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Introductie 
 

Voor iedere organisatie is het inzetten van email marketing belangrijk. Daar ben ik van overtuigd. 

Maar voor alle website die iets te verkopen hebben is email marketing misschien wel essentieel. 

Wat is er makkelijker dan een geïnteresseerde of klant converteren naar nog een aankoop.  

 

Het kan echt het verschil maken. Om je een voorbeeld te geven. Een aantal jaar geleden heb ik 

als webmaster kaartenhuis.nl beheerd. Met 25.000 tot 35.000 bezoekers per dag toentertijd een 

hele drukke website. Bijna 85% van de omzet kwam uit de nieuwsbrief. Het was het belangrijkste 

communicatie kanaal met de klanten.  

 

Dit succes bevestigt voor mij de noodzaak van het versturen van een goede email nieuwsbrief. In 

dit white paper geef ik tien tips voor de optimalisatie van uw webshop nieuwsbrief. Van het 

verbeteren van de onderwerpregel tot segmentatie, van aanmelden tot afbeeldingen. Haal het 

maximale uit email marketing met dit white paper. 

 

In mijn werkzame leven heb ik meer dan 100 miljoen nieuwsbrieven verstuurd. Uit die ervaring 

put ik in dit document. 

 

Veel plezier & succes! 

Pim Lorje – RaketNet 
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Tip 01 Onderwerpregel: behoefte 
gericht of boodschap gericht 
 

Een onderwerp regel is het eerste contact moment met de klant. Dit is wat hij in zijn mailbox 

aantreft. Dat bepaalt of je interessant voor hem bent of niet. Zorg dat je relevant en interessant 

bent.  

 

Sluit dus aan bij de behoefte die de klant heeft. Als dat mogelijk is. Denk vanuit de behoefte van de 

klant. Welke vraag heeft hij? Dus niet altijd boodschap gedreven vanuit jezelf. 

 

Enkele voorbeelden van goed vraag gestuurde onderwerp regels: 

- Wilt u ook lagere hypotheekkosten? 

- Op zoek naar een goedkope website? 

- Weten waarom deze tandarts u geen pijn doet? 

 

Goede boodschap gedreven onderwerp regels gaan direct de diepte in (geef het voordeel voor de 

ontvanger aan): 

- Deze week 25% korting op alle DVD spelers 

- Nu gratis tijdschrift bij uw aankoop 

 

Overigens was de beste onderwerp regel die ik ooit verstuurd heb (meer dan 65% open ratio, 

waar 17% gemiddeld is): We hebben uw tas gevonden. Dit was gericht aan hoofdzakelijk dames.  

 

 

Denk bij het maken van de onderwerp regel dus aan de volgende punten: 

- Wat is de hoofdboodschap of belangrijkste onderdeel van de nieuwsbrief? 

- Hoeveel karakters / woorden zijn er nodig om die boodschap over te brengen? 

- Hoe ziet de onderwerpregel eruit als deze getest wordt naar Gmail / Outlook.com / Mac 

Mail? 
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Over testen gesproken: net als met alle andere onderdelen van online marketing is testen 

essentieel als het gaat om de onderwerp regel. Met A/B splittesten is het gelukkig erg makkelijk 

om bijvoorbeeld op twee verschillende onderwerp regels te testen, terwijl de rest van het bericht 

hetzelfde is. Zo kan de best presterende email (afhankelijk van wat telt voor de winnaar, doorkliks, 

aantal bestellingen of totale omzet per variant) naar de restgroep verstuurd worden voor 

maximale conversie. 

 
Tip 02 Snippet gebruik: doe het 
goed 
 

Mocht de snippet u niks zeggen: het is het eerste stuk tekst uit uw email nieuwsbrief. Deze komt 

onder andere in het overzicht in de inbox terug bij Gmail, maar bijvoorbeeld ook in de alert-pop-up 

van Outlook email clients en verschillende mobiele email clients.  

 

Het gebeurt nog vaak genoeg dat de eerste tekst in een email het bekende ‘indien deze email niet 

goed leesbaar is, klik hier voor de online versie’ is. Dit is zonde van de kostbare ruimte! De eerste 

regel kan juist gebruikt worden voor een sub-boodschap naast of onder de onderwerp regel. Denk 

aan een slogan, (extra) kortings-informatie, personalisatie of een preview. 

 
Een goede snippet bevestigt of versterkt de onderwerp regel! 
 
Tip 03 Responsive e-mails: een 
must-have 
 

Het onderzoek DDMA Nationale Email Benchmark geeft aan dat de mobiele opens in Nederland 

in 2015 voor e-commerce op 48% ligt. Dit is een flink aandeel in verhouding tot het totale aantal 

opens. Dat aandeel neemt alleen maar toe.  
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Een responsive email template wil zoveel zeggen als is goed leesbaar op zowel een 

computerscherm als een tablet als een smartphone. De email past zich aan aan het scherm van 

de ontvanger. 

 

Consumenten bekijken e-mails dus steeds vaker op mobiele apparaten. Hier is niet meer onderuit 

te komen. Zorg dus dat al uw emailnieuwsbrief geoptimaliseerd zijn voor mobiele apparaten. Het 

gebruik van responsive nieuwsbrief templates is een must-have. Op die manier zijn uw email 

campagnes zo flexibel dat ze overal optimaal getoond worden. 

 

Extra tip: zorg ook dat uw website klaar is voor mobiel verkeer! Niets is zo frustrerend als een 

mooie responsive email en een website die niet goed getoond wordt op een mobiel apparaat. 

 
Tip 04 Frequentie: Liever vaak en 
kort 
 

Mensen hebben geen tijd. Of in ieder geval, heel weinig tijd. Als het om producten gaat werkt een 

lange nieuwsbrief of actiemailing averechts. Wanneer ontvangers zien dat het een lange email is, 

klikken ze de email weg of scrollen slechts heel kort door de email – het bekende ‘scannen’. 

Om het wegklikken te voorkomen is het aan te raden content op te delen. In plaats van een email 

per week met vijftien aanbiedingen, kun je beter drie e-mails per week met vijf aanbiedingen 

sturen. Dit heeft twee voordelen: 

- Je bent frequenter ‘in beeld’ bij de ontvanger in de inbox, zo blijf je top of mind. 

- Er is een grotere kans op conversie op productaanbiedingen door de beperkte 

voorgestelde opties. De ontvanger heeft dan minder keuzestress. 

 

Denk in hapklare brokken. Hoeveel tijd besteed je zelf aan het lezen van nieuwsbrieven waar je 

voor bent aangemeld? Waarschijnlijk minder dan een minuut, of zelfs minder dan 30 seconden. 

Binnen die korte tijd moeten de drie hoofdzaken kraakhelder zijn voor de ontvanger: 

- Waar gaat het over? 
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- Wie is de afzender? 

- Wat wordt van mij verwacht als actie? 

 

Krijg je dat voor elkaar met je eigen nieuwsbrief voordat iemand weg klikt, dan ben je al een flinke 

stap verder! 

 

Tip 05 Optimaliseer voor het niet 
inladen van afbeeldingen 
 

In Outlook, Android en iOS worden afbeeldingen vaak niet standaard ingeladen in de emailing. 

Als je hier niet bewust van bent, kan het zijn dat je mailing op het eerste gezicht weinig vertelt.  

 

Wanneer afbeeldingen niet worden ingeladen, moet je er zorg voor dragen dat je nieuwsbrief 

alsnog geoptimaliseerd blijft voor de ontvanger. Dat doe je als volgt: 

- Gebruik achtergrondkleuren waar mogelijk. 

- Gebruikt alt-tags voor de afbeeldingen. 

- Zet zoveel mogelijk tekst als reguliere tekst in de email, en niet in de afbeeldingen. 

 
Tip 06 Bied de mogelijkheid tot 
het wijzigen van gegevens 
 

Mensen veranderen wel eens van emailadres, woonplaats of telefoonnummer. In zulke gevallen is 

het prettig als dergelijke gegevens online aangepast kunnen worden. Het is daarom des te 

opvallender dat het bij verschillende nieuwsbrief afzenders niet mogelijk is om gegevens aan te 

passen, en/of voorkeuren en interesses aan te passen. 

 

Naast de profielgegevens zijn interesses ook van belang. Om te zorgen dat je zo relevant mogelijk 

mailt, is het zeer sterk aan te raden om interessevelden te tonen op een gegevens wijzigen-
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formulier. Hierdoor kun je op product- of productgroep niveau content aanbieden aan je 

contacten. Naast de splitsing op content-niveau kun je ook je doelgroep verder segmenteren: hier 

volgt meer over bij tip 7. 

 

Met profielverrijking breid je de data van je contactbestand verder uit. Hierdoor worden 

segmentatie en relevante e-mailings mogelijk.  

 

Tip 07 Segmenteer en leer! 
 

Stuurt je de nieuwsbrief nog naar een grote doelgroep? Dan haalt je niet het maximale uit email 

marketing en daarmee je nieuwsbrieven. Door te segmenteren kun je het productaanbod 

specifieker op interesses afstemmen. Hierdoor is de respons van ontvangers hoger op het gebied 

van opens en doorkliks, en uiteindelijk van de conversie in de webshop. Meer engagement, meer 

omzet, dat telt! 

 

Voorbeelden van segmentaties zijn onder andere: 

- Op basis van product- of productgroep-interesse 

- Mensen die regelmatig iets bestellen 

- Mensen die juist lange tijd niets besteld hebben (zogenaamde slapers) 

- Doelgroepen op basis van geslacht, leeftijd of regio 

 

Een goed gesegmenteerde doelgroep levert altijd meer resultaat op dan ‘een grote hoop’ met 

contacten. Het is wat meer moeite dan een versie van de nieuwsbrief naar iedereen te sturen, 

maar het zorgt ook voor meer conversie, zolang de content goed aansluit op de verschillende 

doelgroepen. 
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Tip 08 Wees Duidelijk over 
aanbiedingen 
 

Als u in je nieuwsbrief verschillende aanbiedingen hebt staan, dan is het zaak om de 

aanbiedingsperiode duidelijk weer te geven. Het is natuurlijk zonde als mensen interesse hebben 

in een aanbieding en deze willen bestellen, om er dan achter te komen dat de aanbieding niet 

meer geldig is of niet op voorraad is. 

 

Het makkelijkste is om een geldigheidsdatum of periode aan te geven: ‘van xx tot yy’. Als er 

andere voorwaarden zijn geef deze dan ook aan. Bijvoorbeeld 20% kassakorting op alle artikelen 

geldt niet voor de dagelijkse laag geprijsde artikelen. Karwei doet dit bijvoorbeeld. 

 

Bij ‘zolang de voorraad strekt’-acties is dat wat lastiger, omdat real-time voorraad tonen in de e-
mails geen optie is. Hier kun je echter mooi op inspelen door aan te geven dat het om een 
beperkte voorraad gaat. Een goed argument om op te roepen om snel in actie te komen. 
 

Tip 09 Een dialoog mag je niet 
afbreken 
 

Als je de ontvanger eenmaal zover hebt dat hij klikt in je nieuwsbrief, zorg dan dat de dialoog 

voortgang heeft. Daar bedoel ik mee dat de landingspagina waar de ontvanger op terecht komt, 

aansluit op de beleving van de nieuwsbrief. Zorg er voor dat: 

- Het lettertype hetzelfde is 

- De huisstijl hetzelfde is 

- Het product overeenkomt 

- De prijs overeenkomt 

- De tone-of-voice gelijk is 

- De afbeelding terugkomt 
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Het blijkt namelijk dat het heel makkelijk is om de dialoog in onze hersenen te verbreken. Dat kan 

al door de kleinste zaken gebeuren. Probeer dus zoveel mogelijk voortgang in de dialoog te 

houden, door consistent te blijven. 

De hoeveelheid afleiding op de landingspagina is ook van invloed. Het liefst laat je mensen landen 

op een pagina die alleen over het onderwerp gaat waarop is doorgeklikt vanuit de nieuwsbrief. Er 

staat te vaak veel afleidende content rondom een product. Dat zorgt ervoor dat de ontvanger van 

de email sneller afhaakt. Houd de aandacht vast en onderbreek de dialoog zo min mogelijk. 

 

Eigenlijk is de hele flow belangrijk is bij een mailing. Van de afzendnaam, onderwerpregel, inhoud 

van de mail, de call to action tot aan de landingspagina. Elke procent winst is een van deze 

schakels zorgt voor een procent meer omzet aan het einde. 

 

Tip 10 Vind het ideale 
verzendmoment 
 

Er is een moment in de week dat je nieuwsbrief de hoogste respons oplevert. Is het 

dinsdagmiddag om 4 uur? Is het donderdag om 6 uur? Niemand weet het. Punt is dat dit tijdstip 

verschilt per verzender en je dus niet met zekerheid kunt zeggen wat het beste moment voor 

jouw verzending is. Wat te doen? Logisch nadenken en testen. 

 

Logisch nadenken houdt in: verplaats je in de doelgroep. Verkoop je kantoorartikelen? Dan is 

tijdens werkdagen mailen heel logisch. Verkoop je lingerie? Dan lijkt dat wat minder het geval. 

 

Wat het moment voor mailing is, is op dit moment lastig te zeggen. Probeer dus eerst logisch na 

te denken. Op die manier verklein je de hoeveelheid dagen of tijdstippen die je gaat testen. 

Vervolgens ga je testen. Welke dag werkt het beste en welk tijdstip? Het is een kwestie van testen 

en meten. Uiteindelijk kom je tot het moment dat voor jouw website het beste werkt. Een 

laatste opmerking: zoals eerder aangegeven worden steeds meer e-mails op de mobiel gelezen. 

 

Jouw email kan dus op elk moment van de dag gezien worden. Maar hebben de ontvangers op 
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hun mobiel de beste beleving van je website? Kunnen ze mobiel net zo makkelijk bestellen als op 

een laptop? Dit is een vraag om rekening mee te houden tijdens het bepalen van het 

verzendmoment. 

 

Samenvatting 
Optimaliseer uw email marketing voor meer resultaat  

 

Alle genoemde tips zijn gericht op een betere conversie. Een tip zoals ‘segmentatie van de 

doelgroep’ kost wat tijd, maar levert ook echt wat op. Snelle winst is bijvoorbeeld te boeken met 

de onderwerp regel, de snippet en de emailfrequentie. Als je begint met dergelijke verbeteringen 

en de rest later opneemt in een verbeterplan, dan zal dit al zorgen voor meer conversie. 

 

Nieuwsbrief techniek 
 

Daarover heb ik het helemaal niet gehad. Daar heb ik zeker wel ideeën bij en over. Maar dat wordt 

al snel heel technisch. Daar help ik je ook graag mee. Neem contact met me op om te kijken hoe 

ik je kan helpen. 

 

Over RaketNet 
 

Met bijna 20 jaar professionele internet ervaring ben ik in 2014 voor mezelf begonnen. RaketNet 

is een internet bureau gevestigd in Bussum. Ik presenteer mezelf als freelance webmaster. Als 

zodanig kan ik je helpen met je website en aanverwante zaken. In mijn 20 jaar als professional 

ben ik heel breed gevormd en kan ik je dus op alle fronten vooruit helpen.  

 

Denk hierbij aan het onderhouden of verbeteren van websites, het vernieuwen of nieuw uit de 

grond stampen van websites, online marketing, social media en nieuwsbrieven. Maar ook welke 

technologie moet je kiezen en waarom. Wat kun  je en moet je meten om te weten wat je aan het 

doen bent. Kortom een allround webmaster. 


