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Inleiding

E-mails maken is makkelijk. E-mails maken die mensen lezen én die doen 
klikken, dat is heel wat anders. 

Toch hoeft het niet zo moeilijk te zijn. 

Aan de hand van deze vier handige stappen, schrijf jij binnenkort alleen nog 
e-mails die nagels met koppen slaan.

1.  Je e-mail voorbereiden
2.  Structureren in inhoud en design
3. Scanbaar schrijven
4. Overtuigen en aanzetten tot actie

Let’s go! 👊
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Je e-mail voorbereiden

Zomaar beginnen typen zonder nadenken, is geen goed idee.  
Begin gestructureerd en doordacht aan je mailing. 

Wie is je doelgroep? 
Schrijf het beknopt uit en stel eventueel één of meerdere persona’s op. 

- Welk geslacht heeft deze persoon uit je doelgroep? 
- Wat is zijn of haar leeftijd, woonplaats, burgerlijke status en functie?
- Welke opleiding heeft deze persoon gevolgd en welke hobby     
 beoefent hij of zij? 

Wanneer je weet voor wie je schrijft, gaat alles een stuk vlotter en 
ben je er zeker van dat je die persoonlijke toets kunt toevoegen. 
Die personalisatie is trouwens een zeer belangrijk detail dat veel 
teweeg brengt. Want wanneer een lezer het gevoel heeft persoonlijk 
te worden aangesproken, heeft hij sneller de neiging om te doen wat 
je vraagt of beveelt. 

Door in het achterhoofd te houden voor wie je e-mail bestemd is, 
denk je ook goed na over de relevantie van jouw mailing voor je 
doelgroep. Door te focussen op wat je doelgroep echt wil lezen, 
komt je boodschap beter aan. 
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Je e-mail voorbereiden

In welke fase van de klantreis bevindt je ontvanger zich?
Om je mailing relevant te maken, moet je natuurlijk ook weten in welke fase van 
de klantreis je ontvanger zit. 

1. Heeft hij informatie nodig omdat hij je product of dienst nog niet kent? 
Dan zit hij in de awareness fase. Dan moet je die informatie in je mailing 
aanbieden en de voordelen duidelijk naar voren brengen.
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Je e-mail voorbereiden

2. Kent de ontvanger je product, maar kan hij nog een extra duwtje in de rug 
gebruiken om tot een aankoop over te gaan? Dan zit hij in de consideration 
fase.  
 

Belangrijk is dan om te overtuigen, dat kan makkelijk met een promotie of 
uitzonderlijke service zoals een tijdelijke gratis verzending. Het is aan jou 
om duidelijk te maken waarom je ontvanger best nú de aankoop doet.
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Je e-mail voorbereiden

3. Is je ontvanger al overtuigd en komt het nu op kopen aan? Dan zit hij 
duidelijk in de decision fase. De fase waar je het hem zo makkelijk mogelijk 
moet maken. Zorg ervoor dat hij in één klik zijn aankoop (of een ander doel) 
kan bevestigen. 
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Je e-mail voorbereiden

4. Heeft je ontvanger al gekocht en wil je hem daarvoor belonen? Dan is je 
klant aangekomen in de customer care fase. 

Het draait dan alleen nog om hem zo tevreden mogelijk te houden zodat 
de mogelijkheid op een toekomstige aankoop blijft bestaan. En zodat hij 
mogelijks, als ware ambassadeur, een goed woordje over jouw bedrijf/dienst 
doet. Je moet je klant in deze fase goed verzorgen.
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Je e-mail voorbereiden

Welke schrijfstijl past bij jouw merk?
Ongeacht in welke fase je klant zich bevindt en met welk doel je de mailing 
schrijft, je kiest altijd voor dezelfde schrijfstijl. Wij noemen het in marketingtermen 
ook wel de ‘tone of voice’. Welke schrijfstijl of ‘tone of voice’ bij jouw merk 
past, kun je gemakkelijk ontdekken. 

👉 Hoe spreek jij je klanten aan? Welke communicatie zijn ze van je 
gewend? Omschrijf je je stijl van communiceren eerder als speels, 
dynamisch en persoonlijk met een vleugje humor? Trek dit dan door in al je 
online communicatie, waaronder je e-mails.

👉 Ben je eerder afstandelijk tegenover je klanten en houd je een louter 
zakelijker communicatiestijl aan, doe dit dan ook in je e-mails. Maar gebruik 
geen moeilijke woorden of onduidelijke vaktermen omdat je denkt dat die je 
slimmer doen lijken. Dat doen ze in geen geval. 

Kortom, schrijf zoals je tegen je klanten spreekt. 
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Je e-mail voorbereiden

Ga in de schoenen van je ontvanger staan
Door jezelf in de schoenen van je ontvanger te zetten, ga je ook 
ontvangergericht schrijven. 

Niemand wil weten wat jij als merk te bieden hebt, wel wat dat aanbod voor de 
ontvanger zelf betekent. 

Door slim om te gaan met woorden overtuig je je lezer sneller. “Jij bepaalt...”, 
“jij ontvangt...” en “zodat u…” helpen om die vertaalslag te maken. Ze werken 
opvallend beter dan “wij bieden…”, “wij sturen u…” of “wij gaan voor…”. 

Wat zijn de unique buying points voor je ontvanger? Wat zit erin voor je 
ontvanger? Daar moet je focus liggen.

3 vuistregels die je hierin bijstaan:

👉 Mensen willen niet veranderen maar verbeteren.
👉 Mensen willen als mens worden aangesproken.
👉 Het gaat niet om de tool, maar om het doel.
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Structureren in inhoud en design

De structurele houding die je hebt aangenomen tijdens het voorbereiden, 
gebruik je nu ook bij de opmaak van je e-mail. 

Houd het vooral kort en bondig, want je weet: schrijven is schrappen. 

Om je daarbij te helpen, maak je best gebruik van templates en sjablonen 
waarin je je e-mail vormgeeft. Zo krijg je steeds uniform opgestelde teksten en 
ben je bewuster bezig met het kort en bondig te houden. Je hebt immers maar 
zo veel ruimte. Naast een handige houvast voor jou, levert het ook uniformiteit 
en herkenning op voor je ontvanger. Een win-winsituatie. 

Start met een aantal woorden (maximaal 10) en bouw zo stilaan op naar meer 
tekst. Je moet eerst je lezer mee hebben vooraleer je hem bestookt met lange 
tekstblokken. 

Maak daarnaast gebruik van titels, tussentitels, vetgedrukte woorden, 
alinea’s en witruimte om je teksten ademruimte te geven. 

Om het met de woorden van onze Nederlandse conculega’s te zeggen: 

“je doelgroep heeft de spanningsboog van een poffertje.” 

Houd het daarom kort, gestructureerd en duidelijk.
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Scanbaar schrijven

Je merkt hoe belangrijk een goede voorbereiding is. We zijn al halverwege het 
proces, en pas nu beginnen we te schrijven. Ook voor het schrijven zijn er heel 
wat hulpmiddelen om je op weg te helpen. 

Bij het versturen van e-mails, krijgt je ontvanger in zijn mailbox niet meteen de 
hele tekst te zien. Hij of zij moet eerst klikken op de mail vooraleer hij jouw werk 
te zien krijgt. Vergeet dat deel dus zeker ook niet de broodnodige aandacht te 
geven. 

Wat ziet de ontvanger?
Afzender

Je ontvanger krijgt eerst de afzender te zien. 

Je e-mailadres moet daarom aantrekkelijk zijn en - omdat we het al een hele 
tijd promoten - adviseren we je ook hier om het persoonlijk te maken. Houd 
daarnaast rekening met herkenning van je merk, je branding en de relatie  
met het onderwerp.

Een e-mailadres zoals mails@bedrijfx.be komt minder persoonlijk over dan 
wanneer je maxime@bedrijfx.be gebruikt. Een no-reply e-mailadres gebruik je 
dus best niet als je de interactie met je lezer zo hoog mogelijk wil houden. Je 
snapt het wel:  

 

“Mensen gaan voor de vent, niet voor de tent.” 
“Mensen gaan voor het wijf, niet voor het bedrijf.” 

 
Zullen we afspreken dat dit twee quotes zijn die je vanaf nu altijd voor de geest 
haalt bij het schrijven van je e-mails? Ja? Mooi zo. 
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Scanbaar schrijven

Onderwerpregel

Houd het ook hier kort en zorg tegelijk ook voor een goede balans tussen 
duidelijkheid en aantrekkelijkheid. 

Geen gemakkelijke opdracht, dat weten we. Ga voor een onderwerpregel van 
een vijftal woorden of 35 tot 50 à 60 tekens, inclusief spaties. 

Maak er een vraag, stelling of gebiedende wijs van en maak gebruik van 
tekens en symbolen. 

“Emoji’s”, horen we je zeggen? Ja! 😍

“Sarah, bingewatch je favoriete series! 👀”  is bijvoorbeeld een goede 
onderwerpregel van Netflix die aandacht trekt. 
 
“Maak je klaar voor de herfst met product X” kan perfect voor een verkoper van 
huishoudproducten.
 
“Top 10 bestverkochte barbecues” is dan weer goed voor een verkoper van 
tuinmeubilair. 

Zolang het maar persoonlijk, relevant en ontvangergericht is.  
Maar dat wist je natuurlijk al. 
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Scanbaar schrijven

Preheader

De preheader, preview text of snippet is er om je onderwerpregel te versterken. 
Dé kans om in twee zinnen (of maximaal 85 tekens) te vertellen waarover 
je mail gaat. Ga ook hier de uitdaging aan om deze zo kort, duidelijk en 
aantrekkelijk mogelijk te maken. 

👉 Geef meteen de ‘what’s in it for me’ mee: “Geniet van 50% korting, want
meevallers kunnen we deze maand allemaal wel gebruiken.”

👉 Maak je lezer nieuwsgierig, we zijn tenslotte allemaal gek op raadsels: 
“Hier is iets om je reis naar Parijs onvergetelijk te maken.” 

De inhoud van je bericht
Nu komt het erop aan je boodschap vorm te geven in je bericht. 

Wil je echt de aandacht van je lezer grijpen? Dan moet je investeren in 
storytelling. 

Mensen lezen veel liever authentieke verhalen dan wollige marketingpraatjes. 
Waarom? Omdat die dichter bij hun eigen wereld staan en omdat we onszelf als 
mens nu eenmaal graag spiegelen.

Storytelling inspireert mensen en verbindt. Het werkt openheid, vertrouwen en 
verbondenheid in de hand. Een techniek om op in te zetten, dus!

Maak je tekst daarnaast hapklaar en scanbaar. Ontvangers willen geen 
doorlopende tekst lezen, ze willen net als op websites meteen weten waar 
het op staat. Houd het dus - opnieuw- kort en bondig en start altijd met het 
belangrijkste. 
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Scanbaar schrijven3

Het KTO-model is hierbij een echte aanrader. 

👉 Bouw je tekst op door eerst de kern (K) weer te geven, daarna steeds meer 
toelichting (T) te geven en die daarna te onderbouwen (O). In je kernbericht 
focus je op emoties en op herkenning. Daarna geef je nog wat voordelen 
mee voor de ontvanger en uiteindelijk maak je je beloftes waar. 

Maak gebruik van opsommingen om je boodschap scanbaar te maken. Een 
opsomming van een oneven aantal werkt het beste: drie of vijf bullet points zijn 
ideaal.

• Zoals.
• Dit.
• Dus.

Wat ook erg in is tegenwoordig, is taalintensivering. Vergeet adjectieven 
als ‘heel’, ‘erg’ of ‘zeer’, want die hebben weinig betekenis. Woorden als 
‘fonkelnieuw’, ‘belachelijk simpel’ en ‘briljant’ zijn veel krachtiger en scoren beter. 
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Overtuigen en aanzetten tot actie

Je e-mail is bijna af. Je hebt je verhaal vormgegeven en je boodschap duidelijk 
gemaakt. 

Nu komt het alleen nog aan op overtuigen. Want hoe je het ook draait of keert, 
je wil iets van de lezer verkrijgen. Een klik, een aankoop of een contactopname: 
noem maar op.

De tools die je kunt inzetten zijn: 

👉 Tekstuele links
👉 Koppen
👉 Persuasieve technieken

Tekstuele links
Met tekstuele links hebben we het natuurlijk over de ‘klik hier’-knoppen. 
Alleen… die ‘klik hier’, dat kan echt niet meer. Het biedt geen waarde voor je 
lezer en het is niet ontvangergericht. Bied een langere linktekst als dat nodig 
is en beschrijf de handeling in detail. 

Zorg ervoor dat de linktekst overeenkomt met de inhoud: “zo zet je de stoel in 
elkaar” in plaats van “wil je weten hoe je de stoel in elkaar zet? klik hier”. 
Zorg er met andere woorden voor dat de link los kan gelezen worden. Dat je 
hem overal kan zetten en hij niet afhankelijk is van de tekst die errond staat. 

Wil je leiden naar een pdf of video? Vermeld dat er dan in.  
“Bekijk de video over x” of “Download hier de pdf over x”.
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Overtuigen en aanzetten tot actie

Koppen
Koppen zijn ook erg belangrijk. Maar er zijn wel een heleboel zaken die je in 
koppen best vermijd. 

Lange woorden hebben bijvoorbeeld een negatief effect op de click 
through rate. Langetermijninvestering is zo’n voorbeeld. Die splits je best op in 
verschillende woorden: een investering voor op lange termijn.

Ook vraagtekens, aanhalingstekens en citaten zet je best niet in je koppen. 

Wat wél werkt zijn signaalwoorden zoals ‘kortom’, ‘ten eerste’ etc. Maar ook 
voornaamwoorden zoals ‘ik’, ‘jij’, etc en sentimentwoorden - kortom, woorden 
die positief geladen zijn - werken. 
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Overtuigen en aanzetten tot actie

Persuasieve technieken
Mensen overtuig je met psychologie. 5 persuasieve technieken die je lezer 
overhalen zijn: 

👉 Straffen en belonen: beloon je fans regelmatig met ‘early bird acties’. 
Of doe acties voor ‘snelle beslissers’.

👉 Implementeer een checklist. We hebben als mens de neiging om checklists 
te willen afvinken. Door je mailing op te stellen in stappen, tips of lijstjes, 
geef je je lezer de mogelijkheid om procesgericht af te werken.

👉 Schaarste: hoe minder ervan is, hoe liever we het willen hebben. 
Een aftelklok toevoegen of vermelden dat er nog maar ‘een aantal kamers 
beschikbaar zijn’ is zo’n psychologische beïnvloeding. Dit is natuurlijk een 
voorbeeld dat gepaard gaat met ‘negatieve gevoelens’ bij je lezer. Hier 
moet je goed mee opletten. Je kunt het ook positief maken door voordelen 
te bieden als je eerder reserveert.

👉 Maak je e-mails verrassend. Mensen zijn gek op raadsels, enigma’s of 
grote geheimen en willen er graag deel van uitmaken. Zet die in om de 
aandacht van je lezer te houden. 

👉 Maak het tenslotte eenvoudig voor je lezer. Houd het compact en vergelijk 
moeilijkere zaken met bekende concepten: een platform dat informatie 
samenbrengt kan je bijvoorbeeld ook benoemen als een ‘bibliotheek’. Daar 
kunnen mensen zich sneller iets bij voorstellen. Bovendien, door de zaken 
simplistisch voor te stellen, appreciëren mensen je meer.
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En nu jij!

Je hebt zonet bakken kennis opgedaan. Proficiat!

We hopen je hiermee geïnspireerd te hebben om nu fantastisch leuke, 
waardevolle e-mails te gaan creëren voor je klanten. 

Vind je het toch moeilijk om zelf aan de slag te gaan en zet je graag onze 
professionals in wat marketing automation betreft? 
Laat dan zeker van je horen!

We kijken ernaar uit om samen te werken. 🤘

Vertel ons welke mails jij wilt uitsturen

https://thinktomorrow.be/contact
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