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+4,3%
347,3 miljard



elke dag

91%
van de mensen
leest haar e-mails

meer dan

Groot bereik!



WAAROM ZOU JE  
E-MAIL STUREN?
๏ omdat iedereen het doet? 

๏ omdat jij iets wilt vertellen? 

๏ omdat het je geld kan besparen?



EMAIL LEVERT DE HOOGTSTE ROI OP

*according to Venturebeat
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http://insight.venturebeat.com/reports/marketing-technology


1. mensen herinneren aan je bestaan 

2. écht persoonlijke voordelen tonen 

3. mensen terugkrijgen naar jouw platform 

4. andere kanalen succesvoller maken 

5. veel taken automatiseren en zo flink opschalen

Met E-mail Marketing kun je:



Waarom denk je dat 
LinkedIn , Facebook, Instagram en 
Pinterest je e-mails blijven sturen?





Waar staan we over 5 jaar?NU!



2023



Wat willen ontvangers?

HET MOET RELEVANT

https://www.emailmonday.com/email-marketing-automation-trends-predictions/


WAT IS RELEVANTIE?

WAT JIJ 
WILT VERTELLEN

WAT ZIJ 
WILLEN HOREN

RELEVANTIE











WAAROM ZOU JE  
E-MAIL STUREN?



?



?



COR - Confirmed Open Rate 
Wie heeft je e-mail geopend? 

CTR - Click Through Rate 
Wie van de ontvangers heeft in je e-mail geklikt? 

CTO - Click To Open 
Wie van de openers heeft in je e-mail geklikt

De 3 belangrijkste meetpunten voor je e-mail



https://www.litmus.com/blog/apple-mail-privacy-protection-for-marketers/


CTR - Click Through Rate 
Wie van de ontvangers heeft in je e-mail geklikt? 

ECR - Email Conversion Rate 
Wie van de ontvangers heeft bijgedragen aan je doel?

De 2 belangrijkste meetpunten voor e-mail

clicks

koop





67%
van alle opens op een

MOBIELTJE



Hoe weet ik wat relevant is?

WAT JIJ 
WILT VERTELLEN

WAT ZIJ 
WILLEN HOREN

RELEVANTIE



👶👧 👨👩 👵👴



Hallo bezoeker! Hallo Annika!
meer 
resultaat!







https://www.gall.nl/smaakprofielen/doe-de-test/














Waar moet ik klikken🐴?



Waar moet ik klikken🐴?



Dingen die afwijken vallen ons eerder op

Von Restorff Effect



Dingen die niet afwijken vallen ons niet op

Waar zit je aandacht nu?



Dingen die afwijken vallen ons eerder op

En nu?



WEET JE NOG?

Knop!



Kijk wel hierKijk niet hierKijk wel hierKijk wel hierKijk wel hierKijk wel hier Kijk wel hier













19%

81%

Nog niet klant Klant



Recency Frequency Monetary value







?



CDP
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✴ Welkom als nieuwe abonnee 

✴ Welkom als nieuwe klant 

✴ Product X is weer op voorraad 

✴ Sirene Sale! Elke eerste maandag van de maand 

✴ Op basis van je eerdere aankopen bevelen we je dit aan 

✴ Je hebt de site bezocht, maar nog niets gekocht 

✴ Je winkelwagen zit nog vol  

✴ Ben je nog blij? 

✴ We missen je!

Slimme campagnes om te automatiseren





picture taken from futureoflife.org

A.I.

https://futureoflife.org/2017/02/03/align-artificial-intelligence-with-human-values/


www.thispersondoesnotexist.com

https://www.thispersondoesnotexist.com/




https://www.linkedin.com/posts/jvrijn_emailmarketer-marketingautomation-activity-7019584060389785600-2BV2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


AI voor het beste verzendmoment

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag ZaterdagZondag



Ruben Zantingh,

… het beste aanbod



… de slimste campagnes



E-mail Marketing t/m 2023?

Ruben Zantingh-Božić

… en een andere invulling van ons vak







1. Investeer in database groei voor meer bereik 

2. Zorg dat je je ontvangers kent voor relevantere e-mails 

3. Verleid met je e-mails tot een click voor meer verkeer 

4. Segmenteer op klik- en koopgedrag voor meer resultaat 

5. Experimenteer met AI voor nieuwe ideeën 

6. Automatiseer je campagnes voor meer tijd in het zadel

6 tips voor meer succes met je e-mails:



?



Dankjewel voor je aandacht! 

Slides met bonusmateriaal ontvangen? ruben@whybecause.nl

Ruben Zantingh-Božić

mailto:ruben@whybecause.nl


BONUS



1. Ken ik de afzender? 

2. Waar gaat de onderwerpregel over? 

3. Wat willen ze dat ik doe met deze e-mail? 

4. Wil ik dat zelf ook nu? Of later?

Zo wordt e-mail gelezen:



35
karakters van je

tekst in de eerste
zet de belangrijkste

onderwerpregel



Design Trends
(and other trendy stuff)
Design Trends
(and other trendy stuff)

Bekijk de presentatie en meer
op de EMAS.nl website

https://emas.nu/terugblik-2022/


reallygoodemails.com

http://reallygoodemails.com


Intro (x clicks)

Blok 1 (x clicks)

Artikel 4 (x clicks)

Artikel 1 (x clicks)

Footer (x clicks)

Online versie (x clicks)

Artikel 2 (x clicks)

Artikel 3 (x clicks)

Blok 2 (x clicks)

Blok 3 (x clicks)

Blok 4 (x clicks)

Intro (x clicks)

Artikel 5 (x clicks)

Artikel 4 (x clicks)

Artikel 1 (x clicks)

Footer (x clicks)

Online versie (x clicks)

Artikel 2 (x clicks)

Artikel 3 (x clicks)

Blok 1 (x clicks)
Blok 2 (x clicks)

Blok 3 (x clicks)
Blok 4 (x clicks)

‘heatmaps’



Less  
is vaak 
veel more.



Bonus tip over testen
(pssst, dit is exclusieve content, alleen getoond in deze workshop)

Herinner jij je de grafiek over omzet uit niet-openers?
Wil jij ook een stap verder gaan met testen?

Wil jij je testresultaten écht verbeteren?

Lees het artikel van Jeanne Jennings
over het kiezen van de juiste KPI

Help mij goed testen

Ja, het is écht gratis

http://www.jeannejennings.com/case-study-how-the-wrong-kpi-can-make-your-testing-useless/
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Bonus tip over testen
(pssst, dit is exclusieve content, alleen getoond in deze workshop]

Herinner jij je de grafiek over omzet uit niet-openers?
Wil jij ook een stap verder gaan met testen?

Wil jij je testresultaten écht verbeteren?

Lees het artikel van Jeanne Jennings
over het kiezen van de juiste KPI

Help mij goed testen

Ja, het is écht gratis

Grote kop

Subkopje

Prikkelende 
vragen

Duidelijke 
grote knop

Zekerheid

V-vorm voor 
blikrichting

Waren deze 
dingen je al 
opgevallen?

Herhaling 
woord 

‘testen’
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Wordt jouw e-mail gezien als spam? 
Check het via deze website

https://www.mail-tester.com/








GET THE EMAIL ACCESSIBILITY BEST PRACTICES HERE

IS EVERYBODY ABLE TO READ YOUR EMAILS? 
YES? HOW SURE ARE YOU? CHECK IT OUT…

https://www.emailonacid.com/blog/article/email-development/email-accessibilty-in-2017/

