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die resultaten willen zien



Voorwoord

Terwijl bedrijven behoefte hebben aan meer kennis over klanten en hun gedrag (Customer Insights), hebben 
wetenschappers behoefte aan onderzoeksgegevens over diezelfde klanten. Daarom is door 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. 

Het doorgronden van dieperliggende klantinzichten vergt nieuw wetenschappelijk onderzoek rondom thema’s als 
consumentengedrag, aankoopmotieven, klantenpsychologie, multichannel strategie, social media, klantdata, metrics, 
customer intelligence, klantwaarde, accountability, succesfactoren van implementaties, corporate social 
responsibility, loyaliteit, et cetera. 

De resultaten van relevante 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.

Dr. Jelle T. Bouma
Directeur

Prof. dr. Jaap E. Wieringa
Research directeur

Prof. dr. Peter C. Verhoef
Founder

Jan Zwang

Head of Market Insight, 
Vodafone

“Via iemand uit mijn team die in 
Groningen heeft gestudeerd, heb ik 
de mensen van het Customer Insights 
Center leren kennen. Ook zij zijn over-
tuigd dat de klant altijd centraal hoort 
te staan. 

Jelle Bouma denkt zelfs met ons mee 
over welke mensen wij nodig hebben. 
Hij voelt feilloos aan wie bij ons past en 
wie niet. Daarmee laat hij naar Voda-
fone toe zien dat hij de juiste ‘Custom-
er Insight’ instelling heeft.

Ieder bedrijf dat klantgericht wil zijn 
en blijven, kan niet om dit lidmaatsc-
hap heen. De publicaties zijn ronduit 

toegankelijk. Te vaak blijven andere 
academische teksten in methoden en 
analyses hangen, terwijl een RUGCIC 
rapport informatie bevat die leidt tot 
acties. Je gaat toch ook niet naar de 
dokter om te horen wat je hebt, maar 
om beter te worden. Zij werken mee 
aan onze verbeteringen.

De manier waarop dingen worden 
georganiseerd is professioneel met 
een vleugje ‘fun’. Die combinatie geeft 
energie. Daar straalt een vorm van 
enthousiasme vanaf die motiverend 
werkt om een bedrijf wakker te schud-
den. In zekere zin delen we dezelfde 
passie.”

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 voort-
durend 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?
• Welke bewezen succesfactoren kan ik op lopende marketingprojecten toepassen?
• Hoe kunnen mijn medewerkers structureel bijblijven op het marketingvakgebied?

Daarvoor bieden wij concrete klantinzichten
1. Een netwerk van professionals voor klantkennisuitwisseling.
2. Jaarlijks twee seminars over toepassingen van nieuwe klantinzichten.
3. Jaarlijks drie onderzoeksrapporten vol managementsamenvattingen.
4. Hoogstaand wetenschappelijk en praktijkrelevant onderzoek over klantinzichten.
5. Topopleidingen ter verbetering van de klantkennis van medewerkers.
6. Kennismaking met bijna of recent afgestudeerde topstudenten.
7. Nieuwsflitsen vol klantinzichten gebaseerd op Nederlandse marktcijfers.

“Achmea wil graag met haar merken 
heel goede klantervaringen bieden. De 
analyse en interpretatie van klant-
kennis en klantfeedback heeft onze 
aandacht, zodat we door de klant ge-
wenste producten en diensten kunnen 
ontwikkelen. Het Customer Insights 
Center van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen heeft op dit gebied grote expertise 
in huis.

Dankzij ons premium lidmaatschap 
van RUGCIC staan wij direct in contact 
met gespecialiseerde professoren en 
vakgenoten. Category leaders uit di-
verse branches zijn lid van dit netwerk, 
waardoor je direct toegang krijgt tot 
best practices. Ook is het erg leuk 

Hans Stommels

om te merken dat je zelf een bijdrage 
kunt leveren aan de wetenschap via 
projecten. Daarnaast is het leerzaam 
om te discussiëren over relevante 
marketingthema’s zoals klantwaarde-
management, klantfeedback, loyaliteit, 
koopgedrag, et cetera. Dankzij dit alles 
blijven wij goed op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen en inzichten 
rondom klantgedrag en -kennis.

Lid worden van RUGCIC is zeer de 
moeite waard voor organisaties die 
hun aanpak op een hoger plan willen 
krijgen en graag kennis ontwikkelen 
en delen met andere marketingorga-
nisaties.”

Coördinator Klant- en marktinzichten, 
Achmea
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...realiseert het Customer Insights 
Center concrete klantkennis
Seminars, workshops en onderzoeksrapporten
Onze nieuwste klantinzichten worden regelmatig gepresenteerd tijdens semi-
nars, 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.

De andere rapporten die we ont-
vangen worden met veel aandacht 
gelezen door met name onze 
mensen van het team dat zich be-
zighoudt met het benutten van ge-
dragsdata van onze klanten. Er is 
nog zoveel innovatie te genereren 
uit trans-actie- en internetdata.

Een belangrijke meerwaarde van 
RUGCIC is dat het de brug vormt 
tussen wetenschap en praktijk. Wij 
hebben zelf geen tijd om uitge-
breid wetenschappelijk onderzoek 
te doen, maar zoeken wel funda-
menten om toegepast onderzoek 
te verrichten. RUGCIC is daar nu 
een van onze bronnen voor.”

Manager Customer Intelligence, 
ING

Margriet Buitenwerf

Voor marketingmanagers die resultaten 
willen zien…
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 
onderzoeksrapporten, praktijkgerichte opleidingen, workshops, seminars, 
et cetera.

Wetenschappelijke kwaliteit
Het Customer Insights Center (RUGCIC) bestaat uit tientallen onderzoekers die 
zowel nationaal als internationaal publiceren over klantinzichten. Ons kennis-
centrum vormt een onderdeel van de Vakgroep Marketing van de Faculteit 
Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze vakgroep 
heeft een zeer rijke traditie op het gebied van hoogstaand en vernieuwend 
klantenonderzoek. 

Onderscheidend vermogen
Het Customer Insights Center is geen commercieel adviesbureau, maar bouwt 
op non-profit basis aan een hechte relatie met leden uit het bedrijfsleven. De 
nadruk ligt daarbij op een langdurig samenwerkingsverband, waarin stap voor 
stap wetenschappelijk getoetste kennis wordt opgebouwd en gedeeld.

“Behalve de inhoudelijke meer-
waarde van het Customer Insights 
Center is er een belangrijk ex-
traatje: de Groninger nuchterheid 
om zaken grondig en gedegen te 
benaderen, zonder te veel mee te 
gaan in de hype van de dag.

Hoewel ik als alumnus van de 
Rijksuniversiteit Groningen al snel 
veel bekends en bekenden vond via 
het RUGCIC netwerk, was het mijn 
toenmalige manager die het lid-
maatschap initieerde toen hij zeer 
enthousiast terugkwam van een 
van de eerste RUGCIC seminars. De 
manier van samenwerken is prettig 
en past zeer goed: professionaliteit 
zonder poespas.

Andere pluspunten van RUGCIC 
zijn de Executive Meetings: inhou-
delijk sterk, goed georganiseerd en 
in een goede, open sfeer, met daar-
naast de uitstekende studenten die 
voor stages kunnen worden bin-
nengehaald. Door de begeleiding 
die de student krijgt vanuit RUGCIC 
is de verantwoording van het werk 
geborgd en is er bovendien de 
mogelijkheid om snel ideeën uit te 
wisselen.

Kortom, wil je sparren met vakge-
noten, op de hoogte blijven van de 
laatste wetenschappelijke ontwik-
kelingen en een gedegen borging 
voor je Insights projecten, dan is 
RUGCIC de juiste keus.”

Hans Zijlstra 

(Deputy) Head of Customer Insight, 
(Air France) KLM

“Het eerste contact is gelegd toen 
Peter Verhoef en Jelle Bouma van 
het Customer Insights Center bij 
ons op kantoor in Amsterdam 
kwamen om een toelichting te 
geven op de Dutch Customer 
Performance Index (DCPI). Ze 
gaven ons een kijkje in de keuken, 
zelfs nog voordat we lid waren! 
We zijn daarna lid geworden en 
ik vind de samenwerking erg 
prettig.

We halen nog niet eens alles 
uit ons RUGCIC lidmaatschap. 
Momenteel is het DCPI rapport 
voor ons het meest waardevol en 
we vergelijken de uitkomsten met 
onze eigen metingen. 
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Bas Hoogland Rick Spaans

Commercieel Directeur, 
Landal GreenParks

Manager Direct Marketing & 
Customer Intelligence, 
Landal GreenParks

“Voor Landal GreenParks is het belang-
rijk om de bezetting op onze parken 
het gehele jaar door te optimaliseren 
met behulp van doeltreffende klant-
inzichten,” aldus Bas Hoogland.

Rick Spaans vult aan: “De klantin-
zichten van het Customer Insights 
Center van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen vormen een brede bron van kennis 
die wij kunnen toepassen. 
Zo bleek bijvoorbeeld het seminar over 
klantenpsychologie interessant en 
zochten we dieperliggende kennis. 
Jelle Bouma en Anne Siegel bleken 
hulpvaardig bij het snel en volledig 
aanleveren daarvan.”

Hij vervolgt: “Wij streven ernaar onze 
gasten een optimale gastbeleving te 
bezorgen, zodat zij terugkomen en ons 
aanbevelen bij anderen. In hoeverre wij 
hier in slagen meten wij met behulp 
van de Net Promoter Score. Diezelfde 
NPS wordt door RUGCIC verbonden 
met vele andere metrics om klantin-
zichten te doorgronden. Dus voor alle 
bedrijven die toegang willen tot een 
uitgebreide wetenschappelijke kennis-
bron, is RUGCIC een goede partij.”

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
2007: Best paper award, International Journal of Research in Marketing.
2009: Steenkamp Award for paper with most long-term impact, International  
            Journal of Research in Marketing.
2010: Harold M. Maynard Award for best paper published in Journal of Marketing.

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 werk-
ervaring 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 consumenten-
segmenten en/of andere deelgebieden. Voor onze wetenschappers zijn onont-
gonnen nieuwe onderwerpen extra interessant, terwijl deze voor bedrijven een 
innovatieve voorsprong kunnen opleveren.

Allianties en awards op topniveau

Nick Schilders

Manager CRM, 
UPC Nederland

“Plezierig, informeel, open en 
stimulerend, zo zou ik de samenwer-
king willen kenmerken. Het Customer 
Insights Center van de Rijksuniversiteit 
Groningen helpt je om af en toe weer 
eens uit de dagelijkse, korte termijn 
gedreven operatie te stappen. We 
moeten immers blijven nadenken over 
de doorontwikkeling van Customer 
Relationship Management (CRM) 
bij UPC.

Als lid blijf je op de hoogte van nieuwe 
wetenschappelijke inzichten en 
ontwikkelingen in het vakgebied. En 
dat altijd met een praktische, down-
to-earth benadering. Ik herinner me 
bijvoorbeeld een presentatie van Jelle 
Bouma over hoe je met Social Media 
aan de slag kunt: zeer praktisch en 
stimulerend. 

De wisselwerking tussen theorie en 
praktijk zie je ook terug in Execu-
tive Meetings van RUGCIC, op locatie 
bij één van de leden. In een boeiende 
werksessie worden ervaringen, issues 
en plannen uitgewisseld, zowel tussen 
de bedrijfsleden onderling als met de 
wetenschappers. De contacten met 
collega-specialisten vind ik zeer 
waardevol, omdat je soms met 
dezelfde problematiek worstelt en zo 
kunt leren van elkaar.

Het grote voordeel van het lidmaat-
schap voor ons is dat RUGCIC helpt om 
het klantgerichte denken binnen UPC 
verder te ontwikkelen, ook op de 
langere termijn.”
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Voordelen van een bedrijfslidmaatschap Tientallen bedrijven zijn al lid
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 andere activiteiten en congressen zoals MARUG tegen gereduceerde tarieven.
√ Tien procent korting op de salariskosten 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.
√ Vijftig procent korting op de salariskosten 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: 4 jaar onderzoek ten bate van uw organisatie.
√ Sponsoring van een post-doc positie: 2 jaar onderzoek ten bate van uw organisatie.
√ Sponsoring van een leerstoel van een bijzondere hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Doelgroepen en leden
Ondernemingen die grote aantallen consumenten bedienen en ons wetenschap-
pelijke onderzoek willen ondersteunen, kunnen lid worden. Onderstaande bedrij-
ven zijn al lid. Zij hebben onze activiteiten over de afgelopen 5 jaar gewaardeerd 
met een 8,3 op de schaal van 2 tot en met 10.

Jeroen de Gier Robert-Jan Meijers

Manager Customer Experience, 
Ziggo

Customer Experience Manager, 
Ziggo

Riens Koopman Koen Balm

Directeur, 
Cendris

Managing Consultant, 
Cendris

RUGCIC als een zeer toegankelijke, 
vriendelijke en bekwame organisatie. “

“Inzichten vanuit de wetenschap 
zijn een welkome verrijking bij onze 
probleemanalyses”, vervolgt De Gier. 
“De RUGCIC rapportages zijn com-
pleet, goed onderbouwd en toch ook 
erg praktisch. Meerdere malen zijn we 
door de nieuwe onderzoekrapporten 
getriggerd en geholpen bij het maken 
van keuzes.”

Meijers besluit: “Het lidmaatschap is 
een aanrader, omdat het CIC veel 
relevant onderzoek verricht en daar-
naast ook heel goed begrijpt wat er 
bij bedrijven speelt. De kosten zijn te 
overzien en je krijgt er veel voor terug.”

“Het bijzonderste van ons nog k0rte 
lidmaatschap is de workshop Klant-
waarde management die het Cus-
tomer Insights Center bij ons in huis 
organiseerde,” vertelt Robert-Jan 
Meijers. “De combinatie van theorie 
en praktijk, de workshopvorm en de 
presentatie waren boven verwachting. 
We zijn succesvol verder geholpen én 
hebben direct de collega’s mee kunnen 
krijgen.”

“De manier waarop de workshop tot 
stand kwam was ook erg prettig en 
de samenwerking constructief,” vult 
Jeroen de Gier aan. “Sowieso hoeven 
we maar te melden iets nodig te heb-
ben van RUGCIC en we ontvangen het 
voor we er erg in hebben. Ik ervaar 

netwerk kun je veel van elkaar leren 
en (3) het dwingt je om in de hectiek 
even stil te staan bij de toegevoegde 
waarde van klantkennis. Met name 
de executive meetings met premium 
leden vind ik enorm leuk en leerzaam.”

Koen vult aan: “RUGCIC seminars en 
bijeenkomsten zijn altijd tot in de 
puntjes georganiseerd en inhoudelijk 
relevant.  Ook vind ik de medewerkers 
professioneel, open en enthousiast. Zij 
zorgen dat mijn kennis over klanten, 
inclusief wetenschappelijke onder-
bouwing, up-to-date blijft.”

“Klantkennis is in mijn optiek de basis 
voor elke bedrijfsvoering. Als jij niet 
weet wat jouw klanten (en prospects) 
beweegt, dan kun je niet goed inspel-
en op de markt” aldus Koen Balm.

Directeur Riens Koopman vervolgt: 
“Om die reden zijn wij lid geworden 
van het Customer Insights Center van 
de Rijksuniversiteit Groningen. Deze 
wetenschappers proberen namelijk 
om klantkennis praktisch toepasbaar 
te maken. Daar slagen zij goed in.”

Riens vervolgt: “Ik kan het RUGCIC 
lidmaatschap aanbevelen om drie 
redenen: (1) je doet waardevolle 
klantkennis op, (2) door de contacten 
met gelijkgezinden in het bedrijven-
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Rijksuniversiteit Groningen

Sinds 1614 kent de Rijksuniversiteit 
Groningen een rijke traditie van toon-
aangevend 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 stake-
holders waaronder het (inter)nationale 
bedrijfsleven. Groningen is een ken-
nisstad bij uitstek, met een florerend 
studentenleven, waar altijd wat te 
beleven valt.

www.rug.nl

Meer weten?

Manager Onderzoek,
ANWB

terdege geholpen heeft bij de realisatie 
van onze verbondenheidsmonitor. 

RUGCIC helpt ons steeds weer met 
vernieuwing in combinatie met een 
stevige wetenschappelijke onder-
bouwing. De samenwerking verloopt 
prettig. Daarbij is geen sprake van een 
traditionele klant-leverancier relatie. 
We hebben een wederzijdse match 
qua gedachten. 

Zo gaf een medewerkster van RUGCIC 
ooit een eerlijke maar niet sociaal 
wenselijke opmerking, dat is juist illus-
tratief voor de invulling van de relatie 
die we hebben.” 

Hugo Petit dit de la Roche

“Als ANWB vinden wij het belangrijk 
dat onze investeringen in externe rela-
ties voldoende renderen. Dat en meer 
kenmerkt onze samenwerking met 
het Customer Insights Center van de 
Rijksuniversiteit Groningen.

Wij hebben bijvoorbeeld contact 
gezocht met RUGCIC tijdens onze 
zoektocht naar een oplossing om de 
verbondenheid van onze vier miljoen 
ANWB leden inzichtelijk te maken. 
Vanuit de gedachte dat glans pas 
ontstaat na wrijving hebben we onze 
gedachten met hen gedeeld, waarbij 
de (opbouwende) feedback ons 

Een persoonlijke afspraak zegt zoveel meer
Een brochure biedt zelden voldoende inzichten om een weloverwogen oordeel te vellen over 
producten of diensten. Een vervolggesprek kan wellicht meer inzichten bieden. Neem hiervoor 
gerust contact op met dr. J.T. Bouma, directeur van het Customer Insights Center van de
Rijksuniversiteit Groningen via (050) 363 3686 of cic@rug.nl.

Online
www.rugcic.nl
www.twitter.com/rugcic
www.linkedin.com/groups?&gid=1056817

Postadres
Postbus 800
9700 AV  Groningen

Bezoekadres
Zernike campus (parkeren P2, of buslijn 11/15)
Nettelbosje 2 (Duisenberg, grootste grijze gebouw)
Kantoor 309 (3e etage)

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

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 organisa-
ties die hun vraagstukken op een 
verantwoorde, wetenschappelijke wijze 
willen aanpakken. Anderzijds is deze 
Faculteit gebaat bij een constante 
voeding door andere organisaties en 
bedrijven.

www.rug.nl/feb

Customer Insights Center

RUGCIC stelt zich ten doel om als ken-
nisplatform de kloof tussen weten-
schap en praktijk te dichten. Dit doet 
zij door middel van het ontwikkelen 
en delen van klantkennis (Customer 
Insights). Daarmee wil zij het klantken-
nisniveau van bedrijven verbeteren 
door professioneel wetenschappelijk 
onderzoek uit te voeren en de resul-
taten daarvan te delen  met haar leden 
uit het Nederlandse bedrijfsleven.

www.rugcic.nl

Toon Alleman
Business Unit Director Customer Experience Management, 
MetrixLab

Het bijzondere van het Customer
Insights Center vind ik, dat zij de tijd 
en ruimte scheppen om bredere vraag-
stukken middels gedegen wetenschap-
pelijk onderzoek behapbaar terug te 
geven aan haar leden en partners. 

Daarnaast is het waardevol om in het 
RUGCIC netwerk een paar keer per 
jaar met vakgenoten te praten over 
relevante thema’s, zonder dat daarbij 
meteen commercieel gewin in het spel 
is. Dat voelt prettig, het is goed voor je 
netwerk en je steekt altijd wel weer iets 
op. Wij werken altijd met veel plezier 
samen.”

““De samenwerking tussen MetrixLab 
en het Customer Insights Center van 
de Rijksuniversiteit Groningen kan ik in 
één woord omschrijven met: gedreven-
heid.

Gedrevenheid om dingen te realiseren, 
dat is wat ik regelmatig heb meege-
maakt. Jelle Bouma weet al vier jaar 
lang teams van gedreven en intelli-
gente mensen samen te brengen om 
zaken gerealiseerd te krijgen. Daarbij 
heerst de bijzondere spirit van top-
klasse initiatieven, strakke planningen 
en deadlines, die toch altijd weer tot 
mooie resultaten leiden.
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