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De wereld om je heen verandert continu. De markt is in beweging, 
de technologie ontwikkelt zich voortdurend, voorkeuren van mensen 
wisselen frequent en de verwachting die de consument heeft van een 
merk of leverancier wordt hoger. Voor marketeers betekent dit dat 
zij steeds opnieuw moeten bepalen waar hun (potentiële) klanten op 
zitten te wachten. Zij moeten zich beseffen dat de mensen verlangen 
dat merken en aanbieders naar hen toekomen. Je moet veranderen om 
het maximale te bereiken, of je wilt of niet. Dat geldt dus ook voor je 
e-mail marketing. 

Bij e-mail marketing moet je continu optimaliseren om het maximale 
eruit te halen. Door te testen, te analyseren, mee te gaan met de 
trends en ontwikkelingen. Maar waar begin je? Met dit document 
geven we je handvatten om meer rendement uit e-mail marketing te 
halen. We geven 5 praktische tips voor het verbeteren van je e-mail 
marketingresultaten. 

Veel leesplezier en succes! 

Spotler
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Tip 1: Bepaal de e-mail marketingdoelen en maak ze meetbaar 
Tip 2: Breid je adressenbestand uit voor een groter bereik 
Tip 3: Segmenteer je e-mail database voor beter scorende mailings 
Tip 4: Voer A/B testen uit met content & design voor meer inzicht 
Tip 5: Bepaal of je e-mail marketingstrategie succesvol is

Inhoud
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Bepaal de e-mail marketingdoelen 
en maak ze meetbaar

E-mail is een fantastisch marketingkanaal. Als je e-mail marketing met 
succes weet in te zetten, dan is een ROI mogelijk van 49 euro (bron: 
National Client Email Report). Maar navelstaren naar je open ratio en 
klik ratio zorgt er niet voor dat je van elke geïnvesteerde euro er 49 
terugkrijgt. Wil je de effectiviteit van e-mail marketing echt meten? Wil je 
het maximale eruit halen? Bedenk dan dat het ook bij e-mail marketing 
maar om één ding draait: het realiseren van doelstellingen.

Van doel naar plan van aanpak
Maar hoe doe je dat? Hoe realiseer je e-mail marketingdoelstellingen? 
Heel eenvoudig. Je moet eerst een idee hebben wat je met e-mail 
marketing wilt doen (doelen en doelgroepen in kaart brengen), 
vervolgens moet je een keuze maken uit een groot aantal middelen 
waarmee je je doelen en doelgroepen kunt bereiken (contactstrategie) 
en dat moet uitmonden in een plan van aanpak. Zet je deze drie 
stappen, dan lukt ‘t. Dan wordt e-mail marketing een succes.

1

Doelen bepalen

Doelen meetbaar maken

Randvoorwaarden 

schetsen

Doelgroep definieren

Hoe ga je je doelen en 

doelgropen bereiken?

Welke middelen zet je in?

Wie gaat het wanneer 

uitvoeren?

Doelen en doelgroepen Content strategie Plan van aanpak

1 2 3
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Stap 1: Doelen en doelgroepen
 
Ook in e-mail marketing kun je doelstellingen opdelen in het bekende 
trio: werven, behouden en groeien. Denk bij werven in e-mail marketing 
aan het verwelkomen van nieuwe klanten en het verkrijgen van 
klantdata. Het doel ‘behouden’ gaat vooral over loyality stimuleren en 
brandbuilding promoten en denk bij het doel ‘groeien’ aan: webtraffic 
bevorderen, verkoop verhogen en klantdata verrijken. Met e-mail 
marketing kun je al deze doelen realiseren, maar niet met één enkele 
mailing of met één enkele campagne. Het is al mooi als je je op één of 
twee doelen focust.

Het is verstandig om vooraf te bepalen wanneer de actiemail een 
succes zal zijn. Met meer webtraffic heb je niet automatisch meer 
herhaalaankopen. Er is zeker een verschil in deze twee wervingsdoelen. 
Bepaal daarom hoeveel opens, kliks en conversie je nodig hebt voor 
een succesvolle mailing. En niet vergeten: bedenk welke doelgroep je 
wilt bereiken.
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Stap 2: Contactstrategie

Je hebt nu helder voor ogen wat je wilt bereiken, hoe je het wil bereiken 
en bij wie je dit wil bereiken. Nadenken over de wijze waarop je contact 
legt met je doelgroep, is stap 2 in succesvolle e-mail marketing. Om 
je een beeld te geven wat er mogelijk is, hebben we verschillende 
toepassingen per doel op een rij gezet. Om ze op te sommen:
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Stap 3: Plan van aanpak

Zodra je je doelen en doelgroepen in kaart hebt gebracht en je weet 
hoe je contactstrategie eruitziet, dan heb je nog één hobbel te nemen: 
het uitwerken van een plan van aanpak. Het is gewoonweg handig 
om op te schrijven wie wanneer en waarvoor verantwoordelijk is. Dit 
bepaalt mede het succes van je e-mail marketing.
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Breid je adressenbestand uit voor 
een groter bereik

Een groter bereik in de doelgroep betekent een grotere kans op succes 
binnen deze doelgroep. Of dat nou gaat om inschrijvingen voor een 
klantevent, downloads van nieuwe white papers of kennisbundels of 
daadwerkelijke transacties in je webshop: met een groter bereik, bereik 
je meer. Kortom, meer rendement. Maar een groter bereik komt niet 
vanzelf. Je hebt te maken met afmeldingen en bounces waardoor je 
bestand krimpt.

Er zijn zoveel manieren om je e-mail bestand te vergroten. Dus om 
je te helpen kwalitatief goede adressen te verzamelen, hebben we 
onderstaand een aantal nuttige -online en offline- tips voor je op een rij 
gezet. 

Zorg dat men zich via meerdere plekken op je site 
kan aanmelden

Zorg dat er op de homepage (het liefst “boven de vouw”) een 
mogelijkheid staat om in te schrijven op je nieuwsbrief. De homepage is 
de meest bezochte pagina, dus dit is de ideale plek om je nieuwsbrief te 
promoten. Probeer in twee korte zinnen te overtuigen en te triggeren. 
Maak ook een aparte aanmeldpagina voor je nieuwsbrief en verwijs 
op meerdere plaatsen naar deze pagina. Om de bezoekers van je 
site een goed beeld te geven, is het handig om je laatst verzonden 
nieuwsbrief te archiveren. Een bijkomend voordeel is dat door het goed 
opstellen van de nieuwsbrief deze geïndexeerd kan worden door een 
zoekmachine. Dit zorgt weer voor extra verkeer naar je site en meer 
potentiële inschrijvers.

2
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Laagdrempelig

Verleid de bezoeker

Verwachtings- 
management

Een subscribe pop-up trekt de aandacht op je website

Je bezoekt een website en na enkele seconden schiet een pop-up 
omhoog met de vraag of je je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief: 
de subscribe pop-up. Een subscribe pop-up kun je vervelend en 
storend vinden, maar het trekt wel de aandacht én het zorgt voor 
meer e-mailadressen in je bestand. De resultaten liegen er niet om. 
Uit onderzoek van Spotler blijkt dat een subscribe pop-up binnen vijf 
maanden voor een stijging van 500% heeft gezorgd op de inschrijvingen 
van de nieuwsbrieven.

Promoot de nieuwsbrief in je e-mail handtekening
Geef elke medewerker in je bedrijf een e-mail handtekening, een 
handtekening onder persoonlijke e-mails, vanuit bijvoorbeeld 
Outlook. Zorg ervoor dat een link wordt opgenomen richting het 
inschrijfformulier op je website. Formuleer een duidelijke propositie die 
door alle medewerkers wordt gebruikt. 
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Promoot de nieuwsbrief via social media voor een 
groter bereik
Er zijn genoeg manieren om via social media leads te genereren. 
Promoot je nieuwsbrief om sociale connecties en volgers over te 
hevelen naar je e-mail database. Plaats bijvoorbeeld een link van je 
laatst verzonden nieuwsbrief met een duidelijk call-to-action naar 
de inschrijfpagina op je website. Geef op de landingspagina duidelijk 
antwoord op de vragen: Wat levert het op? Wat ontvangt de abonnee? 
En hoe vaak zal hij of zij het ontvangen? 

Elk contactmoment kan een e-mailadres opleveren
Zorg ervoor dat je verkopers, servicedesk medewerkers, technische 
dienst (of welke afdeling dan ook) vragen naar het e-mailadres van de 
prospect of klant. Een brutaal mens heeft immers de halve wereld. 
Ook hier is het vragen van permissie om iemand toe te voegen aan je 
e-mail bestand natuurlijk van groot belang. Geef bijvoorbeeld aan dat 
ze maandelijks informatie per mail kunnen ontvangen, zonder er zelf 
moeite voor te hoeven doen. Altijd handig en uitschrijven is zo gedaan. 
Je zal zien dat 9 van de 10 prospects zeggen dat ze de nieuwsbrief graag 
ontvangen. 

Gebruik seminars of andere evenementen
Een seminar is een uitstekend contactmoment. Deel 
inschrijfformulieren uit op seminars, beurzen of andere evenementen. 
Of vraag of men een visitekaartje wil achterlaten en niet dit vast aan 
een inschrijfformulier. De drempel is dan lager om een e-mailadres te 
geven. Vaak is de laatste slide van een presentatie lang zichtbaar, terwijl 
je vragen beantwoordt. Dit is een prima moment om je nieuwsbrief te 
promoten.

Doe een direct mailactie om leads te werven
Een goedkope oplossing is het versturen van briefkaarten. Stuur 
je klanten een kaartje met de vraag of ze interesse hebben in je 
nieuwsbrief. Voorzie de kaart van het adres van je website en de locatie 
van het inschrijfformulier. Let er op dat je een verkorte URL aanmaakt 
en gebruikt, bijvoorbeeld: blinker.nl/nieuwsbrief.
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Segmenteer de e-mail database 
voor beter scorende mailings 

Bulkmailingen kunnen echt niet meer in 2017. Alleen gepersonaliseerde 
en gesegmenteerde mailings weten te scoren. En de behoefte aan 
personalisatie en segmentatie neemt toe. Het wordt gewaardeerd door 
de ontvangers die steeds kritischer de inbox scannen op relevante 
mailings. En het helpt om afmelders tegen te gaan.

Onderzoeken van grote marketingnamen als Hubspot en 
MarketingSherpa maken duidelijk dat segmentatie ‘the #1 tactic’ is voor 
beter scorende mailings. Zo scoren gesegmenteerde mailings zeker 
de helft beter dan niet-gesegmenteerde mailings. Uit eigen ervaring 
weten we dat marketeers vaak wel overtuigd zijn van het belang van 
gesegmenteerd mailen, maar dat ze het lastig vinden om segmentatie 
toe te passen. Daarom hebben we een handige stappenplan gemaakt.

Stappenplan voor segmentatie
Om maar met de deur in huis te vallen: volg onderstaande vier stappen 
als je succesvol wilt segmenteren.

3

Stappen Uitleg

Stap 1: opschonen 
contactlijst
Ontdubbel contacten en 
werk ze bij

Als je start met segmentatie is het belangrijk om 
te kijken welke gegevens je van je contacten hebt, 
welke eventueel dubbel zijn en welke ontbreken. 
Kortom, schoon je contactlijst op.

Stap 2: vullingsgraad 
meten
Welke gegevens 
ontbreken er?

Aan één contactkaart kun je niet zien hoeveel 
van de gegevens (voornaam, achternaam, functie 
etc.) je van al je contacten in totaal hebt. Deze 
-zogenaamde- vullingsgraad moet je meten.

Stap 3: aanvullen van 
de gegevens met een 
profielverrijkings- 
campagne
Moedig je contacten aan 
om hun gegevens aan te 
vullen

Zodra je weet welke gegevens ontbreken, kun je 
ze aanvullen met een profielverrijkingscampagne.

Stap 4: gesegmenteerde 
mail versturen
Maak je contacten blij 
met de juiste mail

Is je contactdatabase aangevuld? Mooi! Nu kun 
je gesegmenteerde mails versturen en profiteren 
van alle voordelen van segmentatie.
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Stap 1: opschonen contactlijst

In de praktijk zien we nog wel eens dat een contact meerdere keren 
in een contactdatabase voorkomt, met verschillende contact id’s. 
Voorbeeld: Marie Janssen heeft zowel contact id 7210 als contact 
id 97 in je database. En bij dit laatste contact id is -bijvoorbeeld- 
het profielveld ‘geslacht’ wel gevuld, maar bij id 7210 niet. Stel dat 
je wilt segmenteren op geslacht, weet je dan zeker dat Marie je 
gesegmenteerde mailing ontvangt? Om die reden is het belangrijk om 
je contactlijst bij te werken en contacten te ontdubbelen.

Stap 2: vullingsgraad meten
Natuurlijk heb je meer contacten dan alleen Marie Janssen. Van Marie 
weet je nu dat bij haar contact id 7210 het profielveld ‘geslacht’ niet is 
ingevuld, maar hoe zit dat met de rest van je contacten? Het is goed om 
te bepalen óf en in welke mate gegevens ontbreken.

Wat je kunt doen, is de -zogenaamde- vullingsgraad van je profielvelden 
uitrekenen. Een voorbeeld:
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Stel: Mijn Bedrijf heeft mooie pumps in de aanbieding en wil deze 
aanbieding vooral onder de aandacht brengen van de dames in de 
contactdatabase. Maar met een vullingsgraad van 55% weet Mijn Bedrijf 
slechts van de helft van alle contacten of het over dames of heren gaat. 
Daarnaast segmenteert dit bedrijf wel op branche en functie voor hun 
B2B-markt, maar niet op specifieke interesses uit hun B2C-markt.

Voor Mijn Bedrijf is het verstandig om een profielverrijkingscampagne 
op te zetten. Hiermee kan deze organisatie de vullingsgraad van de 
profielvelden verbeteren.

Stap 3: profielverrijkingscampagne opzetten
Belangrijk bij een profielverrijkingscampagne is dat je je contacten 
motiveert om je profielverrijkingsformulier in te vullen. Een best 
practice is om een klein presentje in het vooruitzicht te stellen. Verdere 
punten om op te letten:

• Maak je boodschap expliciet en werk met teksten als ‘Controleer je 
gegevens & ontvang een leuk presentje’

•  Laat je incentive terugkomen op al je campagnemails
• Maak verrijkingsformulieren van 3-5 velden; vraag contacten niet 

het hemd van ’t lijf

Niet vergeten: welkomstcampagne
Het is goed om je te realiseren dat een profielverrijkingscampagne 
niet de enige methode is om profielen gevuld te krijgen. Vooral 
bij het verwelkomen van nieuwe contacten kun je heel goed aan 
profielverrijking doen. Een welkomstcampagne leent zich er namelijk 
goed voor om nieuwe contacten gegevens aan te laten vullen.
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Stap 4: gesegmenteerde mailing versturen 

Zodra je de juiste gegevens in je contactdatabase hebt en de 
vullingsgraad is voldoende, dan kun je mooie en relevante 
gesegmenteerde mailings versturen. Laten we een voorbeeld van KLM 
geven.

KLM blinkt uit in het versturen van gesegmenteerde mailings. Deze 
organisatie gebruikt veel van zijn data om een contact alleen te 
mailen met relevante informatie. Zoals je hieronder ziet, weet KLM 
dat mevrouw Huynh gek is op stedentrips in Europa. Eenzelfde 
mail aan -bijvoorbeeld- mevrouw Janssen zal dezelfde opmaak en 
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Voer A/B testen uit met content & 
design voor meer inzicht

Een e-mail bestaat uit meerdere onderdelen, zoals pakkende teksten, 
mooie afbeeldingen en een interessante call-to-action (CTA). Het 
geheel moet de ontvanger over de streep trekken om door te klikken 
en actie te ondernemen. Om de resultaten te optimaliseren, moet 
je achterhalen wat voor jouw doelgroep het beste werkt. Daarom 
is het goed om verschillende onderdelen van een mailing te testen. 
Zet hiervoor diverse A/B testen in om te onderzoeken welk van de 
twee verschillende berichten de efficiëntste is. Onderstaande vier 
onderdelen zijn het testen meer dan waard.

1. Onderwerpregel
Een onderwerpregel is één van de belangrijkste aspecten van een mail. 
Zorg er dan ook voor dat de onderwerpregel aansluit op het eerste 
onderwerp in de e-mail en je call-to-action. Het is namelijk het eerste 
wat iemand leest en dit bepaalt onder meer of de ontvanger de mail 
opent of niet. Elementen van een onderwerpregel die je kunt testen:

• Personalisatie in de onderwerpregel
• De lengte van de onderwerpregel 
• Call-to-action in onderwerpregel
• De woorden die je gebruikt in de onderwerpregel
• Het toevoegen van symbolen of hashtags aan je onderwerpregel

2. Afzendernaam en afzenderadres
Je ziet steeds vaker dat de afzender van een nieuwsbrief niet meer 
standaard de bedrijfsnaam heeft. Deze is bijvoorbeeld aangevuld 
met een specifieke afdeling of medewerker van het bedrijf. Dit maakt 
de e-mail een stuk persoonlijker. Als je hiervoor kiest, raden we 
aan om hierin consistent te zijn om verwarring bij de ontvanger te 
voorkomen. Om de afzendernaam en het afzenderadres te testen, 
gebruik je gedurende de testperiode voor de ene groep een bepaalde 
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afzendernaam en -adres en voor de andere groep een andere 
afzendernaam en -adres. Vervolgens kijk je in de statistieken welke 
groep het beste scoort op open ratio.

3. Content

Call-to-Action (CTA)
Je kunt de tekst van de CTA, de plaats, de kleur en de stijl testen. 
Door dit uitvoerig te testen, optimaliseer je jouw CTA’s voor de beste 
resultaten. 

Uit een A/B test van Reginox bleek de CTA Meer informatie het beter 
te doen dan de CTA Bestel uw Regicolor spoelbak. De open ratio’s 
(32,7% versus 32,6%) waren nagenoeg hetzelfde, maar de klik ratio 
verschilde aanzienlijk. Variant-A scoorde 3,8% en variant-B 4,9%. Ter 
verduidelijking: de afbeelding bestond uit een animated gif die telkens 
verschillende kleuren toonde van de Regicolor spoelbak.
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Afbeeldingen 
Afbeeldingen zijn een belangrijk deel van je mailing. Speel hiermee en 
kijk welke afbeelding meer oplevert. Een aantal ideeën: 

• Gebruik afbeeldingen met personen versus zonder personen 
• Gebruik afbeeldingen waar mensen de lezer aankijken versus waar 

mensen naar de call-to-action kijken 
• Test een andere insteek voor hetzelfde idee.

E-mail design
Voor de herkenbaarheid bij de ontvanger gebruik je een standaard 
template voor je nieuwsbrief. Een aantal designelementen kunnen 
invloed hebben op de klik- en afmeldratio. Designelementen die je kunt 
testen zijn:

• Vetgedrukte tekst
• Hoofdlettergebruik
• Lettertypegrootte
• Lettertypekleuren
• Afbeeldingen
• Kleurgebruik
• HTML vs. platte tekst e-mails

Inhoud
Ook op de inhoud van je e-mail kun je diverse zaken testen, zoals:

• Headlines - dit is het eerste wat iemand ziet als hij de e-mail heeft 
geopend

• Plaatsing van de inhoud
• Aard van de inhoud
• Plaatsing van social media links
• Aantal afbeeldingen
• Aantal kliks
• Lengte van de e-mail
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4. Timing

Het testen van het verzendmoment van e-mails is het makkelijkste wat 
je kunt testen. Je hoeft namelijk niks te veranderen aan de e-mail, enkel 
een dag en tijdstip van verzending te bepalen. 

Naast het tijdstip kun je ook testen op de hoeveelheid e-mails die je je 
ontvangers gedurende een week of maand stuurt. Frequentie kan een 
belangrijk effect hebben op je klik- en afmeldratio.

Start met testen voor meer succes
Ga met bovenstaande elementen aan de slag en test wat het beste 
werkt. Het kan zomaar zo zijn dat door een kleine aanpassing in de 
e-mail grote winst behaald wordt. Maar de ene mail is de andere niet en 
iets wat vorige maand wel werkte, kan deze maand alweer anders zijn. 
Het is dus een continu proces.
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Bepaal of je e-mail 
marketingstrategie succesvol is

Het versturen van een nieuwsbrief is al een doel op zich. Waarom 
zou je dan niet wat extra tijd besteden aan het analyseren van de 
data? Met deze gegevens kun je meteen een vervolgactie opzetten. 
Analyseer daarom altijd op z’n minst de opens, kliks en bounces. Maar 
kijk ook verder. Heb je doelstellingen opgesteld en zijn deze gehaald? 
Is daadwerkelijk 25% van je bestand geconverteerd? Hoeveel mensen 
hebben doorgeklikt, maar zijn uiteindelijk toch op je landingspagina 
afgehaakt? Wat kan de oorzaak zijn? Allemaal belangrijke zaken om 
te analyseren zodat je er bij je volgende mailing niet tegenaan loopt. 
We beschrijven 6 e-mail statistieken die je in ieder geval in de gaten 
moet houden om te kunnen bepalen of je e-mail marketingstrategie 
succesvol is. 

1. Klikratio
Eén van de voornaamste redenen waarom je een nieuwsbrief stuurt, is 
om mensen te laten doorklikken naar een bepaalde pagina en zelfs te 
laten converteren. Bepaal van tevoren wat de belangrijkste links zijn in 
je nieuwsbrief (conversielinks) en plaats deze op de plek waar over het 
algemeen het meest geklikt wordt.

5
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2. Conversie

Wat doen je ontvangers nadat ze hebben doorgeklikt? Hoe lang blijven 
ze op de landingspagina en resulteert het in een aanvraag? 
Uiteindelijk draait het om conversie: zoals een brochure-aanvraag, het 
aanmelden voor een event of het aanvragen van een proefaccount. Als 
je in de e-mail marketingsoftware de UTM-codes hebt ingesteld, kun je 
de acties via Google Analytics volgen en nagaan wat de conversie is uit 
de mail. 

3. Doorstuurratio
Deze ratio is belangrijk voor de groei van de database met 
nieuwsbriefabonnees. De mogelijkheid om de e-mail door te sturen 
door een nieuwsbriefabonnee naar een niet nieuwsbriefabonnee kan 
zorgen voor deze groei. Het is dan wel belangrijk om in de gaten te 
houden hoeveel mensen de nieuwsbrief doorsturen.

4. Bestandsgroei
Meer mensen in je database betekent over het algemeen ook dat 
meer mensen de nieuwsbrief lezen en er meer interactie plaatsvindt. 
Bestandsgroei is dus een belangrijke indicator van een succesvolle 
e-mail marketingstrategie. 

5. Afleverratio 
De afleverratio is het aantal verstuurde e-mails min de bounces gedeeld 
door het totale aantal verstuurde e-mails. Dit aantal moet hoger zijn 
dan 95% en liever nog hoger. Het kan altijd gebeuren dat er door een 
volle inbox bij de ontvanger of een storing bij de provider een mail niet 
aankomt (soft bounce). Maar als er veel e-mailadressen niet kloppen en 
de mail om die reden niet aankomt (hard bounces) is het verstandig om 
deze contacten weer actief te krijgen door ze bijvoorbeeld telefonisch 
op te volgen.

Als het afleverratio normaal wel hoog is, maar bij een specifieke mailing 
niet, moet je zien te achterhalen hoe dit kan. Misschien is de mail als 
SPAM gemarkeerd en daarom niet aangekomen bij je ontvangers. Het is 
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goed de oorzaak te achterhalen en te analyseren, om hier vervolgens je 
leerpunten uit te trekken voor de volgende nieuwsbrief. 

6. Totale ROI
Als je e-mail marketing gebruikt om je bedrijf te laten groeien, moet je 
in staat zijn om de inspanningen te koppelen aan groeidoelstellingen. 
Met goed georganiseerde Google Analytics kun je uitvinden hoeveel 
bezoekers, leads en klanten e-mail marketing heeft opgeleverd en 
hoeveel omzet dit heeft gebracht.
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