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“The next billion people 
to come online may 

never type an e-mail.”

Wall street journal





Smart speaker owners are:



bron: Adobe Digital Insights 



❖ Service
❖ Navigatie
❖ Verhalend
❖ Gamified

















Sharon komt tot leven  
in jouw keuken





“Praat met  
Chef-kok BinnensteBuiten”



❖ prototyping
❖ valideren
❖ evalueren



Sometimes you win, 
sometimes you lose 

learn 







LEARNINGS  
(conversatie)

Duidelijke vraagstelling 

Beperk de informatie per stap 

Creëer niet te hoge verwachtingen 

Zorg voor fall-backs  

Maak het menselijk  
 

Via behance

https://www.behance.net/gallery/2134758/Kulinarske-mrvice-Culinary-Crumbs


Wat wil je maken?

Ik heb wel zin in spaghetti

Ik begrijp niet precies wat je bedoelt.

… 

Wat wil je maken? Kies je voor 
vegetarisch, vis, vlees of een zoet recept?

Doe maar een zoet receptje
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Voorbeeld:
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“Delight the ear without  
distracting the mind”
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Sorry, ik begrijp niet precies wat je bedoelt. 
Je kunt kiezen tussen één van deze vier categorieën: 
vegetarisch, vis, vlees of zoet?

Ik heb nog niet alle BinnensteBuiten recepten voor je 
beschikbaar. Maar wekelijks komt er een nieuw recept 
bij in audio. Je kunt kiezen uit vis, vlees, vegetarisch 
of een zoet recept?

Sorry, ik begrijp je niet helemaal. Kies je voor 
vegetarisch, vis, vlees, of zoet?
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Timing is key



LEARNINGS  
(recepten)

Timing is key  

Verschillende kook niveau’s  

omschrijven vs onthouden 

Eigen denkvermogen neemt af 

Tijdsaanduidingen / bevestigingen 
 
 

Via behance

https://www.behance.net/gallery/2134758/Kulinarske-mrvice-Culinary-Crumbs


LEARNINGS  
(eigen stem)

enorme meerwaarde op de 
beleving 

Hogere kosten 

Script moet direct goed zijn 

Intonatie is essentieel 
 
 

Via behance

https://www.behance.net/gallery/2134758/Kulinarske-mrvice-Culinary-Crumbs








Expliciete invocaties

● Ik wil de pad thai maken van Chef-kok Binnenstebuiten 

● Vraag Chef-kok BinnensteBuiten om de Vegetarische Lasagne



SEO - speakable markups

● “Hey Google, ik wil een vegetarische lasagne maken.”



Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet verdwalen in 
content?



Hoe wilt men aangesproken worden? 



Wat is de ultieme lengte voor een conversatie?



Welk type content is het meest geschikt?



Hoe wordt je content vindbaar?



VOICE FIRST





 
  ????

 
vera.holland@kro-ncrv.nl


