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Neuromarketing & E-mailmarketing

Ideale match☺



“Ik ben Linda en ik help 

gedreven ondernemers aan 

een sterk bedrijfsfundament, 

zodat zij 

WOEST aantrekkelijk 

worden en hun bedrijf kan 

bloeien.”



W.O.E.S.T. Waarden

Onderscheidend vermogen

Essentie

Strategie

Tactiek
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Enkele feiten

• Voor 69% van de Nederlanders is e-mail het kanaal waarop ze graag 

reclame ontvangen.

• Gemiddeld ziet 37% je nieuwsbrief tegenover 1-5% van je Facebookpost. 

• 80% Van de klanten koopt tussen het 5e en 12e contactmoment. 

• 97% van de Nederlanders controleert dagelijks zijn e-mail.

• De meeste Nederlanders lezen hun e-mails op een smartphone.



We scrollen gemiddeld zo’n 93 meter 

per dag op onze mobiele telefoon!



E-mailmarketing

is één van de 

meest effectieve

marketingkanalen! 



E-mailmarketing
De voordelen:

- lage kosten

- direct

- grafisch

- meetbaar

- persoonlijk

- massamedium op maat

- laagdrempelig

- duurzaam



“E-mail has an ability many 

channels don’t: 

creating valuable, personal 

touches-at scale.”

-David Newman -



Inhoud workshop

1. Wat is E-mailmarketing?

2. Hoe start je?

• Doel

• Doelgroep

• E-mail lijst

• Inhoud

3. Praktische tips



WAT IS E-MAILMARKETING?
1.



Wat is E-mailmarketing?

In de breedste zin: 

Elke e-mail die gestuurd wordt naar (potentiële) klanten of 

geïnteresseerden.

Een krachtig en effectief marketingmiddel om je doelgroep te bereiken.

Een vorm van Direct Marketing, waarbij (potentiële) klanten door middel 

van een e-mail direct (rechtstreeks) benaderd worden.





Marketingkanalen

De customer journey (klantreis)





E-MAILMARKETING 

HOE START JE?

2.



“A goal without a plan 

is just a wish.”

- Antoine de Saint-Exupéry -

(Franse schrijver) 



STAP 1



Maak een…

PLAN



E-mailmarketing Plan



STAP 2



Formuleer een…

DOEL



Stel jezelf de vraag:

“Wat wil je bij de ontvanger bereiken?”



E-mailmarketing Doel
Soorten doelen:

• Top of mind zijn/worden (naambekendheid vergroten)
• Bezoek website
• Kopen van producten of diensten
• Verhogen van je omzet
• Verbeteren van de klantrelatie
• Feedback
• Een community opbouwen
• Een introductie, mensen kennis laten maken met…
• Leads (prospects) genereren



Een aantal voorbeelden…

E-mailmarketing Doel



Doel: verkoop van meer bloemen 



Doel: feedback krijgen van klanten



Doel: aanmeldingen gratis pianoles (leads)



Maak je doelen...

S specifiek

M meetbaar 

A acceptabel (commitment)

R realistisch

T tijdsgebonden

E-mailmarketing Doel



Voorbeelden SMART doelen

Omzet gerelateerd:

• In de maand oktober wil ik 5 nieuwe klanten aantrekken.

• In 2022 wil ik mijn omzet met 5% verhogen ten opzichte van 2021.

• In 2022 wil ik dat mijn klant gemiddeld 3 producten afneemt.

• In 2022 moet de gemiddelde orderwaarde stijgen naar € xxx.

• In 2022 moet de behandelfrequentie stijgen naar gemiddeld 

4 behandelingen per klant.



Voorbeelden SMART doelen

Online gerelateerd:

• In de maand juni wil ik 250 unieke bezoekers op mijn website.

• Naar aanleiding van deze e-mailing moet ik 25 ingevulde enquêtes 

ontvangen.

• In reactie op deze e-mailing wil ik 100 kliks naar mijn blog genereren.

• Ik streef ernaar dat er 50 keer geklikt wordt op artikel X in mijn 

nieuwsbrief.



Wat zou het doel kunnen zijn van jouw 

eerste / eerstvolgende e-mailing?

Vraag



STAP 3



Bepaal je…

DOELGROEP



E-mailmarketing Doelgroep

Klanten database op orde?

• één centrale plaats?

• volledige namen en e-mailadressen?

• aanvullende informatie?



• Mannen, Vrouwen

• Verzekering klanten, Hypotheek klanten

• Zakelijke klanten, Particuliere klanten

• Nederland, Buitenland

• Kinderen, Volwassenen

Groepen

E-mailmarketing Doelgroep



• Leeftijd

• Geslacht

• Geografisch

• VIP’s

• Frequentie

• Inkomen

• Bedrijfsgrootte

Segmenten

E-mailmarketing Doelgroep



Een aantal voorbeelden…

E-mailmarketing Doelgroep



Personalisatie Jumbo



Personalisatie Jumbo





Persoonlijke aanhef + 
inspelen op actualiteit



E-maillijst / klantendatabase

E-mailmarketing Doelgroep



E-mail lijst opbouwen

Waar begin je?

- Bestaande klantgegevens (excel, database, cms,…)

- Klantgegevens compleet maken/aanvullen

- Samenvoegen tot 1 bestand 



E-mail lijst opbouwen



E-mail lijst opbouwen

Een groter bereik betekent simpelweg 

een grotere kans op succes. 



E-mail lijst opbouwen

Elk contactmoment kan een e-mailadres opleveren

Bekijk hier de gratis video met 25 tips om 

je e-maillijst te laten groeien >>>
https://linbusiness.nl/gratis-download-video-e-mailmarketing/



E-mail lijst opbouwen

Alvast 2 voorbeelden:



Gratis weggever + aandacht pakken met je content



Maak een quiz of test



STAP 4



Bepaal je…

INHOUD





Stel jezelf de volgende vragen:

• Welke boodschap wil ik overbrengen?

• Welke verwachtingen heeft de ontvanger?

E-mailmarketing Inhoud



We besluiten meestal in 1 microseconde 

of we iets leuk, en dus de moeite waard 

vinden om te lezen, of niet…





Het bepalen van de inhoud doe je zelf. 

Het schrijven van teksten is een vak apart en kun je 

zelf doen of uitbesteden.

E-mailmarketing Inhoud



Tips voor het maken van Content:

• Hou de tekst dichtbij jezelf;

• Stuur de lezer door naar je website voor meer informatie;

• Sterke kopzinnen zijn een goede doorleesstimulans;

• Gebruik citaten of opvallende woorden;

• Gebruik boeiende, passende afbeeldingen;

• Zorg voor een duidelijke ‘call to action’ (Lees meer, Koop nu, Maak 

afspraak);

• Kies als afzender een persoon.

E-mailmarketing Inhoud



Goede, duidelijke call to action



Het beeld is zeer passend bij 
de tekst 

Inspelen op 
actualiteit



Gebruik citaten… 
In dit geval van een 
tevreden klant J



De onderwerpregel:

• Maximaal 6 tot 10 woorden (50 digits).

• Vermijd het woord ‘nieuwsbrief’.

• Persoonlijk element toevoegen.

• Oproepen gevoel van exclusiviteit of urgentie.

• Vraag of een concrete belofte.

• Directe manier van aanspreken.

• Personalisatie.

E-mailmarketing Inhoud



In het onderwerp word ik direct aangesproken door middel 
van een vraag.



Het onderwerp is relevant en triggert, want er wordt 
getrakteerd!





Met welke boodschap ga jij 

jouw klanten verleiden?

Vraag



PRAKTISCHE TIPS
3.



• Zorg voor een herkenbaar en betrouwbaar ogend afzendadres.

• Onderschat het belang van de call2action-knoppen niet.

• Zorg voor herkenbaarheid in design, taalgebruik en beeld.

• Gebruik een webveilig lettertype, zoals Arial, Times New Roman, 

Courier New, Tahoma en Verdana.

• Zorg dat je boodschap ook helder is zonder plaatjes!

E-mailmarketing Tips



• Op dinsdag en donderdag worden de meeste e-mails geopend.

• De meeste Nederlanders lezen hun e-mails vóór 09:00 uur 
of na 19:00 uur.

• Bepaal je eigen verzendfrequentie. Het is vooral belangrijk dat je 
met een vaste frequentie je (potentiële) klanten mailt.

• De bevestigingsmail is de best geopende mail, dus zorg dat er 

meer in staat dan alleen maar “Bedankt voor je aanmelding.”

• Tussen 09:00 en 12:00 uur worden de meeste e-mails geopend.

E-mailmarketing Tips





Linda Bood-de Jong
Strategie – Marketing - Klantbeleving

06 29601562
contact@linbusiness.nl

linkedin.com/in/lindabood-dejong
www.linbusiness.nl

Bedankt voor je tijd 

& aandacht!


