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Haal meer uit je nieuwsbrief - 10 praktiscHe tips

De nieuwsbrief is voor veel organisaties hét middel om direct te communiceren met klanten en 
relaties. In de praktijk zien we dat de nieuwsbrief weliswaar leidt tot meer traffic naar de site, 
maar dit kan nog verder geoptimaliseerd worden. In dit artikel 10 tips voor optimalisatie van de 
nieuwsbrief. 

Tip 1: Maak  ‘persoonlijk’  

Gebruik alle informatie die je hebt van klanten om de nieuwsbrief zo persoonlijk mogelijk te 
maken. Klanten hebben een naam, dus wil je persoonlijk contact, spreek je klant dan aan bij 
de naam. Personaliseer je nieuwsbrief in de aanhef en je klant zal zich meer aangesproken 
voelen. Wanneer je de artikelen dan ook nog laten aansluiten bij de interesses van de lezer, is de 
waardering vele malen hoger.

Tip 2: Gebruik sterke afbeeldingen

Veel mensen zijn visueel ingesteld, Maak daarom gebruik van sterke afbeeldingen om de tekst te 
onderbouwen. Een afbeelding zegt immers meer dan duizend woorden.



Tip 3: Gebruik pakkende koppen 

Zorg voor pakkende koppen, zowel de berichtkoppen als het onderwerp van de nieuwsbrief. 
Mensen screenen vaak snel je nieuwsbrief, dus wil je gezien worden, zorg dan voor duidelijke 
kopteksten.

Tip 4: Denk goed na over het onderwerp 

Met name de onderwerpregel zal invloed hebben op je openingspercentage en dus je succes. Denk 
dus goed na over het onderwerp. Deze moet de lezer verleiden de nieuwsbrief te openen. Welk 
onderwerp het beste werkt is, zoals vaak, een kwestie van testen en proberen. De splittesten of 
A/B testen in je software bieden een handige manier om je onderwerp te testen.  

Tip 5: Vergeet de intro niet 

Geef een goede teaser van het artikel waardoor de interesse van de lezer wordt gewekt en hij wil 
doorklikken naar het complete artikel op de site.

Tip 6: Wees consequent en zorg voor regelmaat 

Verstuur de nieuwsbrief met een vaste regelmaat en op vaste tijdstippen waarvan je de kans groot 
acht dat je lezer ontvankelijk is voor je informatie.



Tip 7: Zorg voor een tekstversie 

Een alternatieve tekstversie zorgt er voor dat lezers de nieuwsbrief toch kan lezen, als hun 
e-mailprogramma geen opgemaakte e-mails kan verwerken.

Tip 8: …en een online versie

Neem altijd een link op naar een alternatieve online versie van de opgemaakte nieuwsbrief. Zo is 
deze altijd in de goede vorm te lezen.

Tip 9: Geef iets extra’s 

Geef je lezer het gevoel dat inschrijven en lezen van je nieuwsbrief iets extra’s oplevert. 
Denk bijvoorbeeld aan interessante en gerelateerde zaken, waarbij bezoekers alleen via jouw 
nieuwsbrief over exclusieve informatie beschikken. Een speciale kortingsactie of special event 
waarbij nieuwsbrief lezers altijd als eerste op de hoogte zijn. Dit kan ervoor zorgen dat abonnees 
de nieuwsbrief blijven lezen.

Tip 10: Maak duidelijke links 

Voorzie links van een heldere tekst, waardoor lezers weten wat ze kunnen verwachten. Een tekst 
als ‘Lees meer over het optimaliseren van nieuwsbrieven’ zegt veel meer dan ‘Lees verder’.
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