Customer Insights Center
Voor marketingmanagers die resultaten willen zien

www.rugcic.nl

Voorwoord
Als marketingmanager heb jij wellicht behoefte aan meer marktfeiten, trends en kennis over
klanten en hun gedrag (Customer Insights), terwijl wetenschappers op zoek zijn naar onderzoeksgegevens over diezelfde klanten.
Daarom hebben wij binnen de Rijksuniversiteit Groningen het Customer Insights Center (RUGCIC) opgericht met als doel het ontwikkelen en delen van recente en relevante klantinzichten
tussen bedrijfsleven en wetenschap.
Want het doorgronden van dieperliggende klantinzichten vergt nieuw wetenschappelijk onderzoek rondom de praktijkthema’s consumentengedrag, aankoopmotieven, klantenpsychologie,
multichannel communicatiestrategie, social media, big data, klantdata, metrics, customer
intelligence, klantwaarde, accountability, churn, loyaliteit, succesfactoren van implementaties,
enzovoorts. Hierover ontwikkelen wij op een nuchtere Groningse wijze ‘fact-based’ kennis waarmee jouw bedrijf het verschil kan maken. Wij helpen jou om markt- en klantontwikkelingen
sneller te doorgronden.
Alle resultaten van onze fact-based onderzoeken worden in de vorm van rapporten en opleidingen teruggegeven aan de tientallen toonaangevende bedrijven die al lid zijn van ons kenniscentrum.
Wij hopen jou met klantinzichten te inspireren!
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“Albert Heijn, Shell, V&D en Praxis zijn
de eigenaren van ons bedrijf. Wij voeren het Air Miles programma voor hen
uit, waaraan meer dan zes miljoen
Nederlanders deelnemen. Daarmee
bouwen we veel kennis op over koopgedrag in Retail.
Het Customer Insights Center van de
Rijksuniversiteit Groningen biedt aanvullend op onze eigen kennis wetenschappelijke inzichten en trends in
consumentengedrag. Daarnaast is het
inspirerend om tijdens diverse evenementen ervaringen uit te wisselen, samen met andere leden die ook sterke
merken vertegenwoordigen.
Het blijkt dat de ideeën die worden
ingebracht elke keer leiden tot zaken

die we moeten en kunnen doorvoeren. Zo hebben we bijvoorbeeld vorige
maand een workshop op ons kantoor
gehouden van prof. Tammo Bijmolt.
Dankzij hem gaan we nu onze tools
voor spaardoelen verbeteren. Zo zijn
we dagelijks bezig om het programma
voor spaarders aantrekkelijker en voor
aandeelhouders rendabeler te maken.
Vaak denk ik: we zouden meer gebruik
moeten maken van de kennis die
aanwezig zijn bij RUGCIC. We hebben
zelfs een jonge talentvolle medewerker
van RUGCIC aangenomen bij LMN.
Dit lidmaatschap kan ik zeker
aanbevelen, omdat het nieuwe inzichten oplevert.”

Waarom een Customer Insights Center?
Doelgerichte vertaling van klantdata naar inzichten
Voor bedrijven is kennis over klanten en hun gedrag (= Customer Insights) cruciaal bij de
realisatie van een succesvolle marketingstrategie. Echter, markten en klanten zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Daarover wordt meestal wel informatie verzameld,
maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om data te vertalen naar inzichten en beslissingen.
Stel, je wilt gefundeerde marketingbeslissingen nemen
• Hoeveel klanten verliezen wij als we uitsluitend inzetten op online kanalen?
• Hoe kunnen mijn medewerkers structureel bijblijven op het marketingvakgebied?
• Welke bewezen succesfactoren kan ik op klantgerichte projecten toepassen?
Daarvoor bieden wij onderbouwde markt- en klantkennis
1. Topklasse wetenschappelijke en praktijkrelevante klantinzichten.
2. Jaarlijks twee seminars over toepassingen van nieuwe ontwikkelingen.
3. Jaarlijks drie onderzoeksrapporten vol managementsamenvattingen.
4. Topopleidingen ter verbetering van de klantkennis van medewerkers.
5. Nieuwsflitsen vol klantinzichten gebaseerd op fact-based marktcijfers.
6. Kennismaking met bijna of recent afgestudeerde topstudenten.
7. Een netwerk van professionals ter klantkennisuitwisseling.

Bianca Knispel
Manager Marketing,
Generali

“Enkele jaren geleden organiseerde
ik een evenement over klantgedrag
en –behoeften. Daardoor kwamen we
in gesprek met dr. Jelle Bouma van het
Customer Insights Center van de
Rijksuniversiteit Groningen.
Diverse klantvraagstukken uit de praktijk worden door RUGCIC in een wetenschappelijk perspectief geplaatst,
waarna de uitkomsten zowel generiek
als specifiek toepasbaar zijn.
Een bespreking bij Jelle aan de keukentafel blijft mij het meest bij, waarin hij
zijn bevlogenheid over de missie van
RUGCIC persoonlijk heeft laten zien.
Op dat moment was ik direct overtuigd van zijn echte betrokkenheid,
wat voor mij een grote garantie voor

succes in samenwerking is. Zijn team
bestaat uit gepassioneerde medewerkers die samen het verschil willen maken. Dit door goed te luisteren naar de
behoeften van de betrokken partijen
en dat te vertalen naar een relevant
kennisaanbod.
Dit lidmaatschap is een aanrader.
Want het brengt zelfs in de simpelste
vorm een mooie mix van breed en diep
inzicht, inspiratie, contacten binnen en
vooral buiten de eigen branche en een
doelgerichte samenwerking.”
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Voor marketingmanagers die resultaten
willen zien…
Wetenschappelijke kwaliteit
Het Customer Insights Center (RUGCIC) bestaat uit tientallen onderzoekers die
zowel nationaal als internationaal publiceren over klantinzichten. Ons kenniscentrum vormt een onderdeel van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde van de
Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschappelijke kwaliteit staat daar voorop.
Onderscheidend vermogen
RUGCIC is geen commercieel adviesbureau, maar bouwt op non-profit basis aan
lange termijn kennisuitwisseling met onze leden uit het bedrijfsleven. De nadruk
ligt op een langdurige samenwerkingsrelatie, waarin stap voor stap klantinzichten worden opgebouwd en gedeeld.
Theorie vertaald naar praktijk
Vaak zijn wetenschappelijke publicaties over marketing, klanten en klantgedrag
niet rechtstreeks geschikt voor implementatie in de praktijk. Daarom vertalen wij
de nieuwste wetenschappelijke kennis naar toepasbare ideeën, vlot leesbare rapporten, praktijkgerichte opleidingen, workshops, seminars, et cetera.

Carola Volman
Director Research & Customer Insights,
Ziggo

“Wat ik bijzonder vind aan het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen (RUGCIC) is de
wetenschappelijke benadering met
behoud van een zekere business-connectie.

Het niveau is voldoende prikkelend
om zelfs onze slimste medewerkers
te inspireren. En als je eens een vraag
hebt die niet per definitie ‘in het pakket’ zit, dan kun je die gewoon stellen
en erover sparren. Heel fijn!

Dus toepasbaar, maar nooit gebakken
lucht. Dat helpt om over allerlei zaken
dieper na te denken, bij planvorming of
innovatie, maar ook wanneer je
bijvoorbeeld intern iets wilt ‘verkopen’.

Bovendien zijn alle RUGCIC mensen met wie ik heb kennisgemaakt
prettige en slimme mensen, met een
herkenbare passie voor het vak. In NPS
termen zou ik het lidmaatschap zeker
willen aanraden en jullie een 9 willen
geven.”

De thema’s zijn relevant en actueel
omdat RUGCIC steeds goed weet wat
in de markt speelt. De klantinzichten
die worden geboden zijn direct toepasbaar in ons bedrijf.

...realiseert het Customer Insights
Center concrete klantkennis
Seminars, workshops en onderzoeksrapporten
Onze nieuwste klantinzichten worden regelmatig gepresenteerd tijdens seminars, workshops en opleidingen in centraal Nederland en vormgegeven in
handzame rapporten. Daarbij wordt stap voor stap uitgelegd hoe de nieuwste
inzichten in de praktijk kunnen worden toegepast en welke valkuilen beter
kunnen worden vermeden. Hiermee kunnen bedrijven gerichter inspelen op
veranderende marktomstandigheden.

Jeroen Pronk
Manager Marketing,
Menzis, Anderzorg en Azivo

“Ik merk dat bedrijven vaak jaren achterlopen bij het implementeren van
academische kennis.

Daaraan hebben we een aantal concrete aanscherpingen overgehouden die
ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd.

Het Customer Insights Center van de
Rijksuniversiteit Groningen lost dat
grotendeels op door de nieuwste
wetenschappelijke klantinzichten op
een presenteerblaadje aan te bieden.
Daarmee wekt RUGCIC onze nieuwsgierigheid om verder te spitten.

Verder vind ik de opleiding Impactvolle
Marketinganalist die door RUGCIC
wordt gegeven echt van toegevoegde
waarde. Deze reikt mijn mensen meer
context en vaardigheden aan voor het
werk dat zij doen.

De mensen van RUGCIC zijn toegankelijk en bovendien in staat om de koppeling te maken tussen hun kennis en
onze business. Zo hebben we ons
loyaliteitsprogramma ‘Samen Gezond’
getoetst met prof. Tammo Bijmolt.

Daarom vormt RUGCIC voor mij zo’n
goede kennisbron om in de diepte op
de hoogte te blijven.”
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Allianties en awards op topniveau
Academische allianties
Het Customer Insights Center onderhoudt diverse samenwerkingsverbanden
met kenniscentra voor klantinzichten in binnen- en buitenland, met als voordelen
dat kennis kan worden gebundeld en dat leden regelmatig met korting kunnen
deelnemen aan elkaars activiteiten.
• AOG School of Management, Groningen & Leusden.
• Center for Services Leadership, W. P. Carey School of Business, Arizona State
University, Phoenix, USA .
• E-Finance Lab , Frankfurt University, Germany .
• EFMI, academisch kenniscentrum voor de foodsector, Leusden .
• Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen (MARUG).
• Marketing Science Institute, USA.
• TNS Infra Center for Customer Management, University of Münster, Germany.
Editorial Board Memberships
• Marketing Science.
• Journal of Marketing.
• Journal of Marketing Research.
• International Journal of Research in Marketing.
Top Journals Awards
2011: Thomas P. Hustad Award.
2013: AMA Davidson Award.
2013: MOA wetenschapsprijs.
2013: Veni toekenning.
2013: Sheth Journal of Marketing Award.

Roel Stolvoort
Marketing Manager,
Noordhoff Uitgevers

“Als marketingverantwoordelijke vind
ik het waardevol dat marketingkennis laagdrempelig beschikbaar is. Dat
is wat het Customer Insights
Center van de Rijksuniversiteit
Groningen (RUGCIC) waar maakt.
Het vormt een mooie manier om alle
marketeers binnen onze organisatie
bij te laten blijven op hun vakgebied.
Naast de enthousiaste presentatie
van dr. Jelle Bouma bij ons kantoor,
vond ik het seminar over Big Data erg
inspirerend. Je raakt met vakcollega’s
in gesprek wanneer je seminars bezoekt. Met dergelijke bijeenkomsten
en toepasbare onderzoeksrapporten
kunnen onze marketeers op een

effectieve wijze hun kennis vergroten
op het marketingvlak.
Ik kan dit lidmaatschap zeker aanbevelen. De samenwerking verloopt prima,
de informatievoorziening is helder en
de seminars zijn goed verzorgd.”

Exclusief maatwerkonderwijs en -onderzoek
Bijzondere MultiCompany opleidingen
In samenwerking met AOG School of Management hebben we diverse opleidingen
ontwikkeld voor medewerkers van vele bedrijven met ruime relevante werkervaring naast een academische of HBO vooropleiding. De opleiding Klantstrateeg
is een vakoverstijgende interdisciplinaire leergang voor managers, dus ook voor
niet-marketeers. En de Impactvolle marketinganalist is een deeltijdopleiding voor
marketing/databaseanalisten/customer intelligence medewerkers.
Maatwerk InCompany opleidingen
Daarnaast bieden we maatwerk InCompany courses aan, speciaal voor teams of
afdelingen gericht op marketing, customer intelligence, customer relationship
management, sales, klantinzichten, et cetera. Een belangrijk voordeel hiervan is
dat deze uitsluitend openstaat voor collega’s binnen de eigen organisatie,
waardoor vertrouwelijk kan worden ingegaan op bedrijfsspecifieke onderwerpen.
Overigens zijn al onze opleidingskosten fiscaal aftrekbaar voor de deelnemer of
de werkgever.
Onderzoek gericht op nieuwe klantinzichten
Leden van RUGCIC kunnen wetenschappelijke onderzoeken laten uitvoeren die
zijn toegespitst op de eigen organisatie, de branche, bepaalde consumentensegmenten en/of andere deelgebieden. Voor onze wetenschappers zijn onontgonnen nieuwe onderwerpen extra interessant, terwijl deze voor bedrijven een
innovatieve voorsprong kunnen opleveren.

Annelies Vermeij
Teamleider Business Intelligence,
Nuon

“Bij Nuon willen we graag goed en
snel kunnen inspelen op de
behoeften van onze klanten. Hiervoor
zijn gebruik, analyses en interpretatie
van data doorslaggevend.
We wilden onder andere ons blikveld
verruimen door kennis op te doen
over de nieuwste methoden en technieken binnen marketing intelligence.
Daarom hebben we besloten om een
opleiding bij het Customer Insights
Center (RUGCIC) te volgen. We hebben op de afdeling al een hoog kennisniveau op dit vakgebied, dus was
het heel fijn dat de cursus voor ons op
maat kon worden gemaakt in overleg
met Jaap en Jelle.

Wat ik vooral waardevol vind is de
diepgang van hun kennis. Tot het diepste niveau kun je vragen stellen over
statistische methoden en technieken.
Ook de discussies over de praktische
toepasbaarheid worden goed gevoed
door de uitgebreide ervaringen die zij
meebrengen.
Ik vind de samenwerking erg prettig
vanwege de individuele, persoonlijke
aanpak. Het is fijn om naast de drukte
van alle dag ook een sparringpartner
te hebben met diepgang. RUGCIC heeft
de expertise in huis om onze business
verder te helpen.”
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Voordelen van een bedrijfslidmaatschap
Basislidmaatschap (jaarlijks € 7.500,- ex. BTW)
√ Drie onderzoeksrapporten met de nieuwste inzichten op het gebied van Customer Insights.
√ Gratis deelname van marketing- en salesmedewerkers aan ons voor-en najaarsseminar in
centraal Nederland.
√ Toegang tot de nieuwste wetenschappelijke publicaties van de vakgroep Marketing van de
Rijksuniversiteit Groningen.
√ Toegang tot vele MARUG en andere activiteiten en congressen tegen gereduceerde tarieven.
√ Tot tien procent korting op de medewerkerskosten bij het laten uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek op maat.
√ Weergave van uw bedrijfsnaam en/of logo op de RUGCIC website en de rapportages.
Premium lidmaatschap (jaarlijks € 14.000,- ex. BTW)
Additioneel bovenop de voordelen van het Basislidmaatschap:
√ Een jaarlijkse workshop voor de marketing- en/of sales medewerkers op uw eigen kantoor over
een Customer Insights thema naar keuze, met als doel het beter toepassen van klantkennis.
√ Kennismaking met (bijna) afgestudeerde topstudenten als nieuwe werknemers of stagiairs.
√ Als lid van de Raad van Advies en tijdens Executive Meetings actief meedenken over
onderzoeksthema’s en programma’s waar premium leden baat bij hebben.
√ Tot vijftig procent korting op de medewerkerskosten bij het laten uitvoeren van een wetenschappelijk
onderzoek of een kennistraining op maat.
Groot projectlidmaatschap (jaarlijks grotere bedragen)
√ In bijzondere gevallen gaan we grote samenwerkingsprojecten aan, zoals bijvoorbeeld:
√ Sponsoring van een promovendus (PhD in opleiding): 4 jaar onderzoek ten bate van uw organisatie.
√ Sponsoring van een post-doc (dr.) positie: 2 jaar onderzoek ten bate van uw organisatie.
√ Sponsoring van een leerstoel (prof) van een bijzondere hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ewald Hoppen
Teamleider webanalyse,
wehkamp.nl

“Ons bedrijf is vanaf de oprichting
Premium lid van het Customer
Insights Center van de Rijksuniversiteit
Groningen, omdat inzichten in klantgedrag van levensbelang zijn voor
wehkamp.nl.
RUGCIC zorgt ervoor dat wij de nieuwste kennis behouden van hetgeen
buiten ons bedrijf gebeurt in de markt.
De kennisoverdracht werkt goed via
seminars, meetings, workshops, rapporten, onderzoeksprojecten, stagiairs,
enzovoorts.
Wat mij telkens opvalt is hoe gemakkelijk het samenwerken met RUGCIC
verloopt. De onderzoekers zijn goed
benaderbaar en willen echt moeite

doen om waarde te leveren voor
wehkamp.nl. Bovendien hebben zij
oog voor de snelle ontwikkelingen in
de Online Retail.
Wij beschikken over grote hoeveelheden data, die we zelf niet altijd direct
kunnen analyseren. Binnen twee
weken hebben we van RUGCIC al een
aantal inzichten verkregen, waardoor
we relevante verbeteringen hebben
kunnen doorvoeren. Zo wordt oplossingsgericht meegedacht!
Ik zou het lidmaatschap zeker aanbevelen, met als aanvullende tip dat je
als bedrijf daar ook actief mee aan de
slag gaat.”

Tientallen bedrijven zijn al lid
Doelgroepen en leden
Ondernemingen die grote aantallen consumenten bedienen en ons wetenschappelijke onderzoek willen ondersteunen, kunnen lid worden. Onderstaande bedrijven zijn
al lid. Zij hebben onze activiteiten over de afgelopen 5 jaar gewaardeerd met een 8,4
op de schaal van 2 tot en met 10. Het laatste jaar gaven ze zelfs gemiddeld een 9,0.

Joost Bosma
Hoofd Customer Insight,
NS

“Meteen vanaf de start van het Customer Insights Center ben ik aangesloten. Want in de praktijk zijn wij
vaak op zoek naar wetenschappelijke
onderbouwingen. Daarnaast heeft de
wetenschap behoefte aan praktijkcases. Onze samenwerking heeft om die
reden een echt win-win karakter.
Wat ik bijzonder vind is dat we
dezelfde passie voor klantinzichten
delen vanuit aanvullende invalshoeken.
Zo zijn we samen met RUGCIC bezig
om klanttevredenheid van NS reizigers
‘fact-based’ te verklaren, zodat we dit
effectief kunnen verhogen. Een Executive Meeting bij een van de andere
leden heeft NS enorm geholpen in

haar eigen proces om dit succesvol in
te vullen.
RUGCIC biedt een stevig netwerk van
vakgenoten die elkaar challengen en
helpen te groeien in ieders eigen
organisatie. De diversiteit, inspiratie
en gedeelde passie voor klantinzichten maken dit een uniek concept in
Nederland. Daarom wil ik het lidmaatschap aanbevelen.”
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Directeur Marketing en Verkoop,
Wegener

“Het Customer Insights Center van de
Rijksuniversiteit Groningen ken ik via
Susan Duinhoven, onze CEO. Wat ik
waardevol vind aan de wetenschappelijke klantinzichten die zij bieden, is
dat elke marketing of sales beslissing
dient te beginnen met het verzamelen
van goede insights.
Zo bestaat bij Wegener momenteel
veel discussie over het online verzamelen van klantinzichten. Het is de vraag
in hoeverre deze beter of bruikbaarder
zijn dan traditionele offline klantinformatie. Daarbij is het geen kwestie
van beter of slechter: de toegevoegde
waarde zit met name in het koppelen
van meerdere bronnen en het genereren van inzichten uit Big Data. Uiteindelijk willen en kunnen we daarmee
onze lezers en aanbieders van content
gelukkiger maken.”

Sietske Lhoëst-Snoeck
Manager Marketing Intelligence,
Achmea divisie zorg en gezondheid

“Bij mijn vorige werkgever kreeg ik de
kans om een proefschrift over klantwaarde management te schrijven en
mijn doctorstitel te behalen.
Hierdoor heb ik zelf ervaren hoe
moeilijk het is om te opereren op het
snijvlak van wetenschap en toepassingen in het bedrijfsleven. Beide
werelden zijn nogal verschillend, maar
het Customer Insights Center van de
Rijksuniversiteit Groningen heeft mij
gesteund in het slaan van de brug.
Een mooi voorbeeld vind ik de manier
waarop in dit geval dr. Jelle Bouma en
prof. Jaap Wieringa hebben meegedacht met mijn vorige afdeling.
Wij wilden namelijk samen een opleiding doen, maar niet het standaard
curriculum volgen. Na een aantal
gesprekken hebben we een maatwerk-

programma gekregen dat perfect
aansloot bij al onze wensen en behoeften.
Ik kan het lidmaatschap van RUGCIC
aanbevelen om twee redenen: dit is
een ware aanvulling op de kennis in
mijn vakgebied en bovendien een fraai
platform voor het ontmoeten van
vakgenoten. Zo heb ik dankzij het
RUGCIC netwerk mijn huidige superleuke baan gevonden!”

Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Customer Insights Center

Sinds 1614 kent de Rijksuniversiteit
Groningen een rijke traditie van toonaangevend onderwijs en onderzoek en
staat op de internationale ranglijsten
genoteerd bij de beste universiteiten
van Europa. Behalve een studie naar
keuze heeft de RUG een stimulerende
omgeving te bieden aan diverse stakeholders waaronder het (inter)nationale
bedrijfsleven. Groningen is een kennisstad bij uitstek, met een florerend
studentenleven, waar altijd wat te
beleven valt.

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde
wil via haar medewerkers en studenten
een belangrijke bijdrage leveren aan de
maatschappij. Daarbij is onder meer de
wisselwerking tussen de Faculteit en het
bedrijfsleven van vitaal belang.
Enerzijds fungeert de faculteit als een
belangrijke kennisbron voor organisaties die hun vraagstukken op een
verantwoorde, wetenschappelijke wijze
willen aanpakken. Anderzijds is deze
Faculteit gebaat bij een constante
voeding door andere organisaties en
bedrijven.

RUGCIC stelt zich ten doel om als kennisplatform de kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten. Dit doet
zij door middel van het ontwikkelen
en delen van klantkennis (Customer
Insights). Daarmee wil zij het klantkennisniveau van bedrijven verbeteren
door professioneel wetenschappelijk
onderzoek uit te voeren en de resultaten daarvan te delen met haar leden
uit het Nederlandse bedrijfsleven.

www.rug.nl

www.rug.nl/feb

www.rugcic.nl

Paul Otter
Algemeen directeur en gerechtsdeurwaarder,
Incassade Deurwaarders en Incasso

“In het onderzoek dat we samen met
RUGCIC doen staat onze communicatie
met de klant (debiteur) centraal.
Communicatie is voor ons voorwaarde
om in contact te komen en contact is de
sleutel voor oplossingen. Om effectiever
te communiceren, willen we meer grip
krijgen op de beperkingen en motieven
van deze groep mensen. Persoonlijke
interviews waren daarom onderdeel van
het onderzoek.

Ik kan het lidmaatschap absoluut
aanraden. RUGCIC laat zien dat de
brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk heel
goed te slaan is. De academische
kennis over beïnvloedingstechnieken
is enorm groot. Ik vind het bijzonder
dat hier in de praktijk maar zo weinig
mee wordt gedaan. Dankzij de samenwerking met RUGCIC worden concrete
toepassingsmogelijkheden duidelijker.

Het initiële plan van aanpak, telefonisch
benaderen, bleek niet te werken. Martijn
Keizer en Jan-Willem Bolderdijk stelden
voor om bij de balie van ons kantoor
klanten face-to-face te benaderen. Dat
bleek een schot in de roos. Hun proactieve meedenken en betrokkenheid
helpt om onze dienstverlening naar een
hoger niveau te tillen.

Naast het onderzoek is ook het netwerk waar je onderdeel van wordt
interessant. Je deelt kennis met
geïnteresseerden uit verschillende
branches. Dat maakt dat je vanuit
nieuwe invalshoeken naar je eigen
business leert kijken.”

Customer Insights Center
Voor marketingmanagers die resultaten willen zien

Meer weten?
www.rugcic.nl
www.twitter.com/rugcic
www.linkedin.com/
groups?&gid=1056817
(050) 363 3686
cic@rug.nl
Colofon
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Postbus 800
9700 AV Groningen
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Kantoor 309 (3e etage)
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