/watermelonNL

www.watermelon.co                    E-mail: contact@watermelon.co

Stuur een bericht via  
Facebook Messenger

WhatsApp: 06 14 57 81 70        Telefoon: 030 291 99 55


