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M
et de software van 
Watermelon krijgen 
bedrijven eenvoudig 
toegang tot Artificial 

Intelligence chatbottechnologie. 
Jonkman: ‘Ze kunnen hierdoor 
sneller innoveren en inspelen op 
kansen in de markt. Met klanten 
in verschillende sectoren: van 
gemeentes tot webshops, van 
verzekeringen tot groothandels, 
zetten we nu een stap naar de 
vastgoedwereld. De voordelen 
en mogelijkheden van een 
chatbot zijn eindeloos, dit ziet 
de vastgoedwereld ook in.’ 
 
Chatbot bouwen 
zonder Coderen
Zo’n 5.000 bedrijven van 
over de hele wereld maken nu 
gebruik van het platform van 
Watermelon. ‘De consument 
vraagt bedrijven om dag en 
nacht én via hun favoriete 
kanaal bereikbaar te zijn. 
Voor veel bedrijven lijkt dit 
echter nog een uitdaging. Bij 
Watermelon bouw je in nog 
geen vijf stappen je eigen 
chatbot, zonder hiervoor 
te hoeven coderen. Deze 
digitale collega activeer je 
vervolgens met een paar 
klikken op je favoriete kanalen 
zoals Facebook Messenger, 
WhatsApp, Twitter, Telegram 
en je website. We zien dat 
steeds meer bedrijven uit de 
vastgoedwereld kiezen voor 
Watermelon. Met Watermelon 
haal je een digitale assistent 
in huis, die 24/7 voor je 
klaarstaat.’ 
 
woningsChaarste
Makelaars en woning-
corporaties nemen steeds 
vaker een digitale collega 
aan. ‘Juist nu in de markt 
met woningschaarste zijn er 
bij elk huis dat beschikbaar 
komt een hoop aanmeldingen 
en veel bijbehorende vragen. 
Makelaars zijn vaak niet 
in staat om iedereen te 
screenen en individueel te 
woord te staan. Makelaars 
zien dat een chatbot hierin 

de perfecte ondersteuning is. 
Met een chatbot kunnen veel 
gestelde vragen 24/7 en direct 
beantwoord worden. Ook kan 
de chatbot helpen met het 
maken van een voorselectie van 
de meest geschikte kandidaten 
voor de beschikbare woning. 
De makelaar heeft zo meer 
tijd om zich te richten op het 
presenteren van de beschikbare 
woning, het houden van 
bezichtigingen en potentiële 
kopers of huurders adviseren.’ 

Melding in 
dashboard
Het kan natuurlijk voorkomen 
dat je chatbot nog niet 
bekend is met een specifieke 
vraag. ‘De vraag wordt dan 
automatisch doorgestuurd naar 
een beschikbare medewerker. 
Gebruikers krijgen bij elke niet 
beantwoorde vraag een melding 
in het dashboard, dit wordt ook 
wel een mismatch genoemd. 
Wanneer je deze mismatch 
oplost, zal de chatbot steeds 
slimmer worden. De volgende 
keer als deze vraag gesteld 
wordt weet je chatbot wel het 
antwoord. Je potentiële klanten 
zijn dus altijd direct geholpen 
en je bespaart zelf een hoop 
tijd. Het resultaat: een betere 
klantervaring!’
 
Koppelen aan eigen 
systeeM
Een chatbot kan meerdere 
processen automatiseren en 
optimaliseren. ‘Veel meer dan 
bedrijven vaak in eerste instantie 
inzien. Ons platform kun je 
eenvoudig koppelen aan het 
systeem dat je al in gebruik 
hebt, de chatbot haalt de 
nodige informatie uit je systeem 
en kan er ook informatie in 
terugplaatsen. Je digitale collega 
plant volledig geautomatiseerd 
bezichtigingen in je agenda, 
met de nodige informatie van 
de potentiële koper of huurder. 
Je kunt je als makelaar dan 
weer volledig focussen op 
daar waar het om draait: de 
woningzoekende.’ 

Watermelon mag zich met meer dan 100 succesvolle implementaties en ruim 5.000 
gratis gebruikers een echte chatbotspecialist noemen. Met het door Watermelon 
ontwikkelde all-in-one platform voor online conversaties kunnen bedrijven 
hun klantcontact met een chatbot op een eenvoudige manier centraliseren en 
automatiseren. ‘Het unieke van Watermelon is dat iedereen een eigen digitale collega 
kan bouwen, zonder dat je hier kennis van programmeren voor nodig hebt’, zegt Joris 
Jonkman, marketingmanager bij Watermelon.  

Chatbotspecialist Watermelon 
helpt vastgoedwereld  
eenvoudig te innoveren
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De belangrijkste les uit 2019 
‘Steeds meer bedrijven zien het nut in 
van een chatbot. Hoewel nog weleens 
wordt gedacht dat het bouwen van 
een chatbot een lang en duur proces 
is, waar je programmeerkennis 
voor nodig hebt. Om de stap naar 
een chatbot nog toegankelijker 
te maken hebben we afgelopen 
periode een ‘’instap-chatbot’’ in 
ons platform geïntroduceerd. Door 
ook een basislicentie vanaf € 45 
per maand toe te voegen, krijgen 
nog meer bedrijven toegang tot AI 
chatbottechnologie. Ze kunnen 
hierdoor nog sneller innoveren. 
Een klant van ons is binnen drie 
weken live gegaan met verbluffende 
resultaten. Binnen twee maanden 
werd 85% van de gesprekken 
geautomatiseerd beantwoord!’  

Wat is je droom voor de toekomst? 
‘Dat conversational een enorme  
rol gaat spelen staat vast. 
‘s Werelds meest toonaangevende 
onderzoek- en adviesbureau 
Gartner verwacht dat in 2020 
bij 85% van de klantinteracties 
gebruik gemaakt wordt van 
technologieën zoals machine-
learning applicaties, chatbots 
en messaging apps. Watermelon 
heeft vanaf de oprichting in 2016 
het motto om klantenservice 
beter, sneller en leuker te 
maken met de dialoog van de 
toekomst. Dit blijven we natuurlijk 
voortzetten door altijd een ultieme 
klantervaring te creëren. In 
2025 denken mensen direct aan 
Watermelon wanneer ze praten 
over klantenservice!’ 

woningCorporaties 
Bij de woningcorporaties gaan 
de voordelen van een chatbot 
nog een stapje verder. ‘Bij 
woningcorporaties heb je te 
maken met twee verschillende 
doelgroepen, enerzijds de 
potentiële huurders, anderzijds 
de huidige huurders. Een 
chatbot kan eenvoudig een 
check voor je uitvoeren om 
erachter te komen of de 
geïnteresseerde geschikt is 
voor de woning. De potentiële 
huurder hoeft niet eindeloos 
te zoeken naar informatie 
en zal minder snel bellen of 
een mail sturen. Vanuit de 
huurders komen vaak andere 
soort vragen, zoals: “naar welke 
rekening moet ik mijn huur 
overmaken?” Deze kunnen 
eenvoudig door de chatbot 
beantwoord worden. Daarnaast 
kunnen huurders via de chatbot 

dag en nacht, in het weekend 
én op feestdagen een afspraak 
met bijvoorbeeld een loodgieter 
inplannen. Een groot deel van 
het werk wordt uit handen 
genomen en voor bewoners 
betekent dit een veel soepelere 
dienstverlening.’ 
 
Forse toeloop 
Klanten
In de laatste jaren heeft 
Watermelon een forse toeloop 
in klanten gezien. ‘Waar we 
eerst voornamelijk klanten in 
de e-commerce wereld hadden, 
worden wij en ook onze klanten 
steeds creatiever met de inzet 
van chatbots. We zien zeker in 
de vastgoedwereld nog een hoop 
kansen liggen. Voor makelaars 
en woningcorporaties is een 
chatbot het ultieme hulpmiddel 
om aan de vraag van de 
consument te voldoen.’ 

‘ In vijf stappen je eigen 
chatbot bouwen zonder 
coderen’


