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Wie zijn wij?
Adviseurs digitale media NBA. 
Nederlands Beroepsorganisatie van Accountants: 

• 5.500.000 emails per jaar 

• 30.000 ontvangers 

• 4 Mailplus accounts 

• 10 type mailings



Wie zijn jullie?
• Van welke vereniging ben je? 

• Wat doe je bij de vereniging? 

• Heb je nu een nieuwsbrief? En hoe verstuur je 
die? 

• Hoeveel ontvangers heeft de nieuwsbrief? 

• Wat is de frequentie?





2. Basis tips e-mail marketing
• Call to action 

Houd het simpel: less is more 

• Duidelijk scanbare content 
Kort, bondig en prikkelend 

• Testen en meten 
Test wat werkt voor jouw doelgroep. Er is niet een goede 
manier 

• Goede aansluiting e-mail en web content 
Tekst op je website moet aansluiten bij het bericht in de e-
mail. Anders raak je je lezers kwijt.



3. E-mail don’ts
• Een nieuwsbrief met alleen 

maar platte tekst"

• Een nieuwsbrief in de bijlage 
als Word, PDF of afbeelding 

• Te veel berichten, links en te 
lange teksten in de 
nieuwsbrief 

• Stuur niet te veel mail. Je wilt 
niet spammen. 

• Onduidelijke generieke 
onderwerpregels



E-mail do’s 
content

• Voldoende content, die ook op je site staat 

• Korte, bondige teksten die uitnodigen tot 
verder lezen 

• Zorg voor pakkende titels 

• Wees to-the-point



E-mail do’s 
design

• Maak gebruik van HTML 
design"

• Combineer tekst en beeld 

• De meest waardevolle plek in 
je mail is meestal linksboven 

• Vergeet je logo niet in de 
header voor de 
herkenbaarheid 

• Plaats een 
afmeldmogelijkheid



En verder:
• Maak een nieuwsbrieven planning 

• Bedenk een goede onderwerpregel en test 
ermee 

• Gebruik één afzendernaam en 
afzendermailadres 

• Meet de resultaten en verbeter er je volgende 
mail mee



Voorbeelden uit de praktijk



Cursussen rechts of eronder?



Wat is een betere onderwerpregel?



Oude versus nieuwe opmaak



4. Een e-mailsysteem of zelf 
versturen?

Waarom zijn nieuwsbrieven in Word of PDF niet 
oké? 

• Grote kans dat ze in de spambox eindigen 

• Nieuwsbrief niet direct in preview pane 

• Niet mogelijk kliks of opens te meten"

• Geen goede afmeldmogelijkheid



Drie mailsystemen: 
Mailchimp

• Gratis en gebruiksvriendelijke 
e-mail verzendsysteem 

• Gratis tot 2.000 contacten en 
12.000 mails per maand 

• Kunt zelf templates maken of 
standaard templates gebruiken. 

• Leuke aap 

• Soms is wel enige html kennis 
vereist. 

• www.mailchimp.com

http://www.mailchimp.com


Drie mailsystemen: 
Mad Mimi

• 100% foolproof. Vrijwel 
iedereen kan er mee werken. 

• Gratis tot 2.500 contacten en 
12.500 emails per maand 

• Kan zelf kleuren van het 
template aanpassen. Maar 
weinig 
variatiemogelijkheden. 

• www.madmimi.com

http://www.madmimi.com


Drie mailsystemen: 
Campaign Monitor

• Gebruiksvriendelijk en geen 
html kennis vereist. 

• Redelijk wat zelf aan te 
passen standaard template 
opties 

• Niet gratis, maar wel 
goedkoop. Vanaf 5 dollar per 
campagne en 1 cent voor 
iedere ontvanger 

• www.campaignmonitor.com

http://www.campaignmonitor.com


Statistieken in Mailchimp en Mad Mimi



5. Jullie nieuwsbrieven

• PDF’s of Word-bestanden die worden 
meegezonden met een standaardmail 

• Platte tekst mailings vanuit een mail client 

• Een enkeling werkt al met een e-mail systeem 
zoals bv. MailChimp



Jullie nieuwsbrieven, maar dan anders…



Bekijk de volledige nieuwsbrief 
Opgemaakt in Mad Mimi 

Roeivereniging De Kop

http://mad.ly/667e64


Bekijk de volledige nieuwsbrief  
Opgemaakt in Mad Mimi

ERV Beatrix

http://mad.ly/eded64


Bekijk de volledige nieuwsbrief  
Opgemaakt in MailChimp

Proteus Eretes

http://us3.campaign-archive2.com/?u=10dd24a81c2aa1bd6e9241c9b&id=5fdb8f7fc5&e=%5BUNIQID%5D


Bekijk de volledige nieuwsbrief  
Opgemaakt in MailChimp

Roeivereniging Alphen

http://us3.campaign-archive1.com/?u=10dd24a81c2aa1bd6e9241c9b&id=7c1f6b36e2&e=


Bekijk de volledige nieuwsbrief  
Opgemaakt in MailChimp

Njord

http://us3.campaign-archive1.com/?u=10dd24a81c2aa1bd6e9241c9b&id=4096e9e994&e=


Bekijk de volledige nieuwsbrief  
Opgemaakt in MailChimp

H.S.R.V. Pelargos

http://us3.campaign-archive1.com/?u=10dd24a81c2aa1bd6e9241c9b&id=53ee1cc89c&e=


Bekijk de volledige nieuwsbrief  
Opgemaakt in MailChimp

U.S.R. Triton

http://us3.campaign-archive1.com/?u=10dd24a81c2aa1bd6e9241c9b&id=91934da846&e=%5BUNIQID%5D


Bekijk de volledige nieuwsbrief  
Opgemaakt in Campaign Monitor

PRV de Where

http://testaccount.createsend1.com/t/ViewEmail/d/74B24ACA87217AB9


Bekijk de volledige nieuwsbrief  
Opgemaakt in Campaign Monitor

RV Rijnland

http://testaccount.createsend1.com/t/ViewEmail/d/7DB0A47D60FCECAB


6. Analyse en statistieken

Belangrijkste email stats: 

• Percentage opens 

• Percentage clicks 

• Waar wordt het meest op 
geclickt? En waar wordt niet 
op geclickt? 

• Hoeveel verkeer komt op je 
site via je nieuwsbrief?



7. Juridische aspecten
• E-mailen mag niet zo maar: 

• Met je leden heb je een relatie, dus die mag je 
mailen 

• Van niet-leden moet je expliciete toestemming 
gekregen hebben om ze nieuwsbrieven te mogen 
sturen (opt-in)  

• Zorg altijd voor een afmeldmogelijkheid 

• Je wilt niet spammen en niet geblacklist worden



Hoe gaan de systemen om 
met bescherming van privacy?
• MailChimp 

http://mailchimp.com/legal/   

• Mad Mimi 
https://madmimi.com/legal/
privacy   

• Campaign Monitor 
http://
www.campaignmonitor.com/
privacy/ http://
www.campaignmonitor.com/
anti-spam/  

http://mailchimp.com/legal/
https://madmimi.com/legal/privacy
http://www.campaignmonitor.com/privacy/
http://www.campaignmonitor.com/anti-spam/


Vragen? 
lottewieland@hotmail.com 

ae.sikken@gmail.com 

mailto:lottewieland@hotmail.com
mailto:ae.sikken@gmail.com

