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Design is een essentieel aspect van e-mailmarketing. Door je bewust te zijn van 

de manier waarop je omgaat met het design van je e-mailcampagnes versterk 

je de impact ervan. In dit whitepaper wordt vanuit verschillende invalshoeken 

ingegaan op de manieren waarop je het design kunt optimaliseren. Deze 

informatie biedt waardevolle handvatten om het design in je e-mailmarketing 

naar een volgend niveau te tillen.

Het whitepaper begint bij de structuur van de e-mail, namelijk wat is de juiste 

verhouding tussen beeld en tekst in je nieuwsbrief en wat voor invloed heeft de 

welbekende vouw op de designs van je e-mailmarketing.

Vervolgens lees je ter inspiratie over verschillende soorten e-mailcampagnes. 

Het gaat over de beroemde paradox of choice: hoe kun je keuzestress in je 

nieuwsbrief vermijden. En het gaat over nieuwsbrieven die mooi blijven vanwege 

het design, hoe vaak je er ook naar kijkt. Ook wel klassieke schoonheden 

genoemd. Dan is er nog het feit dat mensen graag producten vast willen houden 

voordat ze het kopen. Je leest over manieren hoe je e-mailcampagnes zo kunt 

insteken dat je de tastbaarheid van de producten vergroot. 

Interactiviteit is een belangrijke manier om de aandacht te grijpen van je lezer. 

Daarom besteden we aandacht aan de mogelijkheden van online video versus 

gif-animatie. 

Het laatste hoofdstuk gaat toepasselijk over de onderkant van een 

e-mailcampagne en hoe je deze het beste kunt inrichten.

 

Dit whitepaper is samengesteld uit blogs die eerder zijn gepubliceerd op 

Hellodialog.com. Deze zijn nu gebundeld voor jou beschikbaar om concrete 

handvatten te bieden en verder te komen in je e-mailmarketing.

Voorwoord
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I
edere marketeer streeft naar het creëren van impactvolle uitingen. Mooie 

e-mailcampagnes die passen bij de stijl van je organisatie en de doelgroep aanspreken. 
Iets wat inspireert heeft immers de grootste kans om succesvol te zijn. Daarbij is 

het belangrijk om je bewust te zijn van de juiste verhouding tussen beeld en tekst in de 

nieuwsbrief.

Het type nieuwsbrief

De verhouding tussen beeld en tekst wordt natuurlijk in sterke mate beïnvloed door het 
type nieuwsbrief dat je verstuurt. Heb je een webshop en wil je je (potentiële) kopers 

verleiden tot een aankoop? Of wil je de laatste artikelen die je hebt geschreven delen in je 

nieuwsbrief.

De invloed van esthetiek, commercie en techniek

Het vinden van de juiste verhouding tussen beeld en tekst hangt samen met vinden van 

balans tussen de volgende aspecten: esthetiek, commercie en techniek. 

Esthetiek

Esthetiek duidt op schoonheid en gevoel voor kunst. Het gaat hierbij om de mate 

van creativiteit in je nieuwsbrief.

Commercie

Commercie gaat over de mate waarin je jouw e-mailmarketing inzet om doelen 

te bereiken. De meeste bedrijven versturen hun nieuwsbrief niet zomaar, ze 

willen daar voordeel uit halen. Voordeel bestaat in verschillende vormen, zoals 

omzet binnen halen, aanmelden werven voor een evenement, of minder harde 

doelstellingen zoals het op de hoogte houden van geïnteresseerden of bouwen aan 

het merkimago.

Techniek

Oog hebben voor de technische kenmerken van je e-mailmarketing vergroot de 

gebruikerservaring in zijn totaliteit. Dit is een noodzakelijk ondersteunend element 

om de esthetische en commerciële elementen tot hun recht te laten komen.

Hoofdstuk 1 Het recept voor 
impactvolle e-maildesigns
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Waar begint de creatie? Bij de kip of het ei?

Als je begint met de creatie van je nieuwsbrief, kun je je afvragen welk uitgangspunt 

je primaire insteek wordt: esthetisch of commercieel? Vanuit welk kader begint je 
denkproces? Hierbij is het verhaal van de kip en het ei van toepassing, want welke was er 

immers als eerste? Deze elementen beïnvloeden elkaar sterk. Mensen kijken graag naar 

mooie uitingen en dat vergroot de kans op succes. Tegelijkertijd is het belangrijk om de 

kans op commercieel succes te optimaliseren. Het is belangrijk om dit in de basis van je 

ontwerp al in ogenschouw te nemen. Techniek stuwt deze twee elementen en versterkt 

de effectiviteit van je nieuwsbrief. Het is nooit je primaire insteek, maar wel belangrijk om 

goed op orde te hebben.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Als je wilt verleiden tot een aankoop, dan is het gezegde ‘een beeld zegt meer dan 1000 

woorden’ van toepassing. Veel marketeers zijn zich bewust van het belang van beelden 

in je nieuwsbrief. Een alinea met tekst kan nog zoveel informatie bevatten: het toevoegen 

van een afbeelding verheldert. De veelgehoorde “Ohh ja”. Met het toevoegen van de juiste 

afbeelding wordt de verbeelding aangesproken.

Esthetiek versus commercialiteit en het aantal items

In iedere nieuwsbrief is het belangrijk om de aandacht van je lezer te grijpen. Een 

basiselement hierbij is om het aantal items in je nieuwsbrief te beperken. Een beperking 

in het aantal items geeft je de ruimte om te focussen. Je kunt je dan optimaal uitleven 

in het creëren van de juiste balans tussen esthetiek en commercie. Hierbij zie je enkele 

webshop voorbeelden waarbij een beperking van het aantal items ten gunste komt aan 

de esthetiek van de e-mail en de commerciële insteek ervan.
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Nieuwsbrief Crocs

Het merk Crocs slaagt erin om de verbeelding te laten spreken door het product op een 

speelse manier in de nieuwsbrief te presenteren. 

Een commercieel verbeterpunt aan deze nieuwsbrief 

is dat de alinea en call-to-action buttons die nu 

onderaan de nieuwsbrief staan, beter bovenaan de 

nieuwsbrief geplaatst had kunnen zijn, boven de 

vouw. Over de vouw lees je meer in hoofdstuk 2.

 
Technisch gezien is het goed dat de tekstalinea 

onderaan bestaat uit HTML tekst, net zoals de call-
to-action buttons. Zelfs al zijn de afbeeldingen in 

de nieuwsbrief niet geladen, dan zijn de tekst en de 

call-to-action buttons als vrijwel enige elementen in 

de nieuwsbrief zichtbaar. Natuurlijk is dit wel iets wat 

daardoor beter bovenaan had kunnen staan. Zo staat 
het actiematige element in je nieuwsbrief direct in het 

zicht. 
 
Bij de afbeeldingen is wel een alt-tekst ingevuld 

(back-up tekst), maar geen zinnige tekst. Er staat 

namelijk overal ‘main image’.
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Nieuwsbrief Armani

Armani besteedt duidelijk aandacht aan de esthetiek van haar nieuwsbrief. De 

compositie en het type fotografie straalt de stijl uit die Armani ongetwijfeld graag met 
haar nieuwsbrief wil overbrengen. Dit is mogelijk omdat ze een beperkt aantal items in de 

nieuwsbrief aanhouden: het gaat over jongens en meisjeskleding. 

Overigens is het vanuit het verrijken van informatie over 

contacten heel interessant dat ze twee call-to-action 

buttons plaatsen: een voor jongenskleding en een voor 

meisjeskleding. Hiermee verwerven ze inzicht in de 

interesses van hun contacten. De call-to-actions staan 

boven de vouw in de nieuwsbrief: een goede keuze.

De tekst is als HTML tekst geplaatst (en niet als tekst in 

de afbeelding) wat positief is. Hierdoor is de tekst in de 

nieuwsbrief altijd te lezen, zelfs al zijn de afbeeldingen niet 

geladen. 

Wat jammer is, is dat er bij de afbeeldingen in deze 

nieuwsbrief geen alt-teksten zijn ingevuld (back-up tekst). 

Als de afbeeldingen niet geladen zijn, zie je niet wat er voor 

soort afbeelding had moeten staan. 
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Nieuwsbrief Manfield
Manfield kiest voor een serene rust in de nieuwsbrief wat betreft items. Ze gebruiken het 
thema ‘zwart’ en hebben daar een aantal schoenen bij gepresenteerd.  De commercie 
wordt niet uit het oog verloren door bij de foto’s de prijs van de schoenen te plaatsen en 

een laadbestendige call-to-action button boven de vouw waar mensen op door kunnen 

klikken.

Tip: als je je nieuwsbrief visueel maakt, zorg er dan 

voor dat de laadtijd van de afbeeldingen kort is. De 

aandachtspanne van mensen is kort en het is zonde als 

mensen wegklikken voordat ze je nieuwsbrief überhaupt 

goed in beeld hebben.

 
Bij deze nieuwsbrief zijn de alt-teksten consequent goed 

ingevuld. Ook bestaat de tekstalinea uit tekst en call-

to-action buttons. Kortom, deze nieuwsbrief is zowel 

commercieel, esthetisch als technisch goed ingestoken.
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De relatie tussen een succesvolle nieuwsbrief en techniek

Ongeacht of je esthetiek of commercialiteit het meest belangrijk vindt, het is belangrijk 

om je bewust te zijn van de technische randvoorwaarden van een goede nieuwsbrief. 

Zoals hierboven al kort aangestipt, is een een effectieve nieuwsbrief tegelijkertijd 

meestal technisch gedegen onderlegd. Techniek versterkt je nieuwsbrief maar kan 

bij afwezigheid ervan ook even hard afbreuk doen aan de effectiviteit ervan. Onze 

supportafdeling ziet nieuwsbrieven in alle soorten en maten voorbij komen. Eén van onze 

supportmedewerkers antwoordde het volgende over de juiste verhouding tussen beeld 

en tekst.

 

Tip: plaats je tekst niet in afbeeldingen, omdat:

1. De tekst dan mee verkleint op een mobiel apparaat en daardoor slecht leesbaar 

wordt. Bij een responsive weergave waarbij tekst niet in de afbeelding staat, 

wordt de tekst altijd goed leesbaar bijgeschaald.

2. Als je nieuwsbrief vrijwel alleen maar uit afbeelding bestaat, vergroot dit de kans 

dat je in de spambox terecht komt.

3. Het komt regelmatig voor dat mensen nieuwsbrieven bekijken zonder dat ze de 

afbeeldingen laden. Als je tekst in afbeeldingen plaatst dan zien ze dus helemaal 

niks meer van de inhoud van je nieuwsbrief. Als iemand de afbeeldingen in de 
e-mail niet laadt (wat vaak voorkomt) terwijl hij de e-mail leest, dan ziet hij de 

tekst ook niet. Juist deze informatie is toegevoegde waarde als je de kans wil 

vergroten dat iemand tot actie overgaat. Als je de tekst tóch in de afbeelding wil 
zetten, zorg er dan voor dat je altijd alt-teksten aan de e-mail toevoegt. Deze kun 

je bij je ESP instellen.

De juiste verhouding beeld versus tekst

Wanneer je als webshop eigenaar zoekt naar een juiste verhouding tussen beeld en tekst, 

dan is het vinden van een 70/30 verhouding wenselijk. Hierbij benut je de kracht van de 

Afbeeldingen zijn waardevol. Wat ik echter te vaak in mijn inbox voorbij zie komen, 

zijn nieuwsbrieven die voor 95% uit afbeeldingen bestaan. Dat verhoogt de kans op de 

spambox enorm waardoor je nieuwsbrief niet aankomt. Ook wordt tekst vaak in de 

afbeeldingen geplaatst. Probeer tekst zoveel mogelijk als HTML tekst te plaatsen en niet 

in een afbeelding te verwerken. Alleen in het uiterste geval kun je gebruik maken van 

afbeeldingen (bijvoorbeeld om je huisstijl te waarborgen).”

“
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beelden en kun je dit versterken door het gebruik van tekst.

De oplossing voor een webshop met veel producten

Als je een webshop hebt en het gevoel hebt dat je veel meer producten wil promoten dan 

je met een beperkt aantal items per nieuwsbrief mogelijk is, dan zijn er de volgende twee 

concrete oplossingen. 

1. Verhoog de frequentie van je nieuwsbrief 

Veel webshops doen het al, meerdere keren per week een nieuwsbrief versturen. 

Uit de praktijk blijkt dat dit niet ten nadele komt aan de resultaten van je 

e-mailcampagnes. Zolang je oog hebt voor de kwaliteit van je nieuwsbrief, is dit 

iets waar je zeker op kunt focussen om nog meer uit e-mailmarketing te halen.

2. Segmenteer je database 

Het toegepitst mailen van je database geeft je de kans om beter in te spelen op 

de interesses van je doelgroep. Doordat je beter weet wat je e-mailcontacten 

interessant vinden, kun je hier specifiek e-mailcampagnes op ontwikkelen - 
met weinig items per nieuwsbrief. Als je nog niet weet wat je e-mailcontacten 

interessant vinden, dan is het goed om te beginnen met het verrijken van de 
informatie over je contacten.
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D
e ‘vouw’ is een oude bekende in marketingland. De 

vouw in marketinguitingen ontstond in het print-

tijdperk toen kranten een fysieke vouw hadden. 

Alles wat onder de vouw stond, zag je niet bij de eerste 

oogopslag. Content boven de vouw is dan ook dé plek om 

de kernboodschap te benoemen. In de online wereld bestaat 

geen fysieke vouw, aangezien er geen fysieke uiting is. Is het 

vouw-principe hier dan nog steeds van toepassing?

De vouw in een online omgeving

Het vouw-principe wordt online veelvuldig aangehaald. Hierbij pleiten veel marketeers 

ervoor dat het belangrijkste item van de uiting bovenaan staat. Hierbij redeneren zij 

vanuit het traditionele vouw-principe. Hoewel er geen fysieke vouw is, is er natuurlijk 

wel sprake van de beperking van het beeldscherm. Alles wat je direct in beeld ziet als de 

pagina opent, is ‘boven de vouw’. Alles waar je voor moet scrollen staat ‘onder de vouw’.

Verschil in gebruikersgedrag

De vraag of het vouw-principe ook online geldt, grijpt terug naar het kernverschil tussen 

print en online. Eigenlijk is het de vraag of scrollen dezelfde drempel heeft voor mensen 

als het omdraaien van een fysieke krant. Dat is namelijk waar het verschil in vouw 

het meest duidelijk merkbaar is tussen print en online. Bij print maakt iemand een 
handbeweging om meer te zien van de uiting dan je op de eerste oogopslag ziet. Online 

blijft het beperkt tot een scrollbeweging en typen op je toetsenbord.

Aandacht van een lezer in een online omgeving

Uit eye-tracking onderzoek van NN Group onder 57.453 oogfixaties waarbij iemand naar 
een onderdeel van een online pagina kijkt, blijkt dat de kijktijd 

boven de vouw significant hoger is dan de kijktijd onder de vouw. 
Het vouw-principe lijkt hier hetzelfde patroon te vertonen als bij 

print-uitingen.

Mensen lazen 80,3% van de tijd boven de vouw en 19,7% van 

Hoofdstuk 2 De vouw in 
e-mailmarketing
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de tijd onder de vouw. Uit de resultaten van het eyetracking onderzoek zie je een groot 

verschil tussen de aandacht die mensen hebben voor wat direct in beeld verschijnt en 

het deel van de pagina waarvoor je moet scrollen.

Uitzondering op de regel

Uit het eye-tracking onderzoek blijkt dat het af en 

toe wel voorkomt dat mensen naar onder de vouw 

scrollen, zoals je in bovenstaande grafiek ziet 
en in onderstaand eye-tracking onderzoek in het 

linkervoorbeeld. Daarbij gaat het meestal over FAQ’s 

die mensen triggeren om ver naar beneden te scrollen 

en daar een interessant onderwerp vinden.
 

Uitdagingen met betrekking tot de 

vouw in het online tijdperk

De vouw speelt dus net zoals in print ook in de 

online wereld een significante rol. Wat bij de online 
wereld echter een extra uitdaging is, is dat de vouw 

variabel is. Mensen gebruiken verschillende groottes 

apparaten, waardoor de positie van de vouw varieert. 

Op een desktopscherm kan de vouw liggen bij 600 

pixels, bij een webmail client op 300 pixels, of bij 

een mobiele weergave op maar 150 pixels. Deze variabiliteit maakt het moeilijk om een 

design te maken dat daar optimaal bij aansluit. 

De kern van het vouw-principe

Het vouw-principe gaat eigenlijk over het concept van het grijpen van de aandacht van 
je lezer. Het eerste wat iemand in beeld ziet, bepaalt of diegene genoeg reden ziet om 

verder te kijken. Laat dus bovenaan je uiting de belangrijkste informatie zien, zodat 

iemand kan beoordelen of het de moeite is om door te scrollen of klikken.

De kernboodschap van je e-mailcampagne

E-mailmarketing leent zich er uitstekend voor om te spelen met de positie van de 

kernboodschap. Die wil je op basis van bovenstaande informatie het liefste bovenaan 
je e-mail zetten. Juist in e-mailmarketing kun je ook de onderwerpregel benutten om 

nieuwsgierigheid op te wekken. Hiermee trigger je mensen om dat item te willen lezen 
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in de e-mailcampagne. Het resulteert erin dat 

zij gemotiveerd zijn om in de e-mail te zoeken 
naar het item waar in de onderwerpregel naar 

werd verwezen. Dat doet Blendle regelmatig 
bij haar e-mailcampagnes. Zo zie je in het 

voorbeeld hiernaast dat de onderwerpregel 

gaat over ‘Waarom Google en Facebook onze 

vrijheid wegnemen’. Vervolgens staat helemaal 

onderaan de e-mail het artikel waar in de 

onderwerpregel naar werd verwezen. Op die 

manier kun je spelen met het benoemen van 

de kernboodschap en het daadwerkelijk tonen 

ervan.

De impact van de onderwerpregel op de vouw

Uit de resultaten van e-mailcampagnes van Rob Peetoom blijkt dat het gebruiken van de 

onderwerpregel werkt om mensen ook onder de vouw van je e-mailcampagne te laten 
kijken. Dat is dus een interessante manier om de impact van je e-mail te versterken.
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V
rijheid staat centraal in onze wereld. Dat is wat we in het buitenland bevechten 

en in onze maatschappij koesteren. Essentieel onderdeel hierbij is de vrijheid 

om je eigen keuzes te maken. De vrijheid om je eigen route te varen. Het aantal 

keuzemogelijkheden dat we voor ons hebben, is echter exponentieel toegenomen in 

tegenstelling tot vroeger. In alle gebieden van ons leven zijn de keuzemogelijkheden 

groter dan ooit. Met keuzestress tot gevolg. Is dat eigenlijk wel zo ideaal?

Overvloed aan keuzes

Als je iemand laat kiezen tussen twee uitersten, dan heeft iemand vaak een duidelijke 

voorkeur voor de ene of de andere oplossing. Als iemand in de winkel kan kiezen tussen 

een blauwe en een rode spijkerbroek, dan is de keuze overzichtelijk. Eenmaal de knoop 

doorgehakt, is iemand blij met zijn keuze. Als je alle kleuren van de regenboog en een 
veelvoud aan modellen en prijsklasses aanbiedt, lijkt het alsof je de consument een 
plezier doet door hem alle keuze te bieden. In werkelijkheid doet het overschot aan 
keuzes eigenlijk afbreuk aan het vermogen van mensen om een knoop door te hakken. 

Deze keuzestress beschrijft Barry Schwartz tijdens zijn beroemde TED talk. Inmiddels 

zijn er zoveel keuzes - in alles wat we doen - dat het consumenten verlamt. Ze weten 

helemaal niet meer wat ze moeten kiezen. Bekijk de TED talk van Barry Schwartz op 

https://youtu.be/VO6XEQIsCoM

Paradox of choice

Doordat mensen in de huidige maatschappij overal keuzes moeten maken, weten ze niet 

meer wat ze moeten kiezen. Het nadeel van teveel keuzes is namelijk dat je - psychisch 

gezien - minder snel tevreden bent met je keuze. Als de keuze niet optimaal voldoet, ligt 

het namelijk voor de hand om spijt te krijgen van je keuze in de veronderstelling dat je 

beter een andere -  beter passende - keuze had kunnen maken. Het geeft dus ook minder 
voldoening, omdat onze verwachtingen stijgen door het grote keuzeaanbod.

Keuzestress in e-mailmarketing

Bij het opmaken van je nieuwsbrief is het zoeken naar de juiste lengte voor je 

nieuwsbrief. Hoeveel items ga je toewijden aan je nieuwsbrief? Hoe interessanter het 

nieuws dat je in de nieuwsbrief wil delen, hoe meer aandacht het verdient. Daarbij speelt 

Hoofdstuk 3 Paradox of choice: 
nieuwsbrieven zonder keuzestress

https://youtu.be/VO6XEQIsCoM
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ook de paradox of choice een rol, want doel van je nieuwsbrief is toch dat mensen tot 

actie overgaan - dat ze doorklikken. Een overvloed aan items zorgt dat de consument 

geen keuze kan maken en zijn aandacht verliest.

De nieuwswaarde van je nieuwsbrief

Bij het inschalen van de nieuwswaarde, formuleerde ik eerder verschillende 

categorieën van nieuwswaarde voor online trendplatform 42Bis. Als een nieuwsbrief 
in categorie 1 of 2 valt, dan is het erg geschikt om je hele nieuwsbrief te wijden aan dit 

nieuwsitem. Daarmee krijgt het onderwerp de aandacht die erbij past en optimaliseer je 
de kans dat de lezer je nieuwsbrief onthoudt en tot actie overgaat.

1. Extern nieuws met een hoge nieuwswaarde (heel goed voor je imago) 

Als je extern nieuws over je bedrijf hebt, is dat iets met zondermeer hoge 

nieuwswaarde. Denk aan nominaties, het winnen van een prijs, etc. Bij 

deze categorie is het delen van het nieuws bij uitstek geschikt om een hele 

nieuwsbrief aan te wijden. 

2. Intern nieuws met een hoge nieuwswaarde (goed voor je imago) 

Nieuws dat zich binnen je bedrijf voordoet, rechtstreeks voortkomt uit de 

bedrijfsvoering en feitelijke veranderingen in de organisatie bevat, zijn waardevol 

om expliciet met je klanten en stakeholders te delen. Denk hierbij aan de 

opening van de nieuwe locatie, lancering in een ander land, of anderszins unieke 

ontwikkelingen. 

3. Intern nieuws met een lage nieuwsbrief (alleen effectief als het je doelgroep 

aanspreekt) 

In het geval van intern nieuws met een lage nieuwswaarde gaat het over zaken 

die niet baanbrekend zijn, maar updates zijn van je product en dienstenaanbod. 

Hierbij is het de uitdaging voor de marketeer om toegevoegde waarde te leveren 

bij de lezer, zonder onnodig teveel waarde aan de nieuwsbrief toe te kennen. Bij 

deze categorie is het beter om één hoofdonderwerp bovenaan je nieuwsbrief te 

plaatsen, met daaronder nog een aantal bijpassende kleinere items.
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Goede nieuwsbrieven gewijd 

aan één nieuwsitem (categorie 

1 en 2)

Het gebruik van slechts 1 onderwerp schept 

duidelijkheid bij je lezer en is daarom ideaal. 

Het gaat dan om een centrale boodschap 

waarbij je in een oogopslag duidelijk 

maakt waar je nieuwsbrief over gaat. Kijk 

bijvoorbeeld naar workflow-website Asana die 
een nieuwsbrief geheel wijdt aan de nieuwe 

updates die ze hebben doorgevoerd. De stijl 

van de e-mail is clean en past bij Asana. Er is 

eigenlijk maar één optie mogelijk: dat je als 

lezer doorklikt om te kijken hoe de nieuwe 

stijl van Asana eruitziet. Dit is een nieuwsbrief 

die goed past in categorie 2 van de soorten 

nieuwswaarde.

IKEA nieuwsbrief

IKEA verstuurt wekelijks een nieuwsbrief waarin 

veelal 1 hoofdonderwerp wordt besproken, 

bijvoorbeeld in deze nieuwsbrief over vloerkleden. 

Met het najaar op komst zijn consumenten 

op zoek naar producten en items die het huis 

verwarmen. Deze mail is erg actiegericht, 

aangezien er een beperkte periode is waarin 

consumenten 20% korting krijgen op vloerkleden. 

Deze tijdsbeperking zal ertoe leiden dat mensen 

die al geïnteresseerd waren in vloerkleden, 

eerder tot actie overgaan dan wanneer er geen 

tijdsbeperking was geweest. Een nieuwsbrief 

zoals IKEA verstuurt, past uitstekend in categorie 

3: intern nieuws met een lagere nieuwswaarde. 
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Ook omdat er onder dit hoofditem nog een aantal bijpassende subonderwerpen worden 

aangekaart. Dat past bij een nieuwsbrief in deze nieuwswaardecategorie.

Lidl nieuwsbrief

Ook supermarktketen Lidl verstuurt 

een nieuwsbrief gewijd aan één item, 

namelijk dat ze is verkozen tot beste 

supermarkt van Nederland. Dit is extern 

nieuws over de prijs die zij hebben 

gewonnen. Het is dan ook bij uitstek 

geschikt voor het eraan toewijden van 

een nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven zonder 

keuzestress

Hiervoor genoemde voorbeelden 

en gedachten geven een beeld hoe 

keuzestressvrij je nieuwsbrief kan zijn. 

Het geeft rust aan de boodschap die je 

wil overbrengen en doet recht aan de 

kern van je boodschap. Hoewel het voor 

marketeers in verschillende branches 

niet altijd haalbaar zal zijn om een 

nieuwsbrief te wijden aan één item, is dit wel iets om je van bewust te zijn.

Aantal items in een nieuwsbrief

Als je je reguliere nieuwsbrief opmaakt en het niet haalbaar is om een hele nieuwsbrief 

aan één onderwerp toe te wijden, lees dan de blog over vier tips voor het grijpen van de 

aandacht van je lezer en het antwoord op de juiste verhouding tussen beeld en tekst.
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K
lassieke schoonheid bestempelen we als iets dat mooi blijft hoe vaak je er 

ook naar kijkt. Waarvan je als je er een jaar later naar kijkt, nog steeds de 

conclusie trekt dat het mooi is. Is het niet de droom van iedere marketeer om 

e-mailmarketing te maken die door mensen als tijdloos wordt ervaren? Nooit gehavend 

door de tand des tijds. Altijd fris, up-to-date en fijn om naar te kijken. Hoe creëer je 
klassieke - tijdloze - e-mailmarketing?

Klassieke karakters

Het krijgen van een klassieke status gebeurt niet dagelijks. (Non-) fictieve klassieke 
karakters en merken ontstaan druppelsgewijs. Een bindend element tussen deze 

karakters en merken is dat zij eeuwig jong lijken te blijven. Dat is waar we graag naar 
kijken en onszelf mee identificeren. Ongeacht hoe oud je bent, geldt dat degenen die 
een jeugdige uitstraling hebben voor eeuwig meegaan. Dat is waarom je in films vaak 
personages ziet die klassieke schoonheid symboliseren. Dat is een basiselement 

om decennialang succesvol te blijven. Denk maar aan Bond girls die al generaties 
lang in iedere James Bond film een klassiek element inbrengen. Hele andere 
voorbeelden van klassieke karakters zijn die van game karakters zoals Super Mario en 
tekenfilmpersonages Donald Duck en Mickey Mouse. En natuurlijk zijn er ook allerlei 
klassieke merken, zoals Rolex, Apple en Porsche.

Klassieke merken

Het is een droom van veel merken om beschouwd te worden als een klassiek merk. Dat 

je op het punt komt dat je geen onderdeel meer bent van een hype of trend. Je bent er 

om te blijven en generaties aan mensen bewonderen wat je doet. Hoe kom je op het 

punt dat anderen je op die manier gaan zien? Dat je dusdanig veel inspiratie biedt dat 

mensen naar je blijven staren zonder er genoeg van te krijgen. En hoe geef je vorm aan 

de verschillende uitingen die bijdragen aan het totaalplaatje van een klassiek merk?

5 tips voor klassieke nieuwsbrieven

Het realiseren van een klassieke schoonheid is door met passie en bevlogenheid vorm te 
geven aan wie je bent als karakter of merk, inclusief de bijbehorende uitingen. Daarbij zijn 

een aantal elementen van belang die het verschil maken tussen iets dat trendgevoelig 

Hoofdstuk 4 Klassieke schoonheid 
in e-mailmarketing
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is en snel weer verdwijnt of iets dat blijft en een klassieke vorm aanneemt. Als 
e-mailmarketingspecialist geef ik je graag vijf tips om nieuwsbrieven te creëren die 

bijblijven.

1. Symmetrie werkt. Ook in je nieuwsbrief. 

Biologisch gezien kijken mensen graag naar iets dat er symmetrisch uitziet. 

Daarvoor is het in e-mailmarketing belangrijk dat je een juiste verhouding 

vindt tussen beeld en tekst in je nieuwsbrief. In hoofdstuk 1 besprak ik al dat 

het hierbij gaat om het vinden van de juiste verhouding tussen de volgende 

elementen: esthetiek, commercie en techniek. Deze elementen creëren 

symmetrie en schoonheid in je nieuwsbrief wanneer je ze op de juiste 

manier verdeelt. Esthetiek richt zich op schoonheid en het gevoel voor kunst. 
Commercie gaat over de mate waarin je jouw e-mailmarketing inzet om 

doelen te bereiken, zoals het kopen van een product of dienst. Techniek is een 

essentieel onderdeel van je e-mailmarketing en vergroot de gebruikerservaring. 

 

In de nieuwsbrief hiernaast is gebruik 

gemaakt van een symmetrische 

verdeling. Esthetisch gezien wordt er op 
een pakkende manier gebruik gemaakt van 

het kader en de kleuren in de nieuwsbrief. 

Het lijkt net alsof de modellen op het 

kader liggen. Er is een centraal geplaatste 
call-to-action button die het commerciële 

aspect verduidelijkt. Technisch gezien is het 

belangrijk dat de call-to-action button niet 

alleen een afbeelding is maar een HTML 

call-to-action button. Daarmee maak je de 

call-to-action button laadbestendig. Wat 
betreft de visual is het belangrijk dat er 

een alt-tekst (back-up tekst) is ingevuld, 

die wordt getoond op het moment dat de 

afbeeldingen niet worden weergegeven. 

2. Ben je bewust van de paradox of choice 

In onze maatschappij staan we continu op een kruispunt met keuzes. Bij alles 
wat we doen kunnen we kiezen uit legio mogelijkheden. Deze keuzes koppelen 
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we aan vrijheid, iets wat we met zijn allen koesteren. 

Toch leiden teveel keuzes tot keuzestress. Mensen 
voelen zich minder snel voldaan omdat een 

andere keuze dan de gemaakte wellicht beter was 

geweest. Dit leidt ertoe dat we helemaal niet meer 
in staat zijn om een keuze te maken. Dat vertelt 
Barry Schwartz uitgebreid in een TED talk over de 

zogenaamde ‘paradox of choice’. In hoofdstuk 3 

beschreef ik hoe we hier gebruik van kunnen maken 

in e-mailmarketing met nieuwsbrieven zonder 

keuzestress. 

 

Een manier om de paradox of choice toe te passen 

is door het beperken van het aantal items in je 

nieuwsbrief. Door een nieuwsbrief dedicated aan 

een bepaald onderwerp toe te wijden, voorkom je 

keuzestress bij de ontvanger. Ook het toekennen 

van een thema aan een nieuwsbrief is hierbij 

interessant, zoals je in het voorbeeld aan de 

linkerkant ziet. De nieuwsbrief is gewijd aan de 

‘kleur van de maand’ en alle elementen die in de 

nieuwsbrief worden weergegeven sluiten hierbij 

aan. 

3. Doe aan omdenken in e-mailmarketing 

Omdenken is een ‘hot’ verschijnsel en stimuleert mensen om in kansen te 

denken in plaats van bedreigingen. Zo beschreef ik eerder in een blog hoe 

je je e-mailmarketing vanuit een andere hoek kunt benaderen door middel 

van omdenken. Routine zorgt voor een sleur. Dat werkt met alles zo en ook 
met e-mailmarketing. Waarom doe je dingen op een bepaalde manier? Denk 

daar eens kritisch over na. Zonder dat je beperkingen en richtingen van 

buitenaf worden opgelegd door hoger management en recente updates.  
 

Amerikaans kledingmerk J. Crew heeft voor de nieuwsbrief hiernaast 

een sterk staaltje omdenken toegepast. Zij bieden kleding, schoenen en 

accessoires aan voor vrouwen, mannen en kinderen. Toch kozen zij er 

bij deze nieuwsbrief voor om geen onderwerpen te tonen die in de lijn 
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der verwachting liggen. Zij kozen voor een nieuwsbrief waarbij een ijsje met 

ontzettend veel soorten bolletjes wordt weergegeven. Indirect verwijst dit naar 

hun assortiment, waarschijnlijk gericht op het soort kleuren die passen bij het 

seizoen. De ijsbolletjes zijn een representatie van de frisse en fruitige collectie en 
iets om te willen hebben. 

4. Breng diepgang in je nieuwsbrief 

Creëer een extra dimensie in je nieuwsbrief waardoor de lezer naar je 
nieuwsbrief blijft kijken. Dat zorgt voor schoonheid doordat je het domein 

van een standaard nieuwsbrief overschreidt. Een nieuwsbrief hoeft namelijk 

helemaal niet eendimensionaal te zijn, maar biedt juist de ruimte voor 

experimenten en het intrigeren van je lezer. Dit zorgt ervoor dat mensen langer 

naar je nieuwsbrief zullen kijken dan gemiddeld. 

 

In de nieuwsbrief hiernaast wordt in de 

hoofdafbeelding gebruik gemaakt van 

een afbeelding waardoor letterlijk een 

driedimensionaal effect ontstaat in de 

nieuwsbrief. Dit is iets wat triggert om langer 

dan normaal naar te blijven kijken. Tegelijkertijd 

staat er direct bovenaan - slim - een call-to-action 

button die uitnodigt om door te klikken. 

5. Heb oog voor detail 

Om een klassieke nieuwsbrief te versturen, wil je 

iets er eigenlijk gewoon extreem aantrekkelijk uit 

laten zien. Dat kun je doen door het maken van 

de juiste close-up foto’s en kleurgebruik. Oog voor 

detail is daarbij cruciaal om de juiste nuances 

te benadrukken, zodat het water in iemands 

mond loopt. Zo creëer je verfijnd beeld en een 
nieuwsbrief waar mensen graag naar kijken. 

Niet alleen vandaag, maar ook op een veel later 

moment.
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In de nieuwsbrief hiernaast van Starbucks zie je 

product close-ups van de koffie die ze aanbieden. De 
uitsnedes van de producten zijn telkens niet compleet 

in beeld waardoor het de illusie creëert dat er meer 

gebeurt dan alleen in beeld te zien is. Daardoor gaat de 

nieuwsbrief meer leven. De producten die je in beeld 

ziet zijn haarscherp weergegeven waardoor je het 

gevoel krijgt dat je het bijna vast kunt pakken. Hierbij is 
onmiskenbaar een scherp oog voor detail aan het werk 

geweest.
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M
ensen oriënteren zich tegenwoordig vaak online op producten en diensten. 

Het is de uitdaging voor marketeers om producten in een online omgeving 

dusdanig te presenteren dat het de bezoeker overtuigt tot een aankoop. 

Tastbaarheid is daar een belangrijk sleutelwoord bij. In dit hoofdstuk lees je zes manieren 

om je e-mailcampagnes tastbaar te maken en daarmee de lezer te overtuigen tot een 

aankoop.

Het productoriëntatieproces

Voordat een consument tot aankoop overgaat, zoekt hij bevestiging voor zijn keuze. De 

argumenten die hierbij meespelen, zijn interne en externe producteigenschappen.

Externe producteigenschappen

Externe producteigenschappen zijn factoren zoals product reviews, betrouwbaarheid van 

de webshop en prijs.

Interne producteigenschappen

Interne producteigenschappen gaan over search en experience productkenmerken.

 
Search productkenmerken zijn feitelijke productgegevens zoals kleur en type. Dat is voor 

consumenten goed online te beoordelen tijdens het oriëntatieproces.

 
Experience productkenmerken zijn subjectieve beoordelingscriteria zoals de structuur 

van het materiaal en zachtheid. Dit soort criteria kun je het beste beoordelen wanneer 

je een product daadwerkelijk voelt en vasthoudt. Experience productkenmerken zijn dan 

ook een uitdaging om online goed over te brengen. Daar ligt voor marketeers het aspect 

om zich positief mee te onderscheiden van concurrentie. Daarbij gaat het over het 

tastbaar maken van experienceproductkenmerken via online productpresentatie.

Tastbaarheid als trigger voor online verkopen

Producten tastbaar weergeven is een onderscheidende manier om de consument te 

helpen in het maken tijdens het oriëntatieproces. Hierbij probeer je als marketeer de 

grens tussen on- en offline te vervagen zodat mensen het gevoel krijgen dat ze het 

Hoofdstuk 5 Tastbaar maken van 
je e-mailcampagnes
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product bijna aan kunnen raken.

6 manieren voor tastbaarheid in e-mailcampagnes

E-mailcampagnes lenen zich er uitstekend voor om de tastbare elementen in 

producten te benadrukken. Op de volgende zes manieren benut je e-mail als kans om 

geïnteresseerden een tastbaar gevoel te geven waarbij de grens tussen on- en offline 
vervaagt.

1. Gebruik schaduwen in je e-mailcampagne 

De producten in een e-mail tastbaar 

weergeven, begint bij het visualiseren 

ervan alsof het in een winkelschap staat. 

Dan geef je de consument even de 

illusie dat hij niet achter zijn computer 

zit maar ervoor staat in een winkel. Door 

schaduwen onder productafbeeldingen 

te plaatsen, wekt het de indruk dat je 

het product kunt vastpakken. Dat zie 

je bijvoorbeeld in de e-mailcampagne 

hiernaast van de Bijenkorf. De producten 

en tassen lijken door de schaduwen 

eronder meer diepgang te hebben. 

2. Perspectief creëren door een 

productafbeelding over een ander vlak heen 

te plaatsen 

Diepte in een e-mail kun je op verschillende 

manieren realiseren. In het vorige voorbeeld 

ging het over schaduwen waarop een 

product in een schap lijkt te staan. Wat je 

ook kunt doen, is een product gedeeltelijk 

over een ander vlak van de e-mail plaatsen. 

Bij het voorbeeld hiernaast van Albert Heijn 

lijkt het broodje haast op een bord te liggen 

en kun je het bijna aanraken. 
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3. Diepte aanbrengen met 3D 

effecten 

Dynamiek in je e-mailcampagne 

aanbrengen zorgt ervoor dat de 

e-mail in zijn totaliteit tastbaar 

wordt. Dat kun je doen door 

bijvoorbeeld een 3D effect in 

het design op te nemen. In 

de nieuwsbrief hiernaast van 

Transavia lijkt het net alsof het 

klapbord met aanbiedingen 

aan de muur hangt en aftelt. 

Dynamiek in een afbeelding 

zorgt ervoor dat het oog van 

de consument er naartoe 

getrokken wordt. 

4. Gebruik van gif-animaties 

Gif-animaties zijn een manier waarop je subtiel bewegend 

beeld in je e-mailcampagne aanbrengt. Daarmee vervaag je 

de grens tussen on- en offline. Doordat een consument een 
product immers ziet bewegen, maakt dat de visualisatie van 

het model en de pasvorm van het product gemakkelijker. 

Hierover lees je meer in hoofdstuk 6. 

5. Gebruik video in e-mailcampagnes 

Om iemand helemaal mee te nemen 

in je aanbod, kun je video toevoegen 

in je e-mailcampagne. Hoewel video 

in de meeste e-mail clients helaas niet 

integraal wordt ondersteund (alleen bij 

HTML5 video), geeft het je wel de kans 

om consumenten met 1 klik een virtuele 

beleving van het product te demonstreren. 
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6. Toon producten terwijl een model 

het draagt 

Producten en e-mailcampagnes 

leven inblazen is zeker in de 

retail branche relevant. Als het 

op kleding aankomt, willen 

mensen graag weten hoe iets er 

daadwerkelijk uitziet of valt als ze 

het aan hebben. Het is dan ook 

zinnig om in een e-mailcampagne 

modellen te tonen die de kleding 

aan hebben, in plaats van dat je de 

kleding vrijstaand plaatst.



29

B
eelden zeggen meer dan duizend woorden is een gezegde dat iedereen kent. Wat 
nog meer opvalt dan beelden zijn bewegende beelden. Iets dat beweegt trekt 

immers de aandacht naar zich toe. Marketeers betrekken dan ook steeds 

vaker video en gif-animaties in hun e-mailcampagnes. De uitdaging is om dat op een 

aansprekende en effectieve manier te doen. In dit hoofdstuk lees je waar je op moet 

letten als je bewegende beelden in je e-mail opneemt.

De populariteit van online video

Video is populair. Je ziet het overal: op 

social media zoals Facebook en LinkedIn 

spelen video’s in-screen af terwijl je door 

de tijdlijn scrolt. Dat is ideaal om op te 

vallen met je uiting. Je ziet organisaties 

in toenemende mate gebruik maken 

van videocontent. Het geeft je de ruimte 

om je merk, diensten en/of producten 

levendig en sprekend aan je volgers te 

laten zien. Zo zie je in het voorbeeld 

hiernaast hoe een video er in je tijdlijn 

uitziet en zichzelf direct automatisch 

afspeelt.

Bewegend beeld als onderdeel van je 

e-mailcampagne

Helaas kan video in veel email clients nog niet in-
screen in de e-mail worden afgespeeld. Zoals ik 

eerder al beschreef in de voorspellingen voor 2016, 

zou het goed zijn wanneer dit integraal mogelijk 

wordt bij e-mail. Op die manier valt videocontent 
immers veel meer op en krijgt het de aandacht die het 

verdient. Momenteel wordt alleen bij HTML5 video 
het real-time afspelen in e-mail ondersteund. Als het 

Hoofdstuk 6 Online video versus 
gif-animatie
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afspelen van de afbeelding niet wordt ondersteund, wordt automatisch een fall-back 

afbeelding getoond. De fall-back afbeelding is de miniatuurafbeelding van de video. De 
e-mailcampagne is dan nog steeds statisch (zonder bewegend beeld), wat jammer is 
aangezien dit het bedoelde effect tenietdoet.

Gif-animatie als alternatief voor online video

Het veelgebruikte alternatief als vervanger voor video in e-mail is het gebruik van gif-

animaties. Een gif-animatie houdt in dat je verschillende afbeeldingen achter elkaar 

monteert tot een animatie van enkele seconden. Ook wordt vaak een videofragment 

van enkele seconden omgezet naar een gif-animatie. Het voordeel van een gif-animatie 
in een e-mailcampagne is dat je de animatie real-time ziet bewegen. In de meeste 

email clients wordt dit direct als bewegend beeld weergegeven. Het geeft je net zoals 

videocontent op sociale media de mogelijkheid om bewegend beeld te tonen. Daarmee 
val je dus extra op met je e-mailcampagne. 

Ondersteuning van gif-animaties

Gif-animaties worden in veruit de meeste e-mail clients 

real-time ondersteund. Dit is alleen niet het geval bij 

Outlook 2007-2013 en Windows Phone 7: verder overal 

wel. Het aanstekelijke van een gif-animatie is dat het de 
kijker triggert om naar te blijven kijken. Een voorbeeld 
is bijvoorbeeld de nieuwsbrief van Albert Heijn of 
de internationale Vogue. ZIj gebruiken regelmatig 
animated gif-animaties in hun e-mailmarketing. Ook 

hier vind je goede voorbeelden van gif-animaties 

in e-mailcampagnes. Het voorbeeld van Shoemint 

geeft aan hoe je subtiel bewegend beeld in je 

e-mailcampagne kunt verwerken.

Aandachtspunten bij het toevoegen 

van gif-animaties in je e-mail

1. Maak je gif-animatie niet te groot 

Als je een gif-animatie gebruikt, wil je natuurlijk dat deze snel laadt. Maak hem 

dus niet te groot. Iedere afbeelding die je in een gif-frame plaatst, vergroot de 

bestandsgrootte. Hoe meer frames de gif-animatie bevat, hoe groter het bestand 
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dus wordt. Wat we je aanraden is om de gif-animatie in Photoshop te maken 

en deze nadat je hem af hebt de bestandskwaliteit te verlagen naar maximaal 

500kb. Voor online gebruik is het maximum 1mb en voor een e-mail adviseren 

we je de grootte nog kleiner te houden. 

 

Tip: in Hellodialog zie je de laadtijd van de afbeeldingen in je e-mail en dus ook 
van gif-animaties. Handig om te zien of de laadtijd van je e-mailcampagne 

acceptabel is. 

2. Houd je gif-animatie subtiel 

De bedoeling van een animatie is dat je de boodschap van je e-mailcampagne 

verlevendigt. Het doel daarvan is dat het bijdraagt aan het hoofddoel van de 

e-mailcampagne: meer omzet, aanmeldingen voor een event, lead nurturing. 

Voorkom dus een overkill aan animaties. Gebruik bij voorkeur maximaal één gif-

animatie in een e-mail en waak ervoor dat deze toegevoegde waarde heeft voor 

de boodschap die je wil overdragen.
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Kanttekeningen bij gif-animaties

Het is verleidelijk om gif-animaties in je e-mailmarketing op te nemen. Het is populair, 

het zorgt ervoor dat je opvalt en de kans is daarmee aanwezig dat je betere resultaten 
bereikt met je e-mailcampagnes. Toch is het belangrijk om waakzaam te zijn bij de inzet 

van gif-animaties in je e-mailmarketing. Vooral gif-animaties trekken enorm de aandacht 

en maakt het vaak bijna onmogelijk om nog te focussen op tekst die erom heen staat. 

Dat kan irritatie opwekken bij de lezer. Als je gif-animatie toevoegt, doe dit dan op een 

subtiele manier die eer doet aan de e-mail.

Wie wint de battle? Online video of gif-animatie?

Als je kiest voor bewegend beeld in je e-mailcampagne is het vooral belangrijk om je af 

te vragen hoe dit bijdraagt aan het doel van je e-mailcampagne. Als het demonstreren 

van een nieuwe video het doel is dan kun je deze het beste gewoon toevoegen en voor 
lief nemen dat in veel e-mail clients de klikbare fall-back wordt getoond. Is de inhoud 

van de video bijzaak en wil je een bepaald element of onderwerp in de e-mailcampagne 

benadrukken dan is een gif-animatie vaak minstens net zo geschikt.

Bijvoorbeeld de onthulling van de locatie voor een evenement zou je in een video kunnen 
laten zien. Echter, als iemand de online video wil zien terwijl hij niet direct geladen wordt, 

gaat hij of zij naar YouTube en is dan weg uit de e-mail. Dat ontneemt je de kans om 

iemand op je eigenlijk bedoelde call-to-action button te laten klikken die gaat over het 

kopen van een ticket. Een gif-animatie is dan wellicht beter op zijn plaats omdat hij 
bijna overal geladen wordt. Bovendien kun je de focus dan op de bedoelde call-to-action 

leggen: het kopen van een ticket in plaats van het doorklikken naar een YouTube-

video. Met de huidige beperkingen voor online video in e-mail is het dus vaak beter om 
voor een gif-animatie te kiezen.

Videocontent versus tekstuele content

In dit hoofdstuk ging het over online video versus gif-animatie. Aangezien videocontent 
behoorlijk ‘hot’ is, is een eerste aanname vaak dat dit dan bij de meeste mensen het 

beste in smaak zal vallen. Toch blijft tekst altijd een niet het uit het oog te verliezen 

factor. Uit wetenschappelijk onderzoek van SWOCC (Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Commerciële Communicatie) blijkt namelijk dat videocontent vooral bij 

mannen gewild is, terwijl vrouwen liever tekstuele content zien. Deze informatie kun je 

gebruiken om in je e-mailcampagnes bijvoorbeeld te segmenteren op geslacht en hierbij 

bewegende beelden op te nemen in een e-mailcampagne naar mannen en bij vrouwen 

stilstaand beeld waardoor de tekst beter opvalt.
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H
et deel van de e-mail boven de vouw is wat de lezer als eerste ziet wanneer hij 
je e-mail opent. Toch is het belangrijk om de onderkant van de e-mail niet te 

verwaarlozen. Het is als de handtekening van een brief of het slotwoord in een 

presentatie. Een krachtig einde straalt betrouwbaarheid uit. In dit hoofdstuk zie je 10 

voorbeelden van mogelijke onderkanten van e-mails.

Het doel van de onderkant van de e-mail

Houd bij het vormgeven van de onderkant van de e-mail altijd in gedachten dat dit 
complementair is aan het hoofddoel van de e-mailcampagne. Het gaat hierbij dus niet 

om het hoofddoel zelf maar ondersteunt dat. Tevens is het goed om selectief te zijn in 

datgene wat je onderaan je e-mail noemt. De eerste 8 mogelijkheden zijn voorbeelden 

van hoe je het kunt doen, voorbeeld 9 en 10 zijn manieren hoe je het juist niet moet doen.

1. Reasons to buy onderaan de mail 

Iedere e-mailcampagne bevat content in de 

vorm van producten, diensten of nieuws. Bij 

het benoemen van commerciële diensten 

of producten in je e-mail is het belangrijk 

om lezers bevestiging te geven dat ze bij 

jou op het juiste adres zijn om hun aankoop 

te doen. Zo noemt GAMMA onderaan haar 
e-mailcampagnes drie redenen die hierop 

slaan: 

‘Wij helpen u de klus op de juiste manier aan te 

pakken’ 

‘Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze’ 

‘Ook voor maatwerk en extra werk op 

bestelling’ 

 

Tip 1: Enthousiasmeer de lezer en benoem onderaan je e-mailcampagne waarom 

diegene bij jou aan het juiste adres is. 

Hoofdstuk 7 De onderkant van je 
e-mailcampagne
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2. Toon website footer onderaan de e-mail 

Consequent gebruik van de huisstijl is het verbindende element tussen verschillende 

kanalen. Daarmee koppelen mensen de uitingen die je verstuurt aan het juiste 

merk. Dit zorgt voor herkenbaarheid. E-mailmarketing wordt door webshops vaak 
beschouwd als een verlengstuk van 

de website. Door middel van lead 

nurturing koester en versterk je 
hiermee de interesse van je 

potentiële klanten. Het toevoegen 

van herkenbare elementen van de 

website kan je e-mails versterken. 

Denk hierbij aan het plaatsen van 
een websitenavigatie onderaan 

de e-mail. Dat doet HEMA in het 
voorbeeld hiernaast. In deze 

footer vind je de verschillende 

categorieeën waar mensen 

voor bij HEMA terecht kunnen. 

Dit is een slimme manier om 

een lezer die wellicht niet 

geïnteresseerd is in het onderwerp 

van je e-mailcampagne via de 

‘websitenavigatie’ onderaan de 

e-mail naar een onderwerp naar 

keuze door te laten klikken. 

 

Tip 2: Verrijk de informatie over je contacten door op basis van de kliks die iemand 

doet. Vervolgens kun je diegene e-mailen met content over dat onderwerp. 

3. Vergroot het aantal touch points 

Het behouden en opwekken van de interesse van (potentiële) 

klanten werkt het beste wanneer dit via verschillende kanalen 
gebeurt. Social media worden door bedrijven veel gebruikt 

om geïnteresseerden regelmatig inspiratie te tonen op hun 

tijdlijn. Als je merk actief is op social media en je wilt hier 

actief nieuwe volgers voor werven, kun je daar onderaan je 

e-mailcampagne naar verwijzen. Dat doet Pieces bijvoorbeeld 
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door te verwijzen naar de social media kanalen waar ze actief op zijn. Op die manier 
stimuleert Pieces dat mensen hen gaan volgen en ambassadeurs worden. 

 

Tip 3: Verwijs naar social media om de touch points met je potentiële klanten te 

optimaliseren. 

4. Feedback over je e-mailcampagnes 

Om de kwaliteit van je e-mailcampagnes 

en de mening van degenen die je mailt 

te waarborgen, is het verstandig om 

lezers onderaan je e-mailcampagne de 

mogelijkheid te geven hoe zij een bepaalde 

e-mail beoordelen. Dat kan door middel van 

het toevoegen van een zogenaamde thumbs 
up/thumbs down functionaliteit. Dat doet de 

Bijenkorf in het voorbeeld hiernaast. 

 

Tip 4: Vraag je lezers naar hun mening 

over je e-mailcampagnes. Je kunt deze 

input gebruiken om de inhoud van je 

e-mailcampagnes te fine-tunen. 

5. Verwijzen naar kwaliteitswaarborg 

Mensen zoeken voorafgaand aan een aankoop naar bevestiging dat ze bij de 

juiste partij zijn. Het benoemen van externe keurmerken die je geloofwaardigheid 

benadrukken is daarbij een goede keuze. Dat doet Peter Langhout Reizen bij haar 
e-mailcampagnes waarbij ze onderaan verwijst naar 

de ANVR, SGR, het Calamiteitenfonds en de Stichting 

Keurmerk Touringcarbedrijf. Het geeft potentiële 

klanten de zekerheid dat hun geld in goede handen is. 

Daarom wordt de organisatie immers erkend door zulke 
keurmerken. En mocht er onverhoopt toch iets gebeuren 

met de organisatie, dan staan de keurmerken garant voor 

het geld dat mensen erin hebben geïnvesteerd. 

 

Tip 5: Vermeld onderaan je nieuwsbrief de keurmerken die 

je organisatie erkennen.
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6. Profielgegevens aanvullen 

Om relevante e-mails naar je potentiële 

klanten te sturen, is het handig als je weet 

wie die potentiële klanten zijn. Dat je weet 
hoe ze heten, waar ze interesse in hebben 

en hoe vaak ze bijvoorbeeld gemaild willen 

worden. Specsavers noemt onderaan haar 

e-mailcampagnes letterlijk welke gegevens 

over je bij hen beschikbaar zijn. Zo weten ze 

bijvoorbeeld mijn voornaam nog niet, zie ik 

onderaan de e-mail staan. Het noemen van de 

gegevens die je wel en nog niet over je lezer 

hebt, stelt hem in staat om dat aan te vullen 

zodat je hem of haar gericht kunt benaderen. 

 

Tip 6: Verrijk de gegevens die je over je 

e-mailcontacten hebt zodat je ze persoonlijk 
en relevant kunt mailen. 

 

 

 

7. Contactmogelijkheden tonen 

Afhankelijk van het soort producten dat je verkoopt 

via e-mailmarketing kan het goed zijn om onderaan 

je e-mail duidelijk te vermelden hoe mensen je 

kunnen bereiken. In het geval van de nieuwsbrief 

van Stage Entertainment wordt dan ook verwezen 

naar de klantenservice. Het beknopt tonen van de 

verschillende musicals die Stage Entertainment 

aanbiedt, triggert mensen om naar andere 

categorieën door te klikken. 

 

Tip 7: Geef aan hoe (potentiële) klanten je met hun 

vragen kunnen bereiken. 
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8. Populaire items benoemen 

Mensen zijn gevoelig voor populaire producten. 

Dat geeft ze inzicht in de markt en de mogelijkheid 

om daarop te anticiperen door middel van vraag 

of aanbod. Marktplaats toont onderaan haar 
e-mailcampagne bijvoorbeeld een shortlist met 

populaire producten. Zij benoemen onderaan 

hun e-mail de top 5 gezochte producten en top 5 

aangeboden producten. Mensen vinden het altijd 

interessant om te zien wat populair is. En als er 

veel vraag of aanbod is naar een product dan is het 

natuurlijk interessant om daarop in te haken. 

 

Tip 8: Geef aan waar andere potentiële klanten veel 

interesse in tonen. 

 

 

9. Don’t: Overdaad aan verwijzingen 

Er zijn allerlei opties om onderaan je 

e-mailcampagne te noemen. Kies daarbij de 

meest geschikte optie voor jouw type organisatie. 

Noem ze echter niet allemaal! Bijvoorbeeld 

Esprit wijdt de onderkant van de e-mail aan 

alle aanverwante onderwerpen die ze konden 

bedenken: social media, download de app, zoek 

winkels, opgebouwde punten klantenservice en 

redenen om te kopen. Hoewel Esprit ongetwijfeld 

alle middelen aanwendt om potentiële klanten 

betrokken te houden en tot aankoop over te laten 

gaan, is een overkill ook niet wenselijk. Het risico 

daarbij is immers dat mensen zoveel informatie 

zien dat de urgentie verdwijnt. 

 

Tip 9: Maak de onderkant van de e-mail niet te 

uitgebreid 
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10. Don’t: Algemene Voorwaarden onderaan de e-mail 
Je ziet het in Nederland eigenlijk niet, maar 

buitenlandse merken plaatsen regelmatig 

Algemene Voorwaarden onderaan hun 

e-mailcampagnes. Dit heeft ongetwijfeld te 

maken met de lokale wet- en regelgeving 

maar laat je hierdoor vooral niet inspireren. 

Ook het bekende lingeriemerk Victoria’s Secret 

doet dat onderaan al haar e-mailcampagnes. 

Zulk soort lappen tekst doen afbreuk aan de 

bedoelde verleiding van de inhoud van de 

e-mailcampagne. 

 

Tip 10: Plaats géén Algemene Voorwaarden 

onderaan de e-mail
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E
en sterk design verhoogt de effectiviteit van je e-mailmarketing. Oog hebben voor 

het design van je e-mailcampagnes verhoogt de Click Through Rate. Op de lange 

termijn zul je zelfs merken dat je Open Rate omhoog gaat omdat lezers je e-mail 

meer gaan waarderen als deze visueel netjes oogt. Na alle inspiratie over design in 

e-mailmarketing die je hebt gelezen, lees je in deze conclusie vijf belangrijke designtips 

om je e-mailmarketing te optimaliseren. 

Tip 1: Gebruik opvallende call-to-action buttons

Als je een e-mailcampagne verstuurt is het doel meestal om lezers op de website te 

krijgen. Dit doe je door een opvallende call-to-action button te gebruiken die uit de 

e-mailcampagne springt. Een opvallende call-to-action button kun je op verschillende 

manieren realiseren. Een van de makkelijkste manieren is door een duidelijke kleur 

te geven aan een button. Met een 

duidelijke kleur bedoel ik een kleur 

die uit je e-mailcampagne springt 

en contrasteert met de rest van je 
kleuren. Dus als je e-mailcampagne 

groene elementen bevat, gebruik 

dan een rode button zodat deze eruit 

springt.

 

Tip 2: Laat je 

e-mailcampagne er ook goed uitzien zonder afbeeldingen

Sommige email clients blokkeren de afbeeldingen in je e-mailcampagne om 

veiligheidsredenen. Jij moet 

er dus rekening mee houden 

dat je e-mailcampagne er ook 

zonder afbeeldingen goed 

uit ziet. Als jij je nieuwbrief 

opmaakt met HTML tekst en 

HTML buttons, zorg er dan 

voor dat je e-mailcampagne 

Conclusie Take-aways over design 
in e-mailmarketing
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ook nog op een e-mailcampagne lijkt als de afbeeldingen niet geladen worden. Houd je 

hier geen rekening mee en gebruik je alleen maar afbeeldingen, dan ziet je lezer alleen 

maar lege vlakken bij het openen van je e-mailcampagne. Dat is bij onderstaande Don’t 

het geval. Bij de Do zie je dat de e-mailcampagne nog op een e-mailcampagne lijkt door 

gebruik van de juiste HTML elementen. 

Tip 3: Creëer rust door middel van ruimte

Als je een georganiseerde en rustige uitstraling wilt hebben, is het belangrijk dat je 

naar het gebruik van witruimtes in je e-mailcampagne kijkt. Witruimtes kun je perfect 

gebruiken om net even wat 

extra aandacht aan je call-

to-action button te geven. 

Of als je net even wat meer 

regelafstand geeft aan je 

tekst is je e-mailcampagne 

meteen beter leesbaar. Zoals 

je in het voorbeeld hiernaast 

ziet, ontstaat er een rustiger 

geheel als je overal net wat 

meer ruimte geeft. Houd 

dit dus goed in gedachten 

bij het ontwerp van je 

e-mailcampagne. 

Tip 4: Beperk de hoeveelheid tekst

Een manier om je e-mailcampagne een georganiseerdere uitstraling te geven is door 

je tekst te beperken. Zo wordt je e-mailcampagne korter, vallen call-to-action buttons 
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meer op en maak je je lezers nieuwsgierig door maar een deel van het verhaal te 

vertellen. En als je lezers nieuwsgierig worden, heb je een grotere kans dat ze doorklikken 

naar je website: waar je ze uiteindelijk wilt hebben. Houd dus in gedachten: less is more.

Tip 5: A/B test je veranderingen

Als je veranderingen in je design maakt is het altijd een goed idee om deze te A/B testen. 

Met A/B testen kun je er precies achter komen of die andere button kleur werkt of dat 

designverbeteringen meer clicks opleveren.
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Hellodialog is een e-mailmarketing agency opgericht in 2001. Al meer dan 500 klanten 

doen hun e-mailmarketing via Hellodialog, zoals Perfectly Basics, Basicabel en Rob 

Peetoom. Bedrijven kunnen via onze unieke e-mailsoftware zelf eenvoudig professionele 

e-mailcampagnes versturen. Het is ook mogelijk om het e-mailmarketingtraject door ons 

uit handen te laten nemen. In dat geval doet Hellodialog de gehele e-mailmarketing voor 

een bedrijf, van strategie tot uitvoering.

Hellodialog is onderdeel van de Endeavour Group. Endeavour Group is een digital 

agency en omhelst een aantal merken die elkaar aanvullen op het gebied van marketing: 

Hellodialog, Pixelindustries, DBOM, Brewwwers, 3sixtyfive en Mad, Math & Mates. 
Dankzij het netwerk van merken waar Hellodialog deel van uitmaakt, kunnen bedrijven 

profiteren van een allround scala aan marketingactiviteiten: van online strategie tot en 
met meetbare online effectiviteit.

Heb je naar aanleiding van dit whitepaper vragen of opmerkingen? We horen graag van je 

via contact@hellodialog.com of via 023 - 53 22 608.

Over Hellodialog

mailto: contact@hellodialog.com

