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Kennismaking en inleiding

Waarom email nieuwsbrieven versturen?

Wat zijn de wettelijke randvoorwaarden?

Praktisch

Hoe verzamel je e-mail adressen en hoe laat je die lijst groeien?

Hoe schrijf je een goede nieuwsbrief 

Aan de slag met Mailchimp

Het maken en verzenden je de nieuwsbrief

Het koppelen van de nieuwsbrief aan je website

Agenda | Doelstelling 



Het is veel goedkoper dan brieven

Het sluit aan bij de informatiebehoefte van mensen  alles via 

internet

Jij komt 1:1 rechtstreeks binnen bij iemand, onafhankelijk van 

platform

Het vestigt de aandacht weer op uw diensten

Iedereen heeft email, niet iedereen heeft social media 

Je kunt dingen automatiseren

MEETBAAR

Waarom nieuwsbrieven versturen?



De regels staan in artikel 11.7  Telecommunicatiewet 

(de anti-spamwet). Ook nieuwe wet AVG.

Controle door ACM via www.spamklacht.nl

Aan wie mag u wanneer e-mailings versturen?

Klantrelaties 

Zelfs als ze daar niet expliciet toestemming voor hebben gegeven 

Emailadressen met een “opt-in” toestemming

een expliciete en aantoonbare toestemming, verleend aan de verzender voor 

het ontvangen van e-mail nieuwsbrieven over relevante onderwerpen.

Wettelijke randvoorwaarden

http://www.spamklacht.nl/


Wettelijke eisen voor e-mails versturen?

1. U heeft toestemming of toestemming gekregen   (opt-in)

2. De ontvanger moet zien van wie de e-mails afkomstig zijn

3. Er moet een afmeld-mogelijkheid zijn 

Zie ook: www.acm.nl  veel gestelde vragen over emailen / spam

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/internet/veelgesteld

e-vragen-over-spam

Commerciele e-mails  Serviceberichten

Wettelijke randvoorwaarden

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/internet/veelgestelde-vragen-over-spam


Hoe verzamel jij je e-mail adressen en hoe laat je die lijst groeien?

Emailadressen verzamelen



Check…

• formulier op website  / formulier op Facebook  / LinkedIn etc

• pop-up op website

• onderaan jouw emailbericht

• QR code op brochure

• bij bestelling van..

• deelname event / bijeenkomst / presentatie / cursus  / beurs

• download van… 

• in ruil voor iets gratis.. actuele, of leuke, nuttige informatie…

• in ruil voor service (aan de kassa !! of klantenservice)

• deelname aan spel / actie / quiz / scan

• door delen / doorsturen emails

• Samen met partner ondernemers Meerdere lijsten?? waarom

Emailadressen verzamelen

1. Geef altijd het 

doel aan!

2. Maak duidelijk

wat iemand

krijgt



1. Waardevolle, actuele, relevante informatie voor die doelgroep

2. Juiste moment

3. Visueel aantrekkelijk

4. Gebruiksvriendelijk (op mobiel / kort / linken)

5. Goede titel   (zie document op zandbak.nl/mailchimp)

6. Nodigt uit tot actie

7. Duidelijke afzender  / herkenbaarheid

8. Afmeldoptie

Tofu-Mofu-Bofu

Wat is een goede nieuwsbrief?



Mailchimp is een van de vele aanbieders.

• Tot 2.000 emailadressen is Mailchimp gratis!

• Mailchimp heeft heel veel gebruikers

• De reputatie van de emailservers is HOOG

• Mailchimp is eenvoudig te koppelen aan Wordpress  (en vele anderen)

• Mailchimp is gebruiksvriendelijk (geen HTML kennis nodig)

• Mailchimp biedt gratis mail automation 

• Nadeel: alles in Engels!

Waarom Mailchimp?





Aan de slag met Mailchimp

Account(s) aanmaken en instellen

Account  Settings  Users

 Settings  Contact info

Aan de slag met Mailchimp



Aan de slag met Mailchimp

Domein verifieren

(waarom?)

Aan de slag met Mailchimp



Procedure eerste keer:

1. Lijst inrichten

2. Template maken

3. Nieuwsbrief maken op basis van template 

4. Samenvoegen als campagne

Procedure volgende keren

1. update lijst (optie) 

2. Nieuwsbrief maken op basis van template of vorige nieuwsbrief

3. Samenvoegen als campagne

Aan de slag met Mailchimp



Mail-lijsten maken

Standaard lijst                       Groepen binnen een lijst (zichtbaar voor 

klant)

Segmenten binnen een lijst (zichtbaar voor jou)

Adressen importeren voorbeeld

Inschrijvers via website

Maak lijst met alleen jouw eigen email erop!

Aan de slag met Mailchimp



Per Mail-lijst

Signup Forms

de emails vertalen 

(= taal kiezen!!)

Aan de slag met Mailchimp



Aan de slag met Mailchimp

Adreslijsten koppelen aan je (Wordpress) website

1) via Mailchimp formulier        (link naar General forms)

2) Embedded formulier ( HTML code genereren en plakken op site)

3) Plugin gebruiken ( Wordpress plugin koppelen)

4) Via een WP formulier ( Plugin bij Contact Form 7)

Mailchimp koppelen aan Facebook  of Twitter

In Mailchimp  account  Integrations Facebook



Templates gebruiken

Een template is handig om je standaard opmaak te bewaren voor een 

volgende mailing.  Je koppelt dan een template aan een lijst en maakt een 

nieuwsbrief met template als basis voor die campagne. 

Aan de slag met Mailchimp



Campagne maken

Campagne = emailbericht versturen aan een bepaalde lijst of 

segment

Aan de slag met Mailchimp



Versturen en Rapportages

Delivery rate

Open rate

Click rate

Top clicked links

Subscribers with most opens

Social shares

Aan de slag met Mailchimp



Optie: Automation 

Verstuur automatisch één of meerdere emails gebaseerd op een trigger.

Een trigger kan zijn:

• Aanmelden op een lijst + x dagen daarna 2e mail

• Verjaardag

• Aanschaf product

• Doorklik op link in eerdere nieuwsbrief

Aan de slag met Mailchimp



Tips voor Nieuwsbrieven

1. De taal

2. Merkpersoonlijkheid

3. Het doel

4. De inhoud

5. Toegankelijkheid

Aan de slag met Mailchimp



Aan de slag met Mailchimp


