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Iedereen heeft het erover en iedereen heeft een mening. Switch Reclamebureau ook! E-mail 

marketing, nieuwsbrieven, en e-dm’s, u vindt er een heleboel tips over die bijna dagelijks 

veranderen. Moet u nou wel of niet uw tijd investeren in het versturen van nieuwsbrieven die (bijna) 

niemand leest? Moet ook u schrijven over de trending topics in uw branche waar iedereen al over 

schrijft? Of zet u inmiddels weer liever in op DM met een postzegel zodat u weer keihard opvalt?

Bij Switch geloven wij in een gezonde mix van on- en offline en hebben voor het versturen van onze 

e-mails een aantal speerpunten die wij nooit uit het oog verliezen.

De belangrijkste takeaway alvast vooraf: neem al die tips die u tegenkomt niet te serieus en maak 

er iets eigens van! Dan is de kans dat uw mail gelezen wordt het grootst!

Veel leesplezier,

Switch Reclamebureau
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Het onderwerp van uw e-mail is een van de belangrijkste triggers voor de ontvanger om uw e-mail 

te openen. Ga ervan uit dat de ontvangers van uw e-mail heel veel berichten ontvangen op een 

dag en sowieso heel weinig tijd hebben. Naast e-mails die gelezen móeten worden ontvangt de 

ontvanger ook e-mails die hij vrijwillig opent of gelijk verwijdert. Ken uw doelgroep! En zorg dat 

de e-mails die u verstuurt met een pakkende onderwerpregel opvallen zodat de ontvanger uitge-

daagd wordt de e-mail te openen.

 

Een e-mail met het onderwerp Nieuwsbrief maart 2017 zal uw ontvanger vooral niet triggeren uw 

mailtje te openen. Er is geen belofte en veel erger, iedereen kan een “nieuwsbrief” versturen. Het 

is dus niet eigen of onderscheidend. Maak duidelijk wat je wilt communiceren in een korte, maar 

pakkende zin van maximaal 52 karakters.

 

Denk aan de volgende vragen bij het schrijven van je onderwerpregel:

• Wat is de belangrijkste boodschap van de e-mail?

• Hoeveel woorden heeft u nodig om deze boodschap over te brengen?

• Hoe ziet het onderwerp er in de verschillende programma’s eruit. Denk aan Gmail, 

 Outlook, Apple Mail. Elk programma bepaalt zelf hoeveel karakters getoond worden.

• Denk erom: meer dan de helft van alle e-mails wordt op mobiel gelezen, houd ook hier 

 rekening mee want dan is nog minder ruimte! Echter in b2b communicatie is het aantal 

 gebruikers op desktop of laptop weer veel groter!

 

Naast uw onderwerpregel is de inhoud van uw e-mail essentieel. Zorg ervoor dat de inhoud 

consistent is en inderdaad te maken heeft met wat u in de onderwerpregel belooft! Aan clickbaits 

heeft niemand iets, misschien verhoogt het wel het aantal opens maar u zult zien dat uw 

conversie enorm achteruit gaat. Daarnaast is het belangrijk dat de inhoud van de mail relevant 

is voor de ontvanger en er écht iets aan heeft.

Tip 1: Kies een duidelijke boodschap
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Iedere e-mail provider werkt net weer anders, nieuwsbrieven en e-mails worden zowel op mobiel 

als ook op de desktop bekeken, de security wordt steeds aangescherpt. Er is niet een standaard. U 

moet overal rekening mee houden. Zo ook met de weergave als u afbeeldingen gebruikt. Want als 

uw nieuwsbrief alleen uit afbeeldingen opgemaakt is, bestaat de kans dat de boodschap niet 

overkomt. Afhankelijk van de veiligheidsinstellingen van de verschillende browsers laten de 

meeste in eerste instantie geen afbeeldingen zien en de ontvanger krijgt vervolgens de keuze om 

de afbeeldingen te downloaden als hij of zij de afzender vertrouwt.

 

Wij adviseren juist om die reden om de boodschap die u wilt overbrengen of call to action altijd in 

de flowtekst van uw nieuwsbrief te zetten en niet in de afbeelding. Dat betekent dat deze tekst ook 

zichtbaar is op het moment dat de ontvanger ervoor kiest de beelden niet te downloaden. Zorg 

er bij voorkeur ook voor dat de titel van uw e-mail zichtbaar is boven de “vouw”. De vouw is de lijn 

waar de pagina op de computer ophoudt en het scrollen begint. 

Zoals al eerder aangestipt heeft van de ontvanger van uw e-mail in eerste instantie maar weinig tijd 

voor uw boodschap. Tijd is schaars en kostbaar. Naast alle werk gerelateerde mailtjes die iemand 

op een dag binnen krijgt, komen er ook een grote hoeveelheid onbelangrijkere mailtjes binnen 

zoals nieuwsbrieven, reclame of spam.

 

Wilt u dat uw ontvanger uw mailtje niet zomaar weg klikt of idealiter ook nog eens doorklikt naar 

uw website? Hou het dan kort en zo simpel mogelijk. De ontvanger moet in één oogopslag zien wat 

de inhoud van de mail is en daardoor bepalen of het de moeite waard is om hier tijd aan te 

besteden.

E-Mails met eindeloos veel tekst zijn overweldigend en nodigen niet uit om verder te lezen. 

Pakkende titels, mooie plaatjes en oneliners moeten uw lezer triggeren om door te klikken en 

het hele verhaal te lezen, evt. op een later moment.

Tip 2: Zorg voor een goede 
mix tussen afbeeldingen en tekst

Tip 3: Hou het kort en eenvoudig
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Er zijn een aantal onderzoeken gedaan naar het beste verzendtijdstip en de dag van de week waar 

mensen het meest open staan voor het ontvangen van nieuwsbrieven of e-dm’s. Het meest 

recente onderzoek, de e-mail marketing benchmark 2017, beweert dat donderdag de ideale dag 

is. Dat kan kloppen, echter vinden wij dat als iedereen zijn mailtje op donderdag stuurt u daar ook 

niets meer aan heeft. Dan valt u namelijk weer niet op tussen al die andere slimme mensen die 

proberen in te spelen op de behoefte en trends die op dit moment spelen.

 

Belangrijker dan het ideale tijdstip is het creëren van een verwachtingspatroon bij de ontvanger. 

Bepaal wat u met uw mailtje wilt bereiken, is het nuttig deze voor het eerste van de maand uit te 

sturen omdat er relevante informatie instaat voor de komende maand? Is het een samenvatting 

van afgelopen maand, stuur het dan na het eerste van de maand om een zo compleet mogelijk 

overzicht te creëren. De verzenddag bepaalt u dus door de inhoud van uw mail. Zorg ervoor dat

 dit consistent gebeurt, zodat de ontvanger weet wanneer hij of zij zich op een mailtje van u kan 

verheugen.

Alleen dan hoort uw mailtje bij de routine van de ontvanger, net zoals het lezen van de 

ochtendkrant. Dat wilt u bereiken.  Hier hoort wel een stukje geduld bij, een verwachting of 

gewoonte creëert u niet binnen een paar maanden, dus ook al schijnt het in het begin niet te 

werken geef het een paar maanden de tijd om zich te ontwikkelen. 

Tip 4: Creëer een verwachtingspatroon 
en wees geduldig
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Er zijn tools en programma’s die u helpen met het versturen van nieuwsbrieven of e-dm’s. Er zijn 

gratis programma’s maar ook hele dure programma’s en er zijn uiteraard OFT’s (Outlook file 

templates), templates die u vanuit Outlook kan versturen.

 

Afhankelijk van een aantal instellingen kan het gebeuren dat uw mailtje in de spam van de 

ontvangers terecht komt. Dit ligt niet alleen aan uw eigen instellingen maar zeker ook aan de 

instellingen van uw ontvanger. Alle spam filters werken anders, er is eigenlijk nooit een garantie 

dat uw e-mail alle ontvangers ook écht bereikt. Mailchimp bijvoorbeeld heeft een overeenkomst 

met Gmail en Hotmail, hier krijgt u sowieso alle nieuwsbrieven die gestuurd zijn vanuit Mailchimp 

binnen. Maar niet alleen de technische gegevens zijn belangrijk, de inhoud van uw mail speelt ook 

mee. Heeft u te veel afbeeldingen en te weinig tekst, kans dat er spam filters zijn die dit niet leuk 

vinden.

 

Gebroken links (www.gebroken

links.nl)? Ook niet favoriet van de spamfilter.

 

Woordgebruik als ‘gratis’,  ‘nieuwsbrief’, ‘aanbiedingen’, ‘sex’, en ‘sale’ kunnen er ook voor zorgen 

dat uw mailing in de spambox van uw ontvanger belandt.

 

Op websites zoals https://www.mail-tester.com/ kunt u de e-mail score vooraf testen. Hoe meer 

punten u behaalt hoe beter, maar laat u vooral niet gek maken: net zoals op school gaat u bijna 

nooit een 10 halen!

Tip 5: Check je spam!



Switch Reclamebureau bv   I   Rendementsweg 2-Q   I   Mijdrecht   I   info@switchreclamebureau.nl   I   0297 52 55 80

Online

7

Bij Switch Reclamebureau doen wij alles beter. Klinkt arrogant? Maar dat is het helemaal niet. 

Beter® is voor ons een werkwijze.

Beter® staat voor beloftevol, eenvoudig, triggerend, eigen en relevant. Deze vijf keywords kunt u 

op zo ongeveer alles dat communiceert toepassen. En ook op e-mail marketing! Bij het versturen 

van een e-mail heeft de zender meestal een doel. Een verzoek, het verstrekken van informatie, een 

oproep of het aanprijzen van een product of dienst. Nieuwsbrieven, uitnodigingen. Als een e-mail 

verstuurd wordt dan vraagt dat om reactie - van welke aard dan ook.

 

Houd bij het maken en versturen van uw e-mails ook altijd “Beter®” in gedachte en u zult zien dat 

het u dichter bij het behalen van uw doelen brengt. 

 

Reclame is goed, goede reclame is Beter®

Beloftevol: wat heeft de ontvanger aan uw mail?

Eenvoud: is u boodschap gemakkelijk te begrijpen en kan ik 1-2-3 reageren?

Triggeren: valt u op? Kunt u mischien iets overdrijven, grapjes maken,…

Eigen: is uw mail echt van u of kan het logo van de concurrent er ook wel onder?

Relevant: heeft uw ontvanger wel echt iets aan uw aanbod?

Bonus: doe het beter



Meer interessante producten?
Houd onze website in de gaten 

of meld je aan voor onze nieuwsbrief 
op switchreclamebureau.nl
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