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Onze visie

Hiermee beperkt 
e-mailmarketing zich dus niet tot 
een marketing of sales 
instrument, maar is dit een 
communicatiekanaal om het 
juiste bericht met de juiste 
inhoud op het juiste moment bij 
de klant af te leveren, ook al is 
de boodschap niet commercieel.

Bij ieder contactmoment 
verzamelen en gebruiken we 
ook data. Datagedreven 
organisaties zijn creatief in het 
verzamelen van de juiste data 
voor de beste inzichten. Er zijn 
vaak veel mogelijkheden om 
interessante inzichten te 
verkrijgen uit data.

Zo is er profiel, transactie en 
interactie data. Deze kunnen in 
steeds andere combinaties tot 

service

marketingsales

klantwaarde

klantsituatie waarop je kunt 
bepalen welke contactvorm en 
communicatie het beste past. Dit 
kan uiteraard de laatste 
aanbieding zijn, maar wellicht 
past een marketing gerelateerd 
bericht of een servicemelding 
beter. In de 7 e-mailtrends zetten 
we de in onze ogen 
belangrijkste trends op een rij en 
laten een aantal specifieke 
invullingen zien. Zowel op het 
gebied van marketing, sales, 
alswel service.

Bij de keuze welke data 
verzameld moet worden is het 
belangrijk te weten aan welke 
onderliggende doelstellingen 
deze bijdragen. Meer weten? 
Lees dan vooral verder! 

relevantie leiden. Denk aan 
triggers zoals een verjaardag, 
verhuizing, recente transactie of 
zelfs wanneer een product wordt 
geretourneerd (gebruik een 
pain-point om deze om te 
draaien naar een pleasure). Het 
belang van goede data 
management is cruciaal om deze 
typen communicatie te kunnen 
uitvoeren.

Ook zijn datagedreven 
organisaties relevant in hun 
gebruik van data. Merken 
mogen klantdata best gebruiken 
voor relevante ervaringen zolang 
deze conform GDPR-wetgeving 
verkregen, beheerd en gebruikt 
wordt. Door verschillende typen 
data slim met elkaar te 
combineren ontstaat er een 
individuele 

Datagedreven e-mailmarketing

Bij Merkle geloven we dat klantwaarde zich op het snijvlak van sales, service en marketing begeeft. Alle 
contactmomenten, hoe klein of vluchtig ook, zijn relevante momenten om de klant (nog) beter te leren kennen 
en bijvoorbeeld via e-mailmarketing te bedienen. 

2



E-mailmarketing 
Doelstellingen
Met e-mailmarketing streef je doelen na die in het verlengde liggen van je business. Dit zijn veelal 
commerciële doelen waarbij de focus ligt op het waardevoller maken van bestaande klanten. 

hard sell

storytelling dataverrijking

informatie (storytelling) of het 
(beter) leren kennen van de klant 
(leadgeneratie en dataverrijking). 

Data, Technologie en Customer 
Experience
Zodra je de doelen helder hebt, 
is het belangrijk om de juiste 
enablers beschikbaar te hebben. 
Bij de realisatie van 
datagedreven e-mailmarketing 
ben je afhankelijk van de 
drie-eenheid tussen data 
(verrassing…), 

● Het kunnen toekennen van waarde aan de 
e-mailmarketing activiteiten. Voor e-commerce 
bedrijven is dit goed meetbaar, maar voor 
bedrijven met fysieke winkels is het nodig om 
waarde te bepalen aan de hand van 
attributiemodellen. Vaak blijft het hier steken 
op het beperkt meten van de waarde, namelijk 
enkel de online gerealiseerde omzet; 

● Als je geen directe online conversies hebt 
(bijvoorbeeld automotive) kun je met 
micro-doelen een bepaalde waarde 
toekennen (downloaden brochure, proefrit, 
aanvragen offerte). 

E-mailmarketing fundamentals
Wij merken vaak dat het fundament voor de 
realisatie van deze doelen nog neergezet moet 
worden. Dit zijn noodzakelijke punten waar eerst 
aan voldaan moet worden, voordat je verder gaat 
met de realisatie hiervan:

● Een bepaalde omvang van je e-mailmarketing 
base en een bepaalde mate van engagement 
op de communicatie (openen, klikken van 
mails); 

● Basic inrichtingen, zoals een omgeving om je 
voorkeuren en inschrijvingen als klant te 
kunnen beheren;

Customer Lifecycle
Waar e-mailmarketing zich 
primair focust op het 
ontwikkelen van klanten is de 
toepassing van een customer 
lifecycle model gewenst. Welke 
behandeling een klant moet 
krijgen is afhankelijk van de fase 
waarin de klant zich begeeft. Is 
een klant nieuw, dreigt deze 
weg te lopen of verdient deze 
extra aandacht? Dit zijn 
belangrijke vragen om te 
beantwoorden, want ze geven 
richting in de keuzes om het 
doel te realiseren. 

E-mail doelstellingen
Een e-mail kan verschillende 
doelen hebben. De voornaamste 
doelstellingen zijn directe 
conversie (hard sell), overdracht 
van een verhaal of 

technologie en customer 
experience. Data is nodig voor 
personalisatie. 
Technologie is nodig om dit op 
schaal te kunnen doen en 
customer experience is de 
spreekwoordelijke lijm om de 
boodschap vorm te geven en 
consistent over te brengen. 
Ook de juiste processen en 
talenten binnen je team zijn 
belangrijk.

In de 7 trends die hierna 
worden toegelicht kijken we 
naar recente ontwikkelingen en 
mogelijkheden binnen 
e-mailmarketing en hoe deze 
succesvol zijn dankzij het 
samenspel tussen data, 
technologie en customer 
experience. Dit alles om het 
gewenste doel te realiseren.  
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Dynamische content gebruiken
● Dynamic Data
● Time Triggers, zoals “hallo nachtbraker”
● Realtime & locatie info

Trend 1Dynamische content

Of het nou warm is in Amsterdam…

Of regent in Tilburg.

Met dynamische content is het mogelijk om in te spelen op de 
actualiteit of het gebruiksmoment van de consument. Zelfs nadat 
de e-mail is verstuurd.

Realtime content
Maak gebruik van blokken die 
afhankelijk zijn van realtime 
content om relevanter te 
worden. Zo kun je content 
dynamisch verwisselen op basis 
van het actuele weerbericht, 
drukte op de weg, de tijd of een 
aftelmechanisme. 

Follow-up content
Kom terug op interactie van de 
klant door feedback, kliks of 
ander klantgedrag te verwerken 
in opvolgende communicatie. Zo 
kun je klik gegevens in een 
nieuwsbrief gebruiken om 
content in de opvolgende uiting 
specifiek te maken. 

Individuele klantgegevens
Klanten vinden het fijn om wat 
leuks of verrassends terug te 
krijgen wat gebaseerd is op hun 
historische gegevens. Zo 
worden ze eraan herinnerd dat 
hun gegevens niet alleen voor 
commerciële doeleinden worden 
gebruikt, maar ook om hun 
eigen leven te verbeteren. 

Niet alléén e-mail
Ook je display en social 
advertising kun je met smart 
content op elk moment relevant 
maken en laten aansluiten op je 
e-mail marketing. De journey van 
de klant en de contacten met 
jouw merk zijn onvoorspelbaar 
en grillig. Speel daarop in met 
uniforme boodschappen.
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Elementen van in-mail interactie 
● Gamification
● In-mail surveys
● Forms in een email

Trend 2In-mail interactie

Carrousel voor meer content
Geef je lezer toegang tot meer 
onderwerpen met diverse 
deeplinks. Zo voorkom je 
eindeloos scrollen en verhoog je 
de interactie met je e-mails. 
Maak het wel relevant en niet 
een visueel extraatje.

Gamification
Gamification is een goede 
manier om interactie met de 
klant te verhogen en profielen te 
verrijken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een quiz 
waarbij een klant spelenderwijs 
vragen beantwoordt die haar in 
een bepaald segment indelen, of 
interessant maken om te 
targeten met een bepaalde 
aanbieding.

E-mail wordt vaak gebruikt om lezers door te sturen naar een website. Consumenten willen echter 
steeds vaker een direct antwoord in hun e-mails, geen clickbait. Laat consumenten dus direct actie 
ondernemen in hun e-mail. Gebruik deze interacties ook om profielen te verrijken. 

In-mail surveys
In plaats van een link sturen kun 
je de barrière om deel te nemen 
weghalen. Hoe? Door het 
uitvragen van feedback een 
interactief component binnen je 
e-mail te maken.
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Variatie in e-mails...
● Is innovatief en onvoorspelbaar
● Bevat verrassende elementen
● Verhoogt attentiewaarde

Trend 3
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Varieer, niet 1 template!
Templates en rigide huisstijlen zijn makkelijk in onderhoud en helpen 
gebruikers om snel te navigeren. Maar ze zorgen er ook voor dat 
e-mails voorspelbaar worden. Hierdoor kan een waardevol 
contactmoment al snel als spam gezien worden. Verras regelmatig, 
doorbreek je eigen patronen en wees kritisch over je eigen 
boodschappen. Moet dit er echt in?

Wijk compleet af met je 
template
Maak een one-off die extra 
impact heeft. Dit is vooral 
geschikt voor brand exposure - 
conversie is niet het primaire 
doel, maar een positieve 
merkervaring wel.

Bijzondere momenten om af te 
wijken
Gebruik bijzondere momenten 
die je met de klant deelt om af te 
wijken van de gebruikelijke 
template. Bijvoorbeeld wanneer 
je een klant bedankt, wanneer je 
een mijlpaal hebt bereikt of bij 
een bijzondere aankondiging. 

Wees vernieuwend met je 
bestaande template
Zelfs binnen een strak template 
is nog veel mogelijk. Een 
opvallende header, toevoeging 
van kleine elementen en spelen 
met kleuren kan al werken. 

Maak elke template persoonlijk
Met dynamische content is het 
mogelijk om elke template toch 
wat persoonlijker te maken. Dat 
kan bijvoorbeeld aan de hand 
van profieldata, klikdata, 
transactiedata of een combinatie 
hiervan, wanneer een klant in 
een segmentgroep valt. 



User Generated Content...
● Helpt mee bij ontdekken van andere kanalen
● Verbetert de zichtbaarheid van merken
● Creëert meer organisch bezoek

Trend 4
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User Generated Content (UGC)
Uiteindelijk vertrouwen klanten andere mensen toch meer dan merken. Volgens Nielsen Research 
vertrouwt 92% van de klanten earned media, zoals UGC, meer dan owned media.

Bron: Kmart

Je klanten zijn trots op jou, jij 
ook op hen?
Klanten krijgen dagelijks massa’s 
met promotionele e-mails, dus 
combineer je sales gedreven 
boodschappen met inspirerende 
content om je e-mails uit de 
inbox te laten springen. Verfris 
een abandoned cart e-mail 
bijvoorbeeld met recensies of 
klantfoto’s van het product van 
social media. Het is niet altijd 
on-brand, maar het verhoogt wel 
de interactie met je merk. 

Welk type content heeft de hoogste invloed op je koopgedrag?

79%

60%

13%

15%

8%

23% Bron: Stackla

User Generated 
Content

Professionele 
merkfoto’s

Celebrity of 
influencer content

2019 2017

Daarnaast geven klanten aan dat 
content van andere 
consumenten de grootste 
invloed heeft op hun 
koopgedrag: maar liefst 79% van 
de klanten zegt dat hun 
koopgedrag in sterke mate is 
beïnvloed door user generated 
content. Zo kunnen je klanten je 
beste ambassadeurs worden. 
Geef ze aandacht als ze 
waardevolle content creëren en 
deel die content trots.

Always-on UGC
Een voordeel van het gebruik 
van UGC is dat het schaalbaar 
en always-on is. Gebruik 
bijvoorbeeld echte en live 
content uit de sociale kanalen 
van je merk. Twitter en Instagram 
zijn bezig met een opmars naar 
de inbox van e-mail lezers. Zo 
kun je je e-mails altijd voorzien 
van originele en relevante 
content.



Video in e-mails...
● Vergroot deelbaarheid van e-mail
● Stimuleert interactie
● Bespaart tijd

Trend 5Video en GIFs in e-mails

GIFs zijn al popular in e-mails en 
soms verwijzen ze naar video’s die 
online staan. Maar waarom zou je? 
Stop video’s in de e-mail zelf: het 
kan de open rate verhogen met 19% 
en de CTR zelfs met 50%.

Pro-tip: gebruik het niet om je TV 
advertenties in een email te 
zetten.

GIFs voor extra aandacht
GIFs grijpen de aandacht van je 
lezer. Zeker in e-mail. Maar je kunt 
ze ook subtieler inzetten. Zoals 
deze functionele e-mail die we 
ontwikkelden voor Praxis, met 
duidelijke focus op een klik (een 
zwarte ‘’druppel’’ landt op de rode 
button en maakt deze zwart).

GIFs voor directe interactie zonder 
doorklik!
GIFs geven meer impact. Maar 
waarom doorlinken naar je andere 
kanalen als je de hele boodschap 
direct kwijt kunt in je e-mail? Kliks 
zijn dan niet meer je belangrijkste 
KPI. Informatieoverdracht wel; 
service!

Resultaat: Verhoging 
van aantal kliks met 
17% en 25% meer 
online omzet in 
vergelijking met 
Black Friday het jaar 
ervoor

Video, video, video. Steeds meer content wordt visueler.
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Visuele impact...
● Is geschikt voor visuele verhalen
● Maakt content makkelijker te behappen
● Vergroot de kwaliteitsperceptie

Trend 6Visuele impact

Begin een concept met visuele 
elementen en bouw daar een 
unieke ervaring mee. Een email 
met visuele impact springt eruit 
en breekt het monotone in de 
inbox op. Probeer de visuele stijl 
van de e-mail altijd te 
ontwikkelen vanuit de 
doelstellingen. Gebruik je 
bijvoorbeeld een CTA die in het 
oog springt om te proberen 
mensen online te converteren, of 
probeer je het verhaal meer naar 
de voorgrond te laten komen?

Creative testen
Elk publiek is anders, en daarom 
is het goed om verschillende 
creatieve uitingen te testen om 
te kijken wat aanslaat. Vraag 
jezelf bij een test af welke 
visuals voor hogere engagement 
zorgen, wat voor kleurgebruik 
aanslaat en wat voor lettertypes 
beter werken bij jouw publiek.

APNGs, Typography & Fonts, 3D beelden, 'handgemaakte' illustraties, monochrome e-mails of het 
gebruik van kleurverlopen.

Inzicht uit elk kanaal
Door af te wijken en op te vallen 
zorg je voor meer interactie op 
je e-mails. Informatie over waar 
klanten goed op reageren komt 
terug en informeert zo ook je 
strategie. 

Kijk hier kanaal overstijgend 
naar, want waar de klant in 
e-mails goed op reageert, zal de 
strategie op je website en social 
media ook kunnen informeren, 
en vice versa. 

Haal inzichten op uit alle kanalen 
om goede keuzes te kunnen 
maken over de creatieve 
uitingen binnen je campagnes.
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Storytelling...
● Krachtig bij kennismaking met merk (branding)
● Maakt digitale communicatie persoonlijk
● Vergroot engagement op de langere termijn

Trend 7De kracht van copy

Storytelling vs “platte sales”
We testten verhalende teksten en intro’s tegen 
productbeschrijvingen. Bij de laatste groep klikten 
lezers vooral op de bovenste 3 artikelen. Bij de 
storytelling groep waren de kliks gelijkmatig 
verdeeld over de hele e-mail.

“Zachte landing” tijdens welkomstfase
Voor marlies|dekkers onderzochten we of een 
verschuiving van verkoopgedreven naar merk- en 
servicegedreven communicatie uiteindelijk tot een 
verkoopstijging zou leiden. Zo droeg een “zachte 
landing”  tijdens de welkomstfase – waarin de 
merkwaarden worden uitgelegd – bij aan een 
beter begrip van het merk, om zo de verkoop te 
stimuleren. Hierbij was niet alleen de conversie 
hoger, maar ook de gemiddelde orderwaarde en 
het aantal vervolgaankopen. 

Consumenten worden overladen met visuele 
prikkels. Opvallend genoeg raken ze steeds 
vaker geïnteresseerd in teksten. Denk maar aan 
de populaire quotes van RUMAG of spoken word 
artists. Denk in scenario's en vertel verhalen. 
Geen saaie productomschrijvingen, maar 
inspirerende teksten. 
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Resultaten
● Close alert gemiddelde van 7,9
● Verhoging in bekende voornamen: +337%
● Verhoging in opens: +70%

NS: Wanneer creativiteit en data samenkomen 
Case

Medio 2018 is de 
GDPR-wetgeving ingegaan en 
waren veel klanten bezig met 
het gebruik van hun 
persoonlijke gegevens door 
bedrijven. Iedereen ontving op 
grote schaal e-mails van 
bedrijven om akkoord te gaan 
met instandhouding van 
inschrijvingen, welke al dan niet 
correct verkregen waren. 

In tegenstelling tot wat deze 
bedrijven deden, ontwikkelde 
Merkle in samenwerking met NS 
een campagne waarin ze 
aantoont transparant te zijn over 
het gebruik van verkregen 
klantdata. Door deze data voor 
de individuele reiziger op een 
ludieke en creatieve manier te 
vertalen in visuele inzichten zijn

we in staat gebleken om klanten 
een unieke ervaring te bieden. 
Dit heeft gezorgd voor begrip, 
betrokkenheid en zelfs nog 
meer inzicht in de reiziger.

Real-time data
Merkle gebruikte een eindeloze 
scroll techniek (zie ook Trend 3 
in deze whitepaper) om een 
visueel aantrekkelijke ervaring te 
creëren. De data van de 
individuele klant werd real-time 
geladen en gevisualiseerd (zie 
ook Trend 1). Zo kon de reiziger 
bijvoorbeeld zien welke totale 
afstand hij al heeft afgelegd met 
de trein, wat zijn meest 
gebruikte treinroute is of 
hoeveel CO2 uitstoot hij al 
bespaart heeft door gebruik van 
de trein in plaats van het gebruik 
van de auto.  

Dataverrijking
Naast het presenteren van 
inzichten vanuit de beschikbare 
klantdata hebben we onderaan 
de nieuwsbrief een optie 
toegevoegd om data te 
verrijken. Onderaan de 
nieuwsbrief vroegen we aan 
klanten, waarvan de voornaam 
nog onbekend was, deze aan te 
vullen. 

Deze creatieve en plezierige 
insteek van de nieuwsbrief 
zorgde ervoor dat 8.000 
klantprofielen aangevuld zijn met 
een voornaam. Daar waar 
reizigers altijd erg kritisch zijn 
gaven ze nu veel blijk van 
waardering voor deze 
communicatievorm en dat zagen 
we dan ook terug op sociale 
media. 
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Segmentatie en contactdruk
Next-level datagedreven

Segmentatie voor meer relevantie
De relevante boodschap op het juiste moment via 
het juiste kanaal afleveren bij de klant klinkt 
simpel, maar is voor veel bedrijven nog altijd een 
grote uitdaging. De toegevoegde waarde is echter 
enorm. Segmentatie leidt tot een hogere 
engagement en gaat uiteindelijk conversies 
verhogen en de klantrelatie verbeteren. 

Je kunt klanten bijvoorbeeld segmenteren op 
basis van demographics, gedrag, waarde of hun 
fase in de lifecycle. Hiervoor is een clusteranalyse 
geschikt. Voor elke cluster bepaalt een statistisch 
model op basis van de eigenschappen van een 
klant de kans dat hij of zij bij een specifieke cluster 
hoort. 

Contactstrategie framework
Vervolgens kun je inzichten over de verschillende 
segmenten (clusters) gebruiken om een 
contactstrategie framework te maken. Op basis 
van de segmenten, zoals engagement of waarde 
i.c.m. de customer lifecycle, kun je per 
klantengroep de optimale boodschap, kanaal en 
timing bepalen. Zo ontstaan er business rules die
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voor elke individuele klant aangeven of deze een 
bepaald bericht moet krijgen. Ook kun je 
onderzoeken hoeveel communicatie je klanten 
aan kunnen. Hoeveel e-mails zijn er verstuurd in 
een bepaalde periode? Naar welke groepen is een 
e-mail verstuurd, en reageren deze groepen 
anders in termen van opens, clicks of opt-out? 
Door middel van een contactdruk analyse kun je je 
klantenbestand opdelen in echte fans die elke 
e-mail lezen en klanten die je beter niet te vaak 
kunt benaderen, omdat ze een hoog opt-out risico 
hebben.

Dashboarding
Voor datagedreven e-mail marketing zijn 
dashboards enorm belangrijk. In een dashboard 
brengen wij alle datastromen bij elkaar en vertalen 
we deze naar inzichten, waaruit alle stakeholders 
in een oogopslag de relevantie informatie kunnen 
ophalen. Dashboards zorgen voor automatische 
inzichten voor de hele organisatie en het 
versterken van een data-gedreven mentaliteit op 
basis van een continue test & learn strategie.



Onze diensten
Onze ervaren consultants, campagne managers en engineers, data- en informatie analisten, webdevelopers en 
creatieven kunnen ondersteunen bij diverse vraagstukken, en zijn altijd gedreven met de visie dat vanuit data, 
technologie en customer experience de ”magic happens”.

Van strategieontwikkeling tot e-mail template design en van complexe implementatie en integraties tot 
datapreparatie en klantsegmentatie. Van customer journey mapping tot dashboarding en van het ontwikkelen 
en begeleiden bij loyaliteitsprogramma ontwikkeling tot data en procesdocumentatie. Wij bij Merkle werken 
dagelijks met ruim 300 collega’s om het maximale resultaat samen met onze klanten te behalen.

Salesforce is één van de meest gebruikte en 
meest geavanceerde CRM-platforms ter wereld. 
Salesforce biedt Cloud-gebaseerde applicaties 
voor sales, services, marketing, e-commerce en 
community. 

De kracht van Salesforce is de koppeling van de 
verschillende cloud oplossingen om operationele 
executie binnen marketing, sales en service 
afdelingen richting de individuele klant mogelijk te 
maken.

Merkle is global partner van Salesforce en heeft 
met 200+ specialisten wereldwijd al meer dan 25 
succesvolle implementaties gerealiseerd, 
waaronder voor Leaseplan.

Selligent is een omni-channel marketing 
automation platform met roots in België. Het 
platform helpt met haar Marketing Cloud oplossing 
marketeers iedere interactie optimaal te benutten. 
Datagedreven relaties worden met de consument 
over de verschillende kanalen onderhouden. 

De kracht zit in de open data architectuur welke 
opgebouwd is rond een universeel 
consumentenprofiel. Het platform kent veel 
intelligente functionaliteiten, is flexibel en 
gebruiksvriendelijk met een snelle time-to-market 
setup.

Sinds 2010 werken Merkle en Selligent al 
succesvol samen met de bekroning van Selligent 
European partner of the year award in 2017/2018.

Onze partners
Om het beste aan onze klanten te kunnen leveren, onderhouden wij een aantal strategische partnerships. 
Onze teams helpen je meer resultaat uit je e-mailmarketing te halen op een datagedreven, klantgerichte 
manier.

Merkle en IBM hebben een gezamenlijke 
geschiedenis van meer dan 18 jaar in het inzetten 
van IBM technologie voor het optimaliseren van de 
communicatie richting hun klanten. 

Met de decentralisatie van de IBM marketing 
capabilities in acoustic en HCL blijft Merkle NL 
ondersteuning leveren op deze oplossingen.

Adobe biedt met Experience Cloud een complete 
oplossing) voor het creëren van ervaringen, 
marketing, reclame, analytics en verkoop. Hiermee 
kunnen bedrijven hun klanten consistente en 
aansprekende ervaringen bieden op alle 
contactpunten en kanalen.

Merkle is wereldwijd Platinum Partner van Adobe. 
En heeft een Specialised Partner status voor 
Adobe Campaign, -Target, -Analytics, -Experience 
Manager én -Audience Manager. 
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Om echt datagedreven e-mailmarketing te kunnen 
realiseren is het belangrijk om een goed 
fundament van data, technologie en customer 
experience te hebben. 

Onze strategie en technologie consultants kunnen 
je helpen om de trends in deze whitepaper toe te 
passen en een ijzersterke achterliggende strategie 
op het gebied van data, technologie en customer 
experience te formuleren.

Over Merkle
Merkle Nederland is ‘the people-based agency’. 
Onderdeel van een wereldwijd opererend 
performance marketingbureau. Merkle helpt de 
beste bedrijven vooruit met campagnes, services 
en producten waar échte mensen centraal staan. 
Dat is people-based marketing. In Nederland 
werken ruim 325 frisse denkers en slimme 
doeners in Amsterdam, Breda en Rotterdam. Het 
bedrijf is onderdeel van Dentsu Aegis Network.

Wil je meer weten over het succesvol inzetten van 
datagedreven e-mailmarketing? Neem dan contact 
op met de auteurs van deze whitepaper of vul ons 
contactformulier in.

Speciale dank voor de bijdrage van Niels Geerts. 

OVER MERKLE 

Even 
sparren?

mailto:mdraaisma@merkleinc.com
mailto:smarion@merkleinc.com
https://www.merkleinc.com/nl/nl
https://www.merkleinc.com/nl/nl/contact
https://www.merkleinc.com/nl/nl/contact

