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12 tips OM tE ZORGEN DAt JE NiEUWsBRiEF VAKER GEOpEND WORD  

Een nieuwsbrief verstuur je omdat je wilt dat de inhoud ervan gelezen wordt.  Maar hoe zorg je 
er nu voor dat de nieuwsbrief allereerst goed geopend wordt? Om het openingspercentage te 
verbeteren, geven we je graag 12 tips die het resultaat van je e-mailmarketing activiteiten gaan 
verbeteren!

Tip 1: Bepaal het juiste verzendmoment.

Wanneer hebben je lezers de meeste aandacht voor je? Stuur dan je nieuwsbrief!  Bij zakelijke 
lezers is dat bijvoorbeeld niet in het weekend of in de avond. Een beter moment ligt tussen 13.00 
en 15:00 uur, want rond of net na de lunch wordt vaak even tijd gemaakt om de mail te lezen. 
Onderzoek wijst verder uit dat b2b nieuwsbrieven op dinsdag het meest worden geopend. Om 
erachter te komen of dit ook het beste moment is om jouw nieuwsbrief te versturen, dien je te 
bekijken wanneer jouw doelgroep het actiefst is. Kijk naar de e-mail marketingstatistieken uit het 
verleden. Op deze manier kom je erachter op welke dag en rond welk tijdstip jouw doelgroep het 
actiefst is. 

Kortom: Verstuur je nieuwsbrief op het moment dat jouw lezers het actiefst zijn. Kruip in de huid 
van de doelgroep en verfijn daarna door te experimenteren en te meten.



Tip 2: Zorg voor een goede onderwerpregel: kort, duidelijk, prikkelend.

Het onderwerp van de e-mail bepaalt grotendeels het succes van je e-mail campagne.

Een goede onderwerpregel geeft de kern van je boodschap weer, zonder hierbij schreeuwerig over 
te komen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt verder: hoe korter, hoe beter. 

Een goede manier om er achter te komen welk onderwerp het beste resultaat levert, is gebruik 
maken van a/b testen. Dit houdt in dat er twee onderwerpregels voor een bepaalde periode tegen 
elkaar worden getest, dit wordt naar een selecte groep ontvangers gestuurd. Vervolgens wordt de 
winnende onderwerpregel naar de rest van de ontvangers gestuurd.

Tip 3:  Maak goed duidelijk wie de afzender is.

Nog voordat een ontvanger kijkt waar een nieuwsbrief over gaat, bekijkt hij wie de afzender 
van de e-mail is. Maak dit zo duidelijk mogelijk. Bekend maakt bemind luidt hier het devies. De 
ontvanger maakt de beslissing om de nieuwsbrief te openen op basis van de afzendernaam en de 
onderwerpregel. Ongeveer 65% (bron: Epsilon) van de ontvangers bepaalt aan de hand van het 
afzenderadres of ze een e-mail openen of direct verwijderen. Dit maakt het afzenderadres zeer 
belangrijk.



Tip 4: Zet belangrijk inhoud bovenaan.

Een preview panel zorgt er in sommige e-mailclients (outlook) voor dat ontvangers van de e-mail 
al een preview zien terwijl ze deze nog niets eens geopend hebben. Zet belangrijke inhoud daarom 
bovenaan, zodat ontvangers je belangrijkste inhoud al in de preview zien. Dit vergroot de kans op 
het openen van je e-mail. 

Tip 5: Gebruik een preheader of snippet: de versterking van je onderwerpregel 

Een snippet of een preheader is de eerste tekst die wordt weergegeven onder of naast de 
onderwerpsregel. Bij veel nieuwsbrieven bevat de snippet standaardregels als

• U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven voor…
• Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie
• Bekijk deze e-mail met afbeeldingen

Omdat snippet de eerste tekst in je e-mail is, zullen e-mailclients als Gmail, Outlook en de 
e-mailclient op de iPhone deze tekst (of een gedeelte hiervan) na het onderwerp laten zien. Indien 
je ontvanger de mail niet opent dan hebben deze links geen nut. Maak gebruik van de preheader 
om je onderwerpregel kracht bij te zetten en de ontvanger te overtuigen jouw e-mail te openen.

 



Tip 6: Haal alleen de juiste opt-ins binnen.

De interesse van je abonnees om je e-mail te openen is afhankelijk van de mate waarin zij 
daadwerkelijk tot je doelgroep behoren. Een goede ‘match’ tussen abonnee en jouw informatie, 
leidt er automatisch toe dat een groter deel van je abonnees geïnteresseerd is en dus je mail zal 
openen Zorg ervoor dat tijdens het inschrijfproces de juiste verwachtingen gecreëerd worden. Zorg 
er daarom bij inschrijving voor dat volstrekt duidelijk is wat een abonnee van je zal ontvangen.

Tip 7: Kies de juiste frequentie van je nieuwsbrief.

Vind de juiste balans in je verzenfrequentie. Te  vaak verzenden betekent dat je lezers een overkill 
krijgen van jouw informatie en interesse verliezen. Niet vaak genoeg verzenden zorgt ervoor dat ze 
je uit het oog verliezen. Het is dus zaak om de juiste frequentie te kiezen. In feite bepaalt de mate 
van relevantie of je lezer de frequentie van je nieuwsbrief als te vaak of te weinig ervaart. Maar net 
als bij bijna alles op het gebied van marketing: je weet het alleen zeker als je het hebt getest.

Tip 8: Meten is weten.

Zoals besproken in de vorige tip staat meten voor verbeteren. De ene doelgroep is de andere 
niet.  De beste manier om je openingspercentage te verhogen is door verschillende dingen uit 
te proberen en de e-mailstatistieken te meten. A/B-tests kunnen hierbij helpen. Probeer diverse 
onderwerpsregels en verzendtijden om te kijken wat het beste werkt. 



Tip 9: Optimaliseer het leesvenster.

De ontvanger maakt de beslissing om te openen steeds vaker op basis van de inhoud van het 
leesvenster. Controleer voordat je de nieuwsbrief gaat versturen dan ook hoe de nieuwsbrief eruit 
ziet in het leesvenster. Graag geef ik je wat tips:

5 Tips voor optimalisatie van het leesvenster:

1.     Zorg ervoor dat het logo voor herkenning zorgt bij de ontvanger. Bij voorkeur links boven

2.     Zorg ervoor dat de onderwerpregel overeenkomt met de tekst welke zichtbaar is in het     
         leesvenster.

3.      Laat in het leesvenster middels een inhoudsopgave zien welke onderdelen je in de           
         nieuwsbrief behandelt. Veel lezers screenen vaak snel je nieuwsbrief.

4.     Geef afbeeldingen altijd een titel: veel e-mailprogramma’s openen de afbeeldingen niet   
         meer standaard. Bij veel nieuwsbrieven wordt de inhoud onleesbaar doordat de afbeeldingen     
         niet worden getoond. Zoals je kunt voorstellen is dit niet bevorderlijk voor je open-rate. Geef  
         daarom de afbeeldingen altijd een naam mee zodat de ontvanger weet wat er hoort te staan.

5.      Maak de e-mail leesbaar door meer tekst te gebruiken en minder plaatjes. 

Plaatjes worden in veel e-mailclients niet meer standaard getoond. De ontvanger moet deze 
downloaden via een link of een button. In heel veel gevallen is de inhoud van de e-mail onleesbaar 
doordat de plaatjes niet worden getoond. Dit gaat ten koste van uw open- en klik ratio. Maak de 
e-mail leesbaar door meer tekst te gebruiken en minder plaatjes. De kans is dan groter dat men 
iets interessants leest en alsnog plaatjes activeert en klikt op de links. 



Tip 10: Zorg voor een opgebouwd imago.

De mate en manier waarop je contact hebt gehad met je lezer en het imago dat je hebt 
opgebouwd in de loop de jaren, bepaalt de relatie die je lezer heeft met je organisatie. Wanneer 
er een goede band is met ontvangers, zullen de open- en de clicktrough rate een bericht dit 
bevestigen. Wanneer dit niet het geval is, zal je meer uit de kast moeten halen om je lezer je 
e-mailbericht te laten openen. Een pakkende onderwerpregel kan daarbij helpen.

Tip 11: Content en onderwerp moeten aansluiten.

Uiteraard heeft het onderwerp betrekking op de inhoud van de nieuwsbrief. Zorg ervoor dat deze 
feilloos op elkaar aansluiten zodat je lezer niet onaangenaam verrast wordt door het gebrek aan 
relevantie.

Tip 12: Geef eens iets weg in je nieuwsbrief.

Indien klanten weten dat er zo nu en dan iets waardevols weg wordt gegeven in de nieuwsbrief 
zullen zij veel sneller de nieuwsbrief weer openen. De klant waardeert dit cadeau enorm en zal 
jouw nieuwsbrief in de toekomst vaker openen om te kijken of er niet nog zo’n leuk cadeautje 
wordt meegestuurd.
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