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E-mailmarketing voor e-commerce

In het digitale tijdperk waar we ons vandaag de dag in bevinden, is e-mail mee-

stal het enige communicatiemiddel dat bedrijven gebruiken om met hun klanten 

in contact te staan – afgezien van hun website natuurlijk. 

Als e-mail de hoofdzakelijk (als niet de enige) vorm van communicatie is met uw 

klanten, zult u er voor moeten zorgen dat elke e-mail telt.

Hier kunnen wij een rol spelen.

Bij Newsletter2Go is e-mail onze obsessie. Wij zijn continue bezig met het verbeteren 

van de kwaliteit van e-mailcommunicatie, die bedrijven met hun digitale klanten hebben. 

Dit betekent dat we het gemakkelijker proberen te maken e-mails af te leveren die uw 

klanten inspireren. 

Geïnspireerde klanten zijn gelukkige klanten en gelukkige klanten zullen terugkomen. 

Klinkt dat niet fantastisch?

Om u te helpen dit te bereiken, hebben we deze gids samengesteld waarin we uitleggen 

hoe u in 6 stappen met e-mailmarketing aan de slag kunt gaan. Of u nu helemaal nieuw 

bent in de wereld van e-mailmarketing, of een ervaren professional op zoek naar wat 

verse inspiratie... wij denken dat het voor iedereen interessant is om te lezen. 

Bedankt voor het lezen en heel veel succes gewenst namens het hele team van 

Newsletter2Go.

Een gelukkige e-mailmarketing!

Groet,

Maaike Reynaert

Redacteur Nederland – Newsletter2Go

https://www.newsletter2go.nl/
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Een plan maken

Belangrijk is vooraf te bepalen welke specifieke doelen u wilt bereiken. E-mailmarketing 

is een zeer flexibel en klantgericht middel, wat betekent dat geen twee e-mailstrategieën 

hetzelfde zijn. Dit geeft u en uw bedrijf veel flexibiliteit, maar het betekent ook dat er een 

goede voorbereiding voor nodig is. Neem dus de tijd om een sterk plan te ontwikkelen dat 

voor u werkt. Een aantal punten om op te letten:

Communicatiestijl
U weet al hoe u uw doelgroep moet aanspreken. Zorg ervoor dat de stijl in de nieuwsbrieven 

dezelfde toon behoudt als uw website. De uitdaging is consistentie te bereiken in de 

boodschap, de toon en de verschijning van de nieuwsbrief.

B2B oder B2C? 

E-mailmarketingstrategieën van B2B en B2C bedrijven zien er vaak verschillend uit. 

Terwijl B2C nieuwsbrieven meestal kortingen en seizoenproducten bevatten, worden B2B 

nieuwsbrieven vaak als bron van informatie en recources gebruikt. Er is ook een verschil 

tussen de devices waarop uw nieuwsbrieven geopend worden: meer dan de helft van B2C 

nieuwsbrieven wordt op een mobiel apparaat geopend, terwijl de meerderheid van de B2B 

nieuwsbrieven op desktops geopend wordt.

Doel
Waarom wilt u nieuwsbrieven versturen? Is het om informatie te verspreiden? Of om mensen 

naar uw website te leiden? Om verkoop te stimuleren? Of misschien al het bovenstaande? 

Deze doelen vereisen enigszins verschillende strategieën (bijvoorbeeld qua frequentie 

en inhoud). Het is heel moeilijk om al deze doelen met slechts eén enkele nieuwsbrief 

te bereiken. Overweeg daarom uw e-mailmarketingcampagnes te segmenteren in 

verschillendesectoren: sales nieuwsbrieven, informatie nieuwsbrieven, etc.

Het is aan te raden al bij de start specifieke, meetbare doelen vast te stellen, waardoor 

elke e-mail die de deur uit gaat een specifieke functie heeft. Stel heldere benchmarks vast 

voordat u aan uw campagne begint. Cijfers liegen niet, wat betekent dat u er objectief mee 

kunt meten hoe uw campagne ervoor staat.



 2

Maak een contactlijst

Het maken van een contactlijst is een essentieel ingrediënt van e-mailmarketing –

u heeft nu eenmaal ontvangers nodig om nieuwsbrieven naartoe te kunnen sturen.

Wettelijke vereisten
E-commerce platforms hebben heel veel e-mailadressen en andere contactinformatie. 

Dit maakt het voor u wat gemakkelijker. Zorg er wel voor dat u, voordat u begint met het

versturen van e-mails, handelt in overeenstemming met de wet wat betreft het versturen 

van direct marketing berichten.

Hoe maak je een contactlijst?
Een paar strategieën: 

 Registratieformulier op de homepage van uw bedrijf

 Tijdens het verkoopproces moet er een checkbox zijn met een tekst zoals “Ik wil graag 

 op de hoogte gehouden worden....”

 Geef gebruikers op verschillende plekken de mogelijkheid zich te registreren. Dus

 bijvoorbeeld niet alleen op de homepage, en tijdens verschillende stappen van het 

 checkout proces 

 Gebruik speciale aanbiedingen (meld je aan voor onze nieuwsbrief en maak kans op

 een iPad, of 5€ korting voor B2C bedrijven

 Registratieformulier op de facebookpagina

 Een stapel businesscards in uw winkel (mocht u er een hebben)

Tip: vraag niet te veel informatie in het aanmeldformulier! Als het registratieproces veel 

moeite kost, zullen mensen het eerder opgeven. 

Tip: vraag niet te veel informatie in het aanmeldformulier! Als het registratieproces veel 

moeite kost, zullen mensen het eerder opgeven. 
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Segmenteer contacten

Wanneer u contacten importeert in uw ontvangersbeheersysteem, vergeet dan niet

zoveel mogelijk kenmerken van de ontvangers te verzamelen. Basisinformatie zoals leeftijd, 

geslacht en locatie kunnen vele mogelijkheden bieden (die we later nog zullen bespreken). 

Gebruik plug-ins
De meest eff ectieve strategie is uw e-commerce systeem te integreren met een e-mail-

marketingsoftware uitkomst via een plug-in of een andere interface. Deze integratie zal

automatisch synchroniseren met uw contacten – zowel de basis contact- en demografi sche 

informatie als de aankoop- en identifi catie informatie.

Segmenteer groepen
Wanneer u uw contacten heeft geïmporteerd en informatie aan elk van hen heeft toe-

gewezen, kunt u beginnen met het segmenteren van groepen. Het creëren van groepen 

gebaseerd op door u uitgekozen criteria – zoals geslacht, leeftijd, grootte, aankoop-

geschiedenis, etc. – maakt het u mogelijk meer relevante nieuwsbrieven te versturen. 

Wij denken dat zogenaamde ‘dynamische groepen’ het meeste effectieve is voor 

het segmenteren van uw gebruikers. Dynamische groepen worden gecreëerd door 

het vaststellen van voorwaarden (of een duidelijke set van ‘als/dan’ statements)

waardoor contacten met deze eigenschappen automatisch worden toevoegd. In

tegenstelling tot statische groepen worden dynamische groepen continue

automatisch ge-update door het toevoegen van alle gebruikers met een specifieke 

eigenschap.

Bijvoorbeeld, alle contacten die zijn gecategoriseerd als ‘vrouw’ zullen automatisch 

toegevoegd worden aan de groep ‘vrouwelijke klanten’. Als u alleen maar statische 

groepen zou gebruiken, zou u elk nieuwe contact met een specifieke eigenschap 

handmatig moeten toevoegen aan een groep.
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Ontwerp mooie nieuwsbrieven

Het ontwerpen van een goede nieuwsbrief kan tricky zijn. U wilt behulpzaam overkomen 

maar niet opdringerig. Een perfecte nieuwsbrief voor elke situatie bestaat niet. Het is af-

hankelijk van onder andere uw algehele e-mailmarketingstrategie en de specifi eke groep 

klanten. Hieronder volgt een algemene lijst van tips inclusief best practices. U kunt zoveel 

aanpassen als u wilt! 

Onderwerp
Het onderwerp is voor het grootste deel bepalend of uw nieuwsbrief geopend of ge-

delete zal worden. De relevantie is belangrijker dan het aantal woorden. Zorg ervoor dat uw 

ontvangers precies weten wat de e-mail te bieden heeft en waarom zij het moeten lezen.

Design
Professionele nieuwsbriefsoftware biedt veel meer mogelijkheden dan normale e-mails. 

De volgende punten maken uw nieuwsbrief nóg professioneler:

 Responsive design. Gebruik responsive design templates om er zeker van te zijn dat 

 uw nieuwsbrieven automatisch correct weergegeven worden op mobiele apparaten. 

 Bij de meeste e-mailmarketingsoftware aanbieders zit deze optie standaard inbegrepen.

 Persoonlijke aanhef. Een persoonlijke aanhef leidt tot een hoger aantal kliks en opens 

 dan een algemene ‘beste klant’. Gepersonalifi ceerde tekstblokken zijn ook mogelijk, 

 met speciale inhoud toegespitst op die persoon. 

 Above the fold. U wilt de beste inhoud bovenaan de nieuwsbrief zodat uw ontvangers 

 dit direct zien zodra zij de e-mail openen. Het is prima om langere e-mails te maken 

 waarbij men moet scrollen, maar zorg er wel voor dat de belangrijkste inhoud helemaal 

 bovenaan staat. 

 Afb eeldingen. Voeg voldoende afb eeldingen toe en zorg ervoor dat die zijn ge-hyper-

 linked. Belangrijk: vergeet niet een ‘alt-tekst’ toe te voegen voor de gevallen waarbij 

 de afb eelding niet geladen kan worden. 

 Whitespace. Wees niet bang voor whitespace. Het samenklonteren van inhoud werkt 

 niet op uw website en dus ook niet in uw nieuwsbrief.

Belangrijk: De meeste wettelijke reglementen vereisen dat er in elke nieuwsbrief die

verzonden wordt een afmeldoptie te vinden is. 

Belangrijk: De meeste wettelijke reglementen vereisen dat er in elke nieuwsbrief die

verzonden wordt een afmeldoptie te vinden is. 
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Automatisatie, automatisatie, automatisatie

E-mailmarketingsoftware biedt krachtige automatisatiemiddelen. Geautomatiseerde 

campagnes kunnen u een hoop werk besparen. Bedenk eerst welke vorm van geauto-

matiseerde campagnes u wilt maken.

Grofweg zijn er twee soorten geautomatiseerde campagnes:

Lifecycle-
toegesneden op individuele karakteristieken van individuele klanten. Lifecycle

campagnes versturen e-mails aan de hand van een cyclus. Bijvoorbeeld na een

aankoop, met een verjaardag, tijdens een vakantie, of bij een jubileum van een aankoop

 (‘het is al 6 maanden geleden!’) 

Trigger-
verstuurt automatisch e-mails gebaseerd op een bepaalde actie. Bijvoorbeeld, een 

klant bezoekt uw website maar koopt niets. Een andere klant legt artikelen in zijn of 

haar winkelwagen maar rekent niet af. Of een een klant is 60 dagen inactief geweest. 

Elke  klantactiviteit die kan worden gekwantifi ceerd kan gebruikt worden in een trigger 

e-mailcampagne.

Neem dus aan het begin wat tijd om te bepalen welke geautomatiseerde campagne zal 

werken voor u en uw bedrijf. Stel het vast, geef het aan, en laat de software het werk doen!
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Analyseer de data

E-mailmarketing biedt veel data die u kunt gebruiken om uw campagnes te meten, tracken 

en optimaliseren. De belangrijkste KPIs zijn als volgt: 

 Afl everratio. Het percentage e-mails dat na het verzenden in de inbox van de ontvanger 

 terecht is gekomen. 

 Openratio. Het percentage ontvangers dat uw e-mail geopend heeft. 

 Klikratio. Het percentage ontvangers dat op een link in uw e-mail heeft geklikt.

 Click Through Rate (CTR). Het percentage ontvangers waar de e-mail ook daadwerkelijk is 

 afgeleverd, én dat op een link in de e-mail heeft geklikt.

 Afmeldratio. Het aantal mensen dat zich heeft afgemeld voor toekomstige mailings.  

 Conversieratio (CR). Het aantal mensen dat een aankoop heeft gedaan aan de hand van 

 de nieuwsbrief.

Daarnaast bieden de analytische tools van e-mailmarketingsoftware ook onder andere:

A/B tests
Test verschillende versies van de nieuwsbrief om te ontdekken welke beter presteert. Of 

doe een A/B test op een klein (representatief) deel van uw ontvangers, voordat u de beste 

naar de rest van uw contacten stuurt. 

Clickmaps
laten zien waar de mensen in uw nieuwsbrief hebben geklikt. Deze informatie geeft weer 

wat de beste inhoud (en product) van de nieuwsbrief is.

Geolocating
laat precies zien waar ontvangers, geographisch gezien, de e-mails hebben geopend.

Cluster Analysen
maakt het mogelijk om KPIs te zien, gesorteerd onder verschillende eigenschappen. U 

kunt bijvoorbeeld de openratio’s zien van alleen mannen of van diegenen, die uw laatste 

nieuwsbrief hebben geopend.

De beste manier om meer over e-mailmarketing software te weten te komen is om het zelf 

eens uit te proberen! We hebben gehoord dat Newsletter2Go de moeite waard is…



Wij maken ontvangers gelukkig.
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