
Stel uw vraag aan Eva van de NS – c(r)ommunicatievoorbeeld 
Waarheidsgetrouwe virtuele chat medio januari 2013 

 

Aanleiding: “Wegens een al eerder aangekondigde verstoring rijdt de Hanzelijn niet”  

Zo luidde het omroepbericht op perron Amsterdam-Zuid op 1
e
 kerstdag 2012. 

 

 

EVA zegt: Welkom bij de Klantenservice van NS. Waarmee kan ik u van dienst zijn? 

U zegt: Wat verstaat u onder het woord 'Verstoring'? 

EVA zegt: Dat begreep ik even niet. Ik zou graag nog een keer van u willen horen waarmee ik u 

van dienst kan zijn. 

U zegt: Wegens een eerder gemelde verstoring rijdt de trein niet. 

EVA zegt: Heeft u een vraag over de Reisplanner? 

U zegt: Nee. Ik vraag aan u wat een verstoring inhoudt? Op het perron kregen we te horen dat de 

trein niet reed vanwege een verstoring. 

EVA zegt: Ok, dat was niet wat u bedoelde. Wat bedoelt u? 

U zegt: Wat is een verstoring volgens u? 

EVA zegt: Sorry, dat snapte ik even niet. Wat bedoelt u? 

U zegt: Uw medewerkers roepen op het station om dat de Hanzelijn niet komt vanwege een al 

eerder gemelde verstoring. 

 

EVA zegt: Wilt u meer weten over stationsvoorzieningen (zoals NS-service- en verkooppunten, 

fietsenstallingen, kluisjes, toiletten, winkels en restaurants)? 

U zegt: Ik wil uitleg over het woord Verstoring 

EVA zegt: Ik begrijp het nog niet helemaal. Wilt u meer weten over stationsvoorzieningen (zoals 

NS-service- en verkooppunten, fietsenstallingen, kluisjes, toiletten, winkels en restaurants)? 

U zegt: Het is mij helemaal duidelijk. Als u niet eens weet wat Verstoring betekent dan is het toch 

zeer jammer dat u uw reizigers hiermee opzadelt. 

EVA zegt: Ik begrijp het nog niet helemaal. U wilt informatie over de voorzieningen (zoals NS-

service- en verkooppunten, fietsenstallingen, kluisjes, toiletten, winkels en restaurants) van 

stations? 

U zegt: Eva, bedankt! Deze vorm van communicatie is zeer slecht. 

EVA zegt: Ik heb er even moeite mee. Wilt u misschien contact opnemen met de klantenservice? 

U zegt: ja 

 

EVA zegt: Prima. NS Klantenservice is op dit moment geopend (tot 22.00 uur vanavond) en 

bereikbaar via 0900 - 20 21 163 (€ 0,10 per minuut). Kan ik u nog ergens anders mee van dienst 

zijn? 

U zegt: Nee, dank u wel. 

EVA zegt: Ok, dan zijn we volgens mij klaar nu. NS is benieuwd naar uw mening over deze 

geautomatiseerde chat. 

EVA zegt: Als u de Virtuele Assistent van NS middels een rapportcijfer (1 t/m 10) zou moeten 

beoordelen, wat voor cijfer zou u de Virtuele Assistent dan geven? 

U zegt: 1 

EVA zegt: Dank u voor het cijfer. Sorry dat ik u dan nog een vraag stel, maar zou u een 

toelichting kunnen geven op dit slechte cijfer? Op die manier kunnen wij onze service verbeteren. 

U zegt: Ik krijg geen antwoord op mijn duidelijke vraag. En dit is goed te begrijpen want de 

communicatie begon op het perron al helemaal fout volgens mij. Pak het communicatieprobleem 

aan de bron aan, is mijn advies. 

 

EVA zegt: Dank u voor het antwoord. M'n collega's zullen kijken of dit een verbeterpunt is! Tot 

ziens en nog een fijne dag! 


