
Acceleratie bonus 

 
 

De ultieme checklist voor e-mail 
marketing 
 
Deze checklist is bedoeld voor als je de eerste drie stappen genomen hebt en 
toe bent aan het opzetten van een e-mail-campagne.  
Lees de punten vooraf goed door, want het kan je een hoop valkuilen 
besparen. 
 

● Noem je mailing geen nieuwsbrief 
Er is weinig on-interessanter om te lezen dan iets met de naam ‘nieuwsbrief’.  
Waarschijnlijk beschouwt de afzender het als nieuws, maar meestal is het voor 
de lezer niet interessant of de vrachtwagens van het transportbedrijf een 
nieuwe belettering hebben.  
Zet je grijze cellen aan het werk en kom op de proppen met een andere naam. 
Of geef het helemaal geen naam en wel een vast frequentie, maar verzin 
gewoon elke keer een andere pakkende headline. Het maakt het een stuk 
prikkelender om te lezen. 



 
● Gebruik niet te veel afbeeldingen 

De spam-filters die je mail checken zijn zo geschreven dat ze op heel veel 
elementen letten. Eén daarvan is de verhouding beeld en tekst. 
Een e-mail waarin heel veel afbeeldingen zitten, zal snel als ‘spam’ worden 
geclassificeerd en daardoor misschien niet aankomen. Verder kan het ervoor 
zorgen dat als hij wel aan komt, de mail te veel tijd nodig heeft om te laden. De 
ontvanger ziet dan wat kennelijk een ‘lege’ mail is en klikt hem weg. In beide 
gevallen heb je niet je doel bereikt. Let daar dus op. Eén afbeelding is meestal 
voldoende, en meestal kan je die ook nog het beste onderaan zetten. 
 

● Gebruik zo min mogelijk stockfoto’s 
Stockfoto’s zijn vaak mooi en van goede kwaliteit maar ook meestal saai en 
voorspelbaar. Denk eens na over een originele manier van afbeeldingen 
toevoegen. Stel iemand binnen je bedrijf aan die mooie foto’s maakt, kijk op 
unsplash en dergelijke sites of zorg voor tekeningen in plaats van foto’s. Je 
lezers zullen je dankbaar zijn voor de broodnodige afwisseling.  
 

● Stem teksten af op de lezer 
Het is een beetje een open deur, maar schrijf geen straattaal aan bejaarden 
en geen Chinees aan Nederlanders. Het is de bedoeling dat de ontvanger je 
boodschap begrijpt. Ga dus af en toe even op de stoel van de lezer zitten en 
bedenk je wat die zou willen weten. 
 

● Denk niet dat het ook met outlook of gmail kan 
Mailen is een ‘vak’ apart. Mailprogramma’s zijn er niet zonder reden speciaal 
voor gemaakt. De ‘gewone’ mailprogramma’s, de zogenaamde ‘single mail’ 
programma’s zijn geschikt om 1 mail naar 1 persoon te mailen niet naar 100 of 
zelfs duizenden. Daarbij verplicht de wetgever dat je in een commerciele mail 
een afmeld optie biedt en die mogelijkheid hebben ‘gewone’ mailprogramma’s 
niet.  
Bij meer dan 50 emailadressen verzenden krijg je al problemen met 
internetproviders. Die zien dat soort aantallen onherroepelijk als spam 
 

● Gebruik geen spam woorden 
Alle mails die je verzendt én ontvangt worden gefilterd op spam. Gelukkig 
maar, want zo blijft ons een hoop ellende bespaard. Dat gebeurt echter onder 
meer op basis van bepaalde woorden. Het is dus belangrijk deze woorden niet 
te gebruiken in je mailing. Het gaat om veel voorkomende woorden als gratis, 
alles met een sexuele lading (of wat daarvoor door kan gaan) dus ook viagra 
en cialis. Maar ook: goedkoop, geselecteerd winnaar, gewonnen, kans, reageer, 
slank, afvallen, laatste kans en discreet. Alle woorden die bestaan uit 
hoofdletters en met veel uitroeptekens zijn ook verdacht. 
 
 

● Bied een vervolgactie 
Zorg altijd dat jouw e-mail’s worden opgevolgd. Denk na over de vervolgstap, 
hoe en waarmee kan jij je klant helpen? Dat houdt dus in dat je daarover 
nadenkt vóórdat je je eerste mail verstuurt.  
Wat wil je bereiken met je mail-serie? Wat wil je dat de klant gaat doen? Wat 
kan JIJ doen hierna? 
Zomaar in het wilde weg mailen heeft weinig zin en levert hooguit irritatie op.  



 
● Segmenteer & personaliseer je mailing  

We hebben het er al eerder over gehad, maar als je het goed hebt gedaan heb 
je na de inschrijving op de landingspagina een aantal vragen gesteld, 
waardoor je nu meer weet over wie je op je mailinglijst hebt staan. 
Pas daar je mailing ook op aan. Is de groep onderverdeeld in ondernemers en 
particulieren? Stuur ze een andere mail! In de meeste gevallen hebben ze 
compleet andere behoeften.  
Bijkomend voordeel is dat je direct beter kunt testen wat het effect is van een 
bepaalde mailing op een bepaalde doelgroep. Bij een goed e-mail-programma 
kan je precies zien wat het resultaat is. Hoeveel mensen hebben de mail 
geopend bijvoorbeeld? Heel belangrijke informatie om verder te kunnen 
groeien. 
 

● Gebruik een tool die je email ook responsive maakt  
Meer dan 60% van de ontvangers openen je e-mail eerst op een mobiel. Op 
dat moment wordt besloten wat er mee gedaan wordt. het is dus cruciaal dat 
je e-mail goed leesbaar is. Het is belangrijk dat de e-mail die je zendt zich 
aanpast aan het scherm waarop deze wordt gelezen. Zorg dus dat 
afbeeldingen en teksten goed leesbaar zijn. We noemen dit responsive e-mail 
en ook dat is iets waar je over na moet denken (en eventueel na moet vragen) 
vóórdat je de eerste mail verzendt. 
 
 

● Maak je email-serie zo dat het je lezer veel waarde geeft  
Zoals we al zeiden over de nieuwsbrief; praat niet vanuit jezelf, maar verplaats 
je in de lezer. Het doel met de eerste mails die je stuurt, is een relatie 
opbouwen met de lezer. Daarvoor moet je daadwerkelijk veel waarde bieden. 
De ontvanger is niet gek. Zodra je probeert hem met een kluitje in het riet te 
sturen, weet hij dat. Hij zal je mails niet meer openen en daarmee heb je je 
waardevolle ingang verloren.  
Wees dus serieus met het bieden van waarde, of dat nou informatie, korting of 
iets anders betreft.  
 
 
Dit was de laatste stap. Als je alle vier de bonussen hebt gelezen en toegepast 
ben je een aardig eind op weg om een succesvolle lancering te maken. 
We kunnen alleen zeggen: stop nooit met leren! Marketing is, net als de rest 
van de wereld , constant in beweging en als we je nog ergens mee verder 
kunnen helpen, laat ons dat dan vooral weten. 
 
We wensen je ontzettend veel succes en laat ons alsjeblieft weten hoe het je 
vergaat! 
 
Hartelijke groet, 
Paul Beens en Team! 


