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Groeien in de customer
expectation economy.

In het verleden was customer service een kostenpost 
die werd gezien als een noodzakelijke ‘after sales’ 
investering om klanten te behouden, ambassadeurs 
voor je merk te creëren en potentiële critici te 
sussen. Tegenwoordig zijn de verwachtingen van de 
klant omhooggeschoten. 

Mensen verwachten onmiddellijke 
antwoorden/oplossingen en een consistente 
merkervaring in alle kanalen die ze gebruiken, in elk 
moment van hun journey. 

De laatste beste ervaring die iemand ergens 
heeft, wordt de minimale verwachting voor de 
ervaring die ze overal willen.  
Bridget van Kralingen (SVP, IBM Global Markets)

Merken die tekortschieten zullen zien dat hun klanten 
ergens anders gaan winkelen, waardoor de verkoop 
onder druk komt te staan.

Dit kenmerkt de customer expectation economy, een 
staat waarin de stijgende verwachtingen van de 
consument naar voren komen. Het is niet langer 
voldoende om de beste ervaring te hebben ten 
opzichte van je concurrenten. Maar het is noodzakelijk 
om een geïntegreerde ervaring te bieden die de 
concurrentie aangaat met alle andere marketing- en 
commerce-ervaringen die een consument kan hebben. 

Merken moeten dringend verder kijken dan de 
traditionele klantenservice kanalen om aan de 
behoeften van de consument te voldoen.
Stijn Statz (Commerce Director CX, Merkle)

Service is slechts één onderdeel van de totale ervaring 
die consistent moet zijn met de overkoepelende 
lifecycle en klantreis die elke individuele consument 
meemaakt. 

Technologie en content kunnen helpen om deze 
naadloze klantreis te realiseren, maar dat zal alleen 
gebeuren als bedrijven hun organisatie kunnen 
transformeren om aan de individuele verwachtingen 
van de consument te voldoen en de verkoop te 
verhogen. 

Er zijn geen geïsoleerde klantervaringen meer van de 
verschillende dienstverleningen van een merk; we 
moeten nu kijken naar de servicebeleving in 
combinatie met de koopervaring, de productervaring 
en de merkbeleving.  
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Bedrijven richten zich vaak op klantenservice door 
middel van een callcenter en door het beperken van 
problemen na een aankoop. 

Maar als we consumenten echt gemak en eenvoud 
willen bieden, betekent dit dat we moeten begrijpen 
dat de behoefte aan service op elk moment van de 
klantreis kan verschijnen. 

Inzicht in hoe we mensen beter kunnen bedienen door 
middel van een diversiteit aan content, kanalen en 
automatisering kan ons helpen om de totale 
klantervaring aan elkaar te verbinden. 

Een goede ‘Care & Share’ strategie kan niet alleen 
bijdragen aan klanttevredenheid en –behoud (Keep & 
Grow), maar ook een betere klantervaring opleveren in 
de pre-purchase fase (Find and Win). Zo’n strategie 
resulteert in een toename van het aantal nieuwe 
klanten door het verlichten van ongemakken 
gedurende de klantreis. 
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Customer Service als
‘The new normal’

De service-wereld verandert snel. Mensen 
verwachten niet alleen een snelle reactie en 
oplossingen van merken, maar willen een 
consistente merkbeleving in alle kanalen die ze 
gebruiken. Merken die dit kunnen leveren, hebben 
meer kans om tevreden en loyale klanten te creëren.  
 
Het vermogen om betere service te leveren is 
gebaseerd op duidelijke en nauwkeurige inzichten 
over wie de persoon is waarmee je op een bepaald 
moment en via elk kanaal communiceert. Het zal je niet 
verbazen dat dit een lastige taak is die het werken met 
de juiste technologie voor klantenservice essentieel 
maakt, zowel vanuit het oogpunt van inzicht als van 
veiligheid.  
 
Servicemedewerkers missen vaak de ondersteuning, 
training, tools en systemen om te voldoen aan de 
toenemende eisen en verwachtingen van klanten met 
wie ze praten. Inzicht in de behoeften van jouw 
servicemedewerkers en ervoor zorgen dat ze hebben 
wat er nodig is (of dit nu gaat om inhoud, technologie 
of autoriteit) om aan de verwachtingen van klanten te 
voldoen, is van het grootste belang. 

Service is geïntegreerd in ieder touchpoint. 
Wat komt er bij je op wanneer je als consument zelf 
denkt aan ‘klantenservice’? Voor velen van ons is onze 
eerste gedachte bij het tegenkomen van een probleem 
met een product het bellen, mailen of een berichtje 
sturen via sociale media naar een 
klantenservicecentrum om het probleem op te lossen. 

De klantenservice kan je misschien helpen – wanneer 
je eenmaal gewacht hebt om met een 
vertegenwoordiger te spreken. Als de 
vertegenwoordiger van het bedrijf het probleem echter 
niet kan oplossen via de telefoon, e-mail of social, dan 
moet hij of zij een expert sturen om het probleem op te 
lossen – een dure ervaring voor het merk, en een 
frustrerende voor jou als klant. 
 
Het beperken van de klantenservice tot deze 
traditionele middelen om aan de behoeften van de 
klant te voldoen, laat mogelijkheden voor interactie 
met de klant op tafel liggen en kan nadelig zijn voor de 
totale merkbeleving. Om te begrijpen hoe service de 
belangrijkste motor van de verkoop zal zijn in de 
customer expectation economy, moeten we creatief 
nadenken over hoe we ‘’klantenservice’’ classificeren.  
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De Customer Service 
Experience Piramide.

In het verleden hebben merken de klantenservice 
piramide (‘The Customer Service Experience 
Pyramid’) uitsluitend benaderd als een kosten- en 
inspanning-besparende oefening. Maar als het goed 
gedaan wordt, kan de klantenservice ook een 
geweldige merkbouwer zijn. 

Als een bedrijf zich bijvoorbeeld in het topsegment 
bevindt, kan ‘service’ betekenen dat (potentiële) 
kopers direct worden verbonden met experts. Het 
maakt deel uit van de premium aanpak in de markt. 
Voor een budgetmerk daarentegen kan een grote 
gemeenschap van peer-to-peer experts en fans in 
staat zijn om andere klanten te helpen hetzelfde werk 
te doen, waarmee relatief gezien minder kosten 
gemoeid zijn. Zo voldoen ze toch aan de 
verwachtingen van de consument die service nodig 
heeft. 
 
De piramide is er om te helpen bij het overwegen van 
opties en het toepassen van de meest relevante optie 
voor het merk; het is nooit ‘one size fits all’. Het is van 
vitaal belang om te onderzoeken welke rol service 
moet spelen in het bedrijf en deze te implementeren – 
de aanpak die we met al onze klanten hanteren. 

Experts

Customer Service

Peer to peer service

Self-service

€ € € €

€ € € 

€ € 

€
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Enterprise technologie, de
basis voor service excellence.

Voorheen was service erg losgekoppeld, met weinig 
tot geen communicatie tussen front-end en back-end 
systemen. De service technologie was gericht op 
ticketing systemen, IVR’s (Voice response & routing) 
en service management applicaties. 

Tegenwoordig zien we dat traditionele callcenter 
management software is geëvolueerd om 
cross-channel service oplossingen aan te bieden, 
waaronder voice, chat, IVR, social en andere kanalen in 
een geïntegreerde omgeving.  

Tegelijkertijd kopen service platforms hun weg naar 
digitale servicekanalen, verbinden ze ticketing en 
routing in een centrale console, inclusief 
geautomatiseerde workflows en slimme 
data-gestuurde suggesties. 

De keuze voor merken die openstaan voor 
investeringen in nieuwe technologie is vandaag de 
dag tussen een volledig geïntegreerd service platform 
in combinatie met lichte kanaalintegratie oplossingen 
of andersom.  

Veel organisaties hebben echter niet de luxe om hun 
marketing technologie ‘stack’ volledig opnieuw te 
ontwikkelen. In veel architecturen hebben de 
bestaande leveranciers hun eigen platformen 
geüpgraded. 

Dit leidt tot een toenemende overlap in 
functionaliteiten tussen de gevestigde platformen, 
gecombineerd met stijgende kosten en vervuiling in de 
service stack. Dit alles draagt op termijn niet meer bij 
aan efficiëntie en een perfecte klantervaring die door 
organisaties geleverd kan worden.   
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Vier stappen naar een geweldige
Customer Service Experience

De complexe wereld van service is een cruciaal 
onderdeel van elke verkoopervaring en van de 
lifecycle van de klant. Stel je eens voor dat je het 
optimale servicetraject voor elke individuele klant 
zou kunnen orkestreren. 

Alle onderdelen van het traject sluiten op elkaar aan; 
de rol van de marketeer is het trekken van de lijnen en 
het beschrijven van het gewenste getriggerde gedrag. 
Nog beter is het om intelligente componenten toe te 
voegen die leren van eerdere beslissingen en 
automatisch gedrag optimaliseren op basis van 
prestaties ten opzichte van vooraf gedefinieerde KPI’s. 

Door social listening is het mogelijk om bijvoorbeeld 
automatisch kennisartikelen te ontwikkelen, peer 
reviews te suggereren of een interactieve sessie te 
starten met de klantenservice (of direct met een expert 
op basis van erkende klantwaarde en beïnvloeding 
van de reputatie). 

Dezelfde logica kan worden toegepast op klanten die 
je website doorzoeken, de chat gebruiken of je gratis 
telefoonnummer bellen.  

Dit klinkt allemaal geweldig – en dat is het ook. Er zijn 
echter een paar dingen die je moet overwegen 
voordat je ermee aan de slag gaat:

1. Werk gelaagd
2. Data is key
3. Gebruik best practices
4. Kies het juiste platform. 

Juiste platform.

Best practices.

Data is key.

Werk gelaagd.1.

2.

3.

4.
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Stap 1.
Werk gelaagd.

Wanneer je een geweldige 24/7, kanaal-
onafhankelijke klantervaring wilt ontwerpen, is het 
belangrijk om de juiste functionaliteit op de juiste 
laag te hebben. Als je een goed klanten-
serviceproces wilt hergebruiken dat je voor de chat 
in je mobiele app gebouwd hebt, helpt het echt om 
het proces en de kanaalinteractie in verschillende 
lagen te definiëren. 

Je kunt het proces gewoon hergebruiken en een 
nieuw kanaal front-end aanmaken. Het wordt nog 
beter als je ook de digitale content in een aparte laag 
hebt. Zo kun je die ook hergebruiken. Stel je voor dat 
je nu ook je rapportage op een andere laag hebt… Het 
kan erg ingewikkeld worden. 

Om met deze lagen om te gaan, hebben we de 
Customer Service Experience Technology stack 
gemaakt. Deze kan jou helpen om de lagen te 
identificeren en je ervaringen op te splitsen in tastbare 
en herbruikbare stukken. 

Customer Service Experience Technology stack
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Stap 2.
Data is key.

De toegankelijkheid van data is essentieel om 
intelligente, zelflerende service ervaringen te 
definiëren. Elk onderdeel moet toegang hebben tot 
de data die het moet activeren om weloverwogen 
beslissingen te nemen, om de juiste output te 
creëren en om de eigen prestaties te evalueren. 

Dit betekent niet alleen toegang tot de ruwe data, 
maar ook tot voorgedefinieerde inzichten op 
klantniveau. Hiervoor is het belangrijk om de juiste 
KPI’s in te stellen om de voortgang naar jouw 
uiteindelijke klantdoelstelling te kunnen volgen. 

Merkle heeft een service KPI framework beschikbaar 
om je te helpen de klantervaring, klantwaarde en 
efficiency doelstellingen te combineren om 
weloverwogen geautomatiseerde beslissingen te 
nemen in jouw klantenservice-omgeving. 
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Stap 3.
Best practices.

Door de jaren heen is het klantenservice vakgebied 
zich blijven ontwikkelen. Er is veel wijsheid, 
onderzoek, marktervaring, wettelijke en 
regelgevende richtlijnen en andere informatie 
beschikbaar. 

Veel van deze informatie is samengevat in best 
practices waarvan je kunt profiteren om deze snel en 
goed te implementeren. Zo kun je jouw energie en 
creativiteit besparen voor dat deel van het bedrijf dat 
zich onderscheidt van de massa. Maar al te vaak gaat 
een groot deel van de energie in de implementatie 
naar het opnieuw creëren van de basis – zaken die je 
al had – waardoor er slechts beperkte tijd en budget 
overblijft voor daadwerkelijke verbeteringen, tot 
frustratie van jou en je stakeholders. 

Ook het kiezen van het juiste platform bespaart je veel 
werk. Een nog groter deel van het werk komt voort uit 
het kiezen van de juiste partner. Een partner met 
ervaring in het domein en jouw platform kan je 
gemakkelijk tijd besparen bij de implementatie en zal 
de succesratio van jouw implementatie verhogen. Zo 
hebben we een uitgebreide set van meer dan 250 
service-eisen opgesteld om de journeys van klanten te 
valideren en te verrijken. 

Het stelt ons ook in staat om deskundig advies te 
geven over het type service platform en de benodigde 
modules om een optimale oplossing voor jouw situatie 
te creëren.  
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Stap 4.
Juiste platform.

Dus hoe kies je het juiste platform en de juiste 
partner? En welke kies je als eerste? Er is geen 
algemeen antwoord op deze vragen. Wij adviseren 
merken om een partner te kiezen in combinatie met 
het platform. 

Zo kun je deze twee kritische succesfactoren in één 
keer evalueren. Je kunt ze op basis van je wensen en 
behoeften met elkaar in contact brengen en de beste 
match selecteren op basis van functionaliteit, zakelijk 
inzicht, expertise, duurzaamheid/
toekomstbestendigheid, budget en culturele fit. 
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Klantenservice maakt deel
uit van de totale organisatie.

Technologie kan iemands houding niet veranderen. 
Het hebben van het juiste talent op het gebied van 
klantenservice, met de juiste normen en waarden, is 
de sleutel tot een efficiënte en effectieve 
klantgerichte organisatie. 

Dit is niet te onderschatten, want als de houding en het 
gedrag van je organisatie niet gericht is op 
(klanten)service, zal het ook nooit veranderen in wat je 
ambieert. 

Gebruik een change management aanpak om je 
organisatie te transformeren. Het is de cultuur van je 
bedrijf die de basis vormt voor succes. Begin klein, 
samen met je collega’s van de marketing-, sales- en 
service afdeling over het belang van service. Begin te 
luisteren naar je klanten en analyseer de data om 
waardevolle inzichten te verkrijgen. Deze inzichten kun 
je gebruiken om je interne processen te optimaliseren 
en de silo’s tussen marketing, sales en service te 
doorbreken. Probeer de inzichten te combineren met 
je bedrijfswaarden en deze te vertalen naar 
voorbeelden van gedrag, om zo een servicecultuur 
voor je organisatie te creëren.  

Het veranderen van gedrag kan alleen als je zelf het 
goede voorbeeld geeft. Service moet worden 
geïntegreerd in alle activiteiten. Begin met je HR 
onboardingsprogramma en persoonlijke 
ontwikkelingsprogramma(‘s) en creëer echte 
ambassadeurs van je medewerkers, of ze nu in 
marketing, finance, HR of in de kern van je bedrijf 
werkzaam zijn. 

Voor marketing-, sales- en service medewerkers is het 
ook belangrijk om trainingen en ontwikkelingssessies 
te verzorgen over hoe jouw technologie ook voor hen 
waarde kan toevoegen. Laat zien hoe ze efficiënter 
kunnen werken om de resultaten van hun 
inspanningen voor een betere klantervaring te 
verhogen, allemaal afgestemd op de verwachtingen 
van de klant.  
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Customer Service Experience: 
grote gedachten, kleine stapjes.

Er is een overvloed aan mogelijkheden om service 
voor je klanten te optimaliseren die overweldigend 
kan zijn. Daarom is het belangrijk om te bepalen hoe 
je verder moet gaan met het ontwikkelen van je 
eigen merkservice propositie. 

Een goed startpunt is om te beginnen met het 
beoordelen van de volwassenheid van je huidige 
service-ervaring. Benadruk de positie van je merk op 
het gebied van strategie, manieren van werken in 
termen van mensen en processen, technologie en 
data, inzichten en inhoud om je niveau van 
volwassenheid te classificeren, van lage maturiteit 
(‘low’) tot aan een leider (‘leader’). Identificeer wat je 
tegenhoudt en begin met het laaghangende fruit om je 
te helpen het volgende niveau van de matrix te 
bereiken: 

Strategie: Wat is je strategische visie om je Service 
Experience te leveren? En hoe verhoudt dit zich tot de 
huidige mindset van de mensen in je organisatie? Zien 
zij zichzelf als een kostenplaats of als fundamenteel 
winstgevend onderdeel van je organisatie? 

Manieren van werken: Wat voor processen heb je in 
huis en werken ze voor jou en je klanten? Heb je 
tegelijkertijd de juiste mensen in je team, volledig 
gericht op de verwachtingen van je klanten? 

Technologie & data: Heb je de juiste tools om je 
service content te beheren, gesprekken met 
klanten/collega’s te monitoren en te herkennen en te 
leren van je doelgroepen? Wat kun je toevoegen aan 
de mix om dit te bevorderen? 

Inzichten: Hoe beheer je de data om ervoor te zorgen 
dat je de inzichten krijgt die je nodig hebt om de 
service te optimaliseren? 

Content: Welke service-gerelateerde content wordt 
geproduceerd en hoe? En hoe helpt dit om zowel je 
klantenservicemedewerkers als je klanten te 
ondersteunen? 

Ons service maturity framework is een tool die we gebruiken om de 
huidige situatie voor een merk in kaart te brengen, te beoordelen en een 
eerste beeld te schetsen van de te nemen stappen. Bij het opstellen van 

een service experience strategie moet elke organisatie zijn eigen 
framework bouwen en concrete use cases definiëren om van te leren en 

deze voortdurend te optimaliseren. 
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Een resultaat gedreven strategische aanpak 
om de servicebeleving te optimaliseren. 

Als je de huidige situatie eenmaal beoordeeld hebt, 
is het nuttig om een visie voor de toekomst te 
creëren. 

Dit kan op meerdere manieren gebeuren, waarbij de 
structuur van je organisatie en je (interne) stakeholders 
van belang zijn om er een succes van te maken. 

De tweede strategische fase gaat over de klantreis. 
Heb je een duidelijk overzicht van de reizen die jouw 
klanten vandaag de dag beleven? En weet je wat hun 
verwachtingen zijn? Je servicestrategie draait om het 
dichten van de ‘support gaps’. Als je zowel je 
toekomstvisie als je customer journey strategie 
combineert, kom je erachter wat je moet optimaliseren 
en welke problemen je moet oplossen. 

De derde fase in de ontwikkeling van je 
servicestrategie is het opstellen van een stappenplan 
en het bepalen van de verbeteringsstappen die je 
eerst moet nemen om richting je toekomstvisie te 
werken. Zorg ervoor dat je vooruitgang boekt en maak 
de interne stakeholders bewust van de weg naar 
succes. 

Fase vier definieert wat nodig is om de strategische 
aanpak te laten werken. Je beoordelingswerk in fase 
één helpt je om de huidige situatie aan te passen naar 
de gewenste situatie. 
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Zet service centraal 
in je totale customer

Tegenwoordig begrijpen we allemaal dat de 
klantervaring niet alleen gericht is op verkoop en 
producten, maar ook op hoe we klanten beter 
kunnen bedienen. 

De servicebeleving moet een voortdurend begrip van 
de klanten omvatten, dat voortdurend evolueert en 
optimaliseert om ervoor te zorgen dat je merk op de 
hoogte blijft van hun behoeften. 

Het mogelijk maken van de servicebeleving is een 
combinatie van strategie, creativiteit, data en 
technologie, inzichten en nieuw opgezette werkwijzen. 

Het is een complexe set van taken om in gang te 
zetten, die veel verder gaat dan wat men zou kunnen 
zien als traditionele servicemogelijkheden, maar de 
beloningen voor die merken die een uitstekende 
servicebeleving (of -experience) leveren zijn enorm. 

experience en groei.
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Over de auteurs.

Sarah Painter
Head of Customer Experience 
Merkle UK

Sarah leidt Merkle’s Customer Experience team 
in de UK, die bestaat uit teams op het gebied 
van digitale strategie, gebruikers-
ervaring, creatie, content productie, organic 
social en zoekmachineoptimalisatie (SEO). Haar 
teams zorgen voor geïntegreerde 
klantervaringen door het gebruik van data, 
technologie en creatieve content. Sarah heeft 
zowel binnen de UK als wereldwijd met merken 
gewerkt, waaronder klanten uit de financiële, 
retail- en reisbranche.  
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Christian Seidl
Team Lead Strategy
Merkle Nederland

Rob Vermeer
Team Lead Salesforce
Merkle Nederland

Christian en zijn team van business en marketing technologie consultants 
helpen klanten van Merkle om plannen te maken voor strategische 
vraagstukken die door kunnen worden vertaald naar concreet resultaat. 
Altijd vanuit de klant en functie overkoepelend gedacht. Hij heeft recent 
gewerkt voor Signify, Marktplaats en Shimano.

Rob leidt het Salesforce team van Merkle in Nederland en adviseert als 
Senior Consultant onafhankelijk over strategische Customer Experience 
Management vraagstukken. Met 20 jaar ervaring in IT, Marketing, Sales en 
Service is hij de go-to person als het gaat om definiëren en implementeren 
van klantgerichte oplossingen op het gebied van technologie en proces, 
zowel B2C als B2B. Rob heeft ervaring in tal van verticals en specifiek 
diepgaande kennis van Telco, Retail en zakelijke dienstverlening.

Remco de Groot
CX Consultant 
Merkle Nederland

Remco adviseert als CX Consultant bedrijven over het 
samenbrengen van merkervaring, productervaring, koop journey en 
service. Silo’s doorbreken en samen werken aan consistentie. Hij 
doet dit al 5 jaar voor klanten van Merkle in Tech, Finance, 
Automotive, voor zowel B2B als B2T.
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Stijn Statz
Commerce Director CX 
Merkle Nederland

Stijn is vijf jaar geleden bij Merkle in Nederland 
begonnen als Customer Experience specialist. 
Hij heeft uitgebreide ervaring opgedaan in 
sales, delivery, strategie en account-rollen. Als 
commerce director heeft hij bijgedragen aan 
de ontwikkeling van Merkle’s Customer 
Experience solution en is hij een expert op het 
gebied van de D2C, B2B, finance en FMCG 
markten. Stijn werkt voor Merkle in 
verschillende verticals met merken als ASML, 
Microsoft, Rabobank en Signify.

https://www.linkedin.com/in/sarahpainter/
https://www.linkedin.com/in/christian-seidl/
https://www.linkedin.com/in/robvermeer/
https://www.linkedin.com/in/remcodegroot89/
https://www.linkedin.com/in/stijnstatz/


Over Merkle.
Wij zijn Merkle, een wereldwijd netwerk van denkers en doeners die 
met elkaar verbonden zijn in ons streven om merken en bedrijven te 
laten groeien. In nauwe samenwerking met onze klanten en partners 
combineren we CRM, Media en Creativiteit om meer klanten te 
helpen hun marketing echt mensgericht te maken. Ons doel is om 
merken in staat te stellen een unieke, gepersonaliseerde 
klantervaring (Customer Experience) over platformen en apparaten 
heen te creëren die levert wat klanten willen, verwachten en hen af 
en toe zelfs verrast. Altijd gedreven door data, ondersteund door 
technologie, bewezen door prestaties en gevoed door creativiteit.  

We zijn toonaangevend in customer expercience management 
(CXM). We hebben ruim 50 vestigingen en 9600 medewerkers over 
de gehele wereld en zijn onderdeel van dentsu. In Amsterdam en 
Rotterdam werken we met meer dan 285 mensen voor 
toonaangevende klanten zoals Microsoft, HEMA, NS, Marktplaats, 
Vodafone, BMW, Air France-KLM, Pathé, Burger King en Corendon. 
We zijn strategisch partner van o.a. Google, Adobe, Salesforce, 
Bol.com en Selligent. 

We zijn erkend en trendsettend. Al jaren behalen we hoge scores in 
de Emerce 100 en behoren daarmee tot de beste bedrijven in de 
e-business. Op het gebied van talentontwikkeling zijn we 
frontrunner en bekroond met de TMA Talent Award en het Keurmerk 
Talentontwikkeling. Dat vinden we belangrijk en daar zijn we trots 
op.  

Samen met onze mensen, onze klanten en onze partners bouwen 
we aan duurzame relaties. Altijd als één team en 100% transparant.

Wil je meer weten? Vul dan ons contactformulier in en we nemen 
contact met je op. Of neem een kijkje op www.merkle.nl.
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https://www.merkleinc.com/nl/nl/emerce-100
https://www.merkleinc.com/nl/nl/blog/merkle-ontvangt-tma-talent-award
https://www.merkleinc.com/nl/nl/blog/merkle-ontvangt-keurmerk-talentontwikkeling
https://www.merkleinc.com/nl/nl/blog/merkle-ontvangt-keurmerk-talentontwikkeling
https://www.merkleinc.com/nl/nl/contact
https://www.merkleinc.com/nl/nl
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