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Iedereen die al een tijd nieuwsbrieven verstuurt weet dat een gedeelte van z’n adressenlijst niet 
actief is. Dit zijn je klanten die al een tijdje niets meer hebben gedaan met je mailing. Waarom 
zou je deze mensen niet wakker schudden? Verwijderen is niet de oplossing, want dat is onnodig 
waarde verkwanselen. Maar wat dacht je van reactiveren? 

Stap 1: Breng je inactieve adressen in kaart 

Bepaal wat inactieve adressen zijn. Zijn dit adressen die al 6 maanden geen mailing meer geopend 
hebben of zijn dat adressen die al 3 jaar niet meer actief zijn?

Stap 2: Bepaal de onderwerpsregel

De onderwerpregel bepaalt voor een groot gedeelte je success. Denk er daarom goed over na 
(zoals altijd eigenlijk). Test via A/B testen welk onderwerp het beste scoort. Verzin iets nieuws, een 
tikkeltje to the edge! Trek de aandacht, verzin iets grappig zolang het natuurlijk maar niet z’n doel 
voorbij schiet. Maak in ieder geval duidelijk dat je graag het contact opnieuw leven wilt inblazen. 



Stap 3: Bepaal hoe de inhoud van de mailing er uit moet zien 

Houd je doel in gedachten. Is men je wellicht vergeten? Introduceer je organisatie dan opnieuw en 
laat weten waarvoor ze je kunnen bellen.

Bied ze een incentive, bijvoorbeeld een gratis whitepaper of een korting. Maak in ieder geval 
duidelijk waarom ze nu wel actief je e-mail programma moeten volgen. 

Je mag de mailing best herhalen. Herinner 1 of 2 keer deze heractiveringsmail.

Stap 4: Evalueer de campagne  

Everlueer hoeveel van de inactieve adressen je hebt weten wakker te schudden. Bepaal hoeveel er 
nog steeds inactief zijn en hoeveel je er kunt verwijderen. 

Maak de balans op hoeveel inspanning en tijd het je kost om een dergelijke campagne op te zetten 
en hoeveel het je uiteindelijk oplevert. Beslis vervolgens of het rendabel is om een dergelijke 
campagne periodiek in te zetten.
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