
THE FIRST 
CONNECTION



The First Connection is een jonge, ambitieuze organisatie die Live Chat aanbiedt 

op websites en daarnaast de chats met de bezoeker verzorgt.  De naam ‘The First 

Connection’ geeft precies aan wat we doen: wij leggen het eerste contact met uw 

websitebezoeker. Live Chat zorgt voor een toename in leads, klanttevredenheid en 

kennis over uw klanten.

The First Connection verzorgt de Live Chat op alle 

devices, volledig in de huisstijl van uw 

organisatie. Wij chatten met de bezoeker in lijn 

met uw bedrijfscultuur en in de door u gekozen 

“tone of Voice”.

Voordat wij starten komen we dan ook graag 

langs om kennis te maken met uw organisatie. U 

kunt ons zien als verlengstuk van uw organisatie 

waarbij onze medewerkers zich presenteren als 

een van uw medewerkers.

THE FIRST CONNECTION

HET VISITEKAARTJE VAN UW BEDRIJF

// DE EXTRA SERVICE 
IS PRETTIG //



The First Connection verzorgt nu een jaar de chats voor ons. Wij vinden 

het fi jn dat we op deze manier 102 uur per week bereikbaar zijn voor onze 

websitebezoekers. Alle gesprekken die zijn gevoerd via de chat krijgen we 1 

op 1 doorgestuurd.

Wij ervaren deze extra service als prettig en laagdrempelig voor onze 

bezoekers. Eerstelijns vragen worden snel beantwoord en wij ontvangen 

minder telefoon. De leads die wij ontvangen via de chat zijn van goede 

kwaliteit en compleet.

De medewerkers van The First Connection denken goed mee in onze 

wensen en zijn zeer vriendelijk.

KLANTENREVIEW

//

//



U investeert onder andere in SEO, Adwords en 

contentverbetering om de juiste groep mensen 

naar uw website te leiden. Hoe houdt u de 

potentiële klanten op uw website? 

The First Connection doet dit onder andere door, 

proactief, het gesprek aan te gaan met uw 

websitebezoeker. Onze medewerkers stellen open 

en informatieve vragen, met als doel de

klantvraag zo helder mogelijk te krijgen. 

Daarnaast is de data van de chatgesprekken van 

essentieel belang. Op deze manier kunt u de 

website optimaliseren en de marketing 

afstemmen op de data van de gevoerde 

gesprekken. Wij kunnen u deze data in vele 

vormen aanleveren.

WIJ ONTDEKKEN WAT UW KLANT ECHT WILT

// KLANTEN PRATEN NIET 
MET EEN CHATBOT, MAAR 

MET EEN ECHT PERSOON //



KLANTENREVIEW

Van een partnerbedrijf kregen wij de tip om contact op te nemen met The 

First Connection. Voorheen hebben we altijd zonder chatfunctie op onze 

website gewerkt en hadden wij onze vraagtekens of deze functie rendement 

zou opleveren. Na een prettig eerste contact met The First Connection 

hebben we kortgesloten gedurende een kwartaal de chatfunctie te lanceren 

op onze website. Tijdens dit kwartaal is ons opgevallen dat er beduidend 

hogere aantallen offerte aanvragen zijn binnengekomen via onze website. 

De stap om te reageren op een chatbericht is blijkbaar een stuk lager dan 

het offerteformulier invullen. Tevens viel mij op dat er veel klanten met 

(eenvoudige) servicevragen terecht komen op de website en de chatfunctie 

ook hierin laagdrempeliger is dan een telefoongesprek. Positief is de 

opstelling van The First Connection welke bereidt is zich oprecht te 

verdiepen in bedrijfsmaterie en zo de klanten van een zo volledig mogelijk 

antwoord te voorzien. Het is prettig structureel rapportages te ontvangen 

van de chatgesprekken die er zijn gevoerd. Al met al zijn wij zeer tevreden 

en hopen wij nog een lange en prettige samenwerking met 

The First Connection te mogen hebben.

//

//



Vooraf wordt door u bepaald welke criteria nodig 

zijn om een gesprek waardevol te maken voor uw 

organisatie. Ons credo hierin is: 

“goede service leidt tot warme leads”. 

Na afl oop van elke gevoerde chat, sturen wij het 

gesprek direct door naar de gewenste afdeling. 

U hoeft alleen nog maar de opvolging te 

verzorgen.

GENEREER WARME LEADS

Bezoekers willen graag snel antwoord op hun vragen. Een zeer groot gedeelte van de 

antwoorden (circa 80%) is vaak op de website te vinden, maar als het antwoord niet 

snel genoeg gevonden wordt vertrekt deze bezoeker weer. Hier biedt de chatfunctie 

de uitkomst. Niet meer speuren naar een telefoonnummer of een contactformulier, 

maar direct persoonlijk contact met een medewerker.  Zodra de bezoeker een chat 

start is onze harde regel dat wij binnen 30 seconden de eerste reactie geven. Onze 

gemiddelde reactiesnelheid ligt op 17 seconden en daar zijn we trots op.

VERHOOG UW KLANTTEVREDENHEID

// LEADS ZIJN 
COMPLEET EN VAN 

GOEDE KWALITEIT //



Wij kunnen uw website bezoekers actief benaderen, waar en wanneer u dit maar wilt.  

Wij noemen dit een proactieve chat. U mag dit vergelijken met het aanspreken van 

klanten bij binnenkomst in een winkel. 

Zet deze proactieve chat bijvoorbeeld in op uw webpagina’s met de hoogste 

bouncerate (zoals bijvoorbeeld uw sales- en contactpagina). Maar ook op uw 

hoofdpagina misstaat deze actieve benadering niet. Per pagina is er de mogelijkheid 

tot een specifi eke uitnodiging. De proactieve benadering is het beste in te stellen na 

het analyseren van uw website met bijvoorbeeld google analytics. 

Wij ondersteunen u hier uiteraard graag in.

PROACTIEF CHATTEN

// ONZE SALES AFDELING 
KAN INMIDDELS NIET 

MEER ZONDER CHAT //



Wij zijn meer dan tevreden met de chats van The First Connection. De 

‘autobot’ chats schrikken veel mensen af. De persoonlijke ‘touche’ die wordt 

gebruikt ervaren mensen als zeer plezierig. Hierdoor krijgen we meer en 

betere informatie van eventuele klanten. De korte lijntjes werken 

perfect. Als er naar aanleiding van een chat snel geschakeld moeten 

worden dan krijgen we een appje of een belletje, zelfs in het weekend. Dit 

vinden mensen altijd zeer prettig en professioneel. Wat ons blij heeft verrast 

was hoe snel de medewerkers van The First Connection al inhoudelijk 

goede gesprekken konden voeren over ons bedrijf. Zeker een aanrader en 

wij zijn ervan overtuigd dat dit de toekomst gaat worden voor veel bedrijven. 

Het is toch je ‘fi rst connection’ met je toekomstige klanten.

KLANTENREVIEW

//

//



In het digitale tijdperk van tegenwoordig willen 

mensen snel antwoord op hun vragen. Daarom 

is het van groot belang dat uw organisatie deze 

bezoekers te allen tijde op hun wenken kan 

bedienen. Zorg er daarom voor dat u altijd online 

bent als de bezoeker bij u op de website zit.

De medewerkers van The First Connection 

bemannen de Live Chat zeven dagen in de week 

van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Hierdoor 

is uw organisatie altijd bereikbaar tijdens en 

buiten kantooruren en loopt u geen gesprekken 

meer mis met potentiële klanten. Met deze 

bezetting bereiken wij gemiddeld 96% van uw 

websitebezoekers.

ALLE DAGEN BEREIKBAAR

// ZE ZIJN PUNCTUEEL 
EN CORRECT NAAR 
DE KLANTEN TOE //



Doordat veel eerste en tweedelijns vragen worden opgevangen met 

chat komt er minder telefonie binnen. Dit geeft uw personeel meer 

ruimte om zich te focussen op haar kerntaken. Daarnaast 

functioneert The First Connection regelmatig als fi lter.  

Zo hebben wij veel klanten waarbij onderscheid gemaakt wordt 

tussen een particuliere en zakelijke aanvraag. 

The First Connection fi ltert de aanvragen en zet deze door naar de 

juiste afdeling. Ook kunnen wij bezoekers die niet interessant zijn 

als doelgroep, op een correcte manier afwijzen. 

Zo kunt u zich op andere zaken focussen.

MINDER TELEFONIE

De kracht van Live Chat is de anonimiteit en laagdrempeligheid. Wij vragen geen 

informatie van de bezoeker voor aanvang van de chat, omdat dit voor een 

afhaakmoment kan zorgen. Wanneer bezoekers een vraag willen stellen via de chat, 

zijn ze vaak niet bereid om vooraf een mailadres of telefoonnummer af te staan. 

Ze willen eerst het gevoel hebben dat ze geholpen zijn, daarna zijn het geven van 

persoonsgegevens een logische vervolgstap.

LAAGDREMPELIG EN ANONIEM



KLANTENREVIEW

Sinds we de chat laten beheren door the First Connection, krijgen we meer 

offerte aanvragen binnen. Wanneer we de chats nalezen verbazen we ons 

over hoe goed de antwoorden zijn en hoe accuraat de gegeven informatie is. 

We zouden het zelf niet beter kunnen doen!

//
//



Het uitbesteden van Live Chat geeft uw onderneming de ruimte om 

zich te focussen op haar kerntaken. Door de Live Chat uit te 

besteden wordt het servicelevel verhoogd en krijgt u gegarandeerd 

meer warme leads binnen. Wanneer u Live Chat inzet met eigen 

personeel kost dit al snel 2 FTE om de gewenste reactiesnelheid te 

halen. Doordat wij gespecialiseerd zijn en chats inzetten voor 

meerdere bedrijven zijn wij altijd voordeliger dan eigen personeel.

Bedenk hierbij ook wat u bespaart aan bijvoorbeeld trainingskosten 

en kwaliteitsbewaking.

VOORDELIGER

Uw websitebezoeker hoeft niet meer in een telefonische wachtrij te 

zitten of te wachten op een mail, maar krijgt gelijk antwoord op zijn 

of haar vraag. The First Connection werkt niet met een wachtrij en 

geeft de eerste reactie altijd binnen 30 seconden. Wanneer de 

bezoeker voor het eerst op uw website een chat heeft gestart is de 

kans groot dat de chat bij een vervolgcontact weer wordt gebruikt. 

De geschiedenis van deze chat blijft inzichtelijk voor zowel de 

bezoeker als de medewerker van de Live Chat.

EXTRA SERVICES ZONDER WACHTRIJ



Onze chat agents zijn zorgvuldig getraind en 

beschikken allemaal over HBO werk- en 

denkniveau. Door de realtime monitoring kunnen 

wij precies zien wat de resultaten per chat agent 

zijn. Aan de hand van de realtime monitoring vindt 

wekelijks een evaluatie plaats omdat wij 

constante kwaliteit willen bieden.

BEKWAME AGENTS

The First Connection maakt geen gebruik van de chatbot. Wij streven voortdurend 

naar persoonlijk contact van mens tot mens. Elk gesprek dat wordt gevoerd door 

medewerkers van The First Connection heeft een unieke insteek nodig. Een chatbot 

kan hier niet op anticiperen en mist tevens het inlevingsvermogen om de klant echt te 

begrijpen. Uit de reacties van bezoekers blijkt vaak dat ze het op prijs stellen om een 

echt mens te treffen.

GEEN CHATBOT, MAAR EEN CHAT VAN MENS TOT MENS

// EEN ABSOLUTE 
TOEGEVOEGDE 
WAARDE IN ONZE 
COMMUNICATIEMIX //



Een tijd geleden werden wij benaderd door The First Connection om eens 

te gaan zitten. Na een positieve kennismaking hebben we een pilot gestart. 

Welke wij ook positief hebben doorlopen. Het is fi jn dat (potentiële) klanten 

niet met een chatbot praten maar met een persoon. Er wordt snel op de 

chat gereageerd, The First Connection is altijd bereikbaar, zowel op 

feestdagen, ’s avonds en in het weekend, ze zijn punctueel, denken mee en 

zijn correct naar de klanten.

KLANTENREVIEW

//

//



Alle data van de chats worden opgeslagen in een beveiligde database op servers  

binnen Europa. Daarnaast verstrekken wij geen data aan derden en lopen alle chats 

via het SSL-Protocol. Mocht u een verzoek krijgen van een klant om zijn gegevens te 

vernietigen (het recht om vergeten te worden), dan verwijderen ook wij deze 

gegevens grondig.

WIJ VOLDOEN AAN DE AVG

Doordat wij gebruiken maken van een kennisbank en een vastgelegd script kunnen 

onze agents gesprekken voeren die voldoen aan uw hoge standaarden. Uw organi-

satie formuleert hiervoor de antwoorden en de wijze waarop deze geïmplementeerd 

worden in de chat. Zo blijft de continuïteit in kwaliteit gewaarborgd. 

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat geen klant hetzelfde is en een persoonlijke 

insteek wordt bepaald ten tijde van de chat.

KENNISBANK



Wij zijn in 2019 benaderd om onze huidige dienstverlening uit te breiden 

door middel van Live Chat. Hier hadden we nog niet eerder over nagedacht 

en waren aanvankelijk sceptisch over de meerwaarde.

Echter nu een halfjaar verder moeten we concluderen dat het zeker een 

meerwaarde is in onze communicatiemix. Daarnaast een dienst wat erg 

door klanten wordt gewaardeerd. Wegens de uitzonderlijke bereikbaarheid 

buiten de “normale” uren (tussen 18 en 23 uur en in het weekend).

Daarnaast kunnen we inmiddels niet meer zonder chat voor onze Sales 

afdeling. Chat levert inmiddels een signifi cante bijdrage aan het percentage 

instroom.

Waarom hebben we gekozen voor “The fi rst Connection”? Die vraag was 

makkelijk te beantwoorden. Naast de regionale betrokkenheid leveren ze 

kwaliteit en denken ze mee in het totale klantproces!

KLANTENREVIEW

//

//
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