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Besteed aandacht aan de ‘envelop’ van je digitale nieuwsbrief 
(2) 
 
Om te voorkomen dat je digitale nieuwsbrief in de digitale prullenmand verdwijnt, 
doe je er goed aan aandacht te geven aan de ‘envelop’. Er zijn drie punten die 
beïnvloeden of een lezer je bericht wel of niet opent en verder leest: afzender, 
onderwerp en leesvenster. Nu: de onderwerpregel. 
 
Onderwerpregel 
 
Wees alert op spamfilters 
De eerste hindernis die je moet nemen bij het versturen van een digitale 
nieuwsbrief, is het spamfilter. Veel computers hebben spamfilters aanstaan die letten 
op de onderwerpregel. Deze spamfilters verwijderen automatisch ongewenste 
reclamemail. Goede onderwerpregels schrijven is daarom uitermate belangrijk, 
anders bereikt je nieuwsbrief de inbox van de abonnee niet eens. 
 
Gebruik geen verdachte termen 
De tweede hindernis die je moet nemen, is opvallen in de inbox van de abonnee. 
Hoe meer de titel aanspreekt en hoe duidelijker die is, hoe groter de kans dat de 
lezer de mail opent. Maar bevat de onderwerpregel 'verdachte' termen, dan drukt de 
ontvanger onherroepelijk op de ‘spam’ (of 'delete')-knop. 
 
Speel in op interesses 
Zorg dat je inspeelt op de interesses van de ontvanger. Maar… ook bij de 
onderwerpregel geldt dat je slechts een beperkt aantal tekens ter beschikking hebt 
(meestal zo’n 50-60 tekens).  
 
Do’s en dont’s 
 
Do’s Dont’s 
Actuele inhoud van de nieuwsbrief weergeven, 
zodanig dat voor de ontvanger duidelijk wordt 
‘what’s in it for me?’  

Steeds dezelfde onderwerpregel gebruiken, 
bijvoorbeeld ‘nieuwsbrief nummer 1/2/.. 
2009’  

Lezer prikkelen, nieuwsgierig maken 
– Een POP voor iedere secretaresse 
(het blijkt uiteindelijk te gaan om een Persoonlijk 
Ontwikkelingplan) 
– Flexplekken, wat zijn de voors en tegens? 

(Engelse) termen als ‘free’, ‘download’, 
‘money’, gratis, hallo, info 

Retorische vragen stellen  
De boekhouding bijwerken, kan dat niet 
makkelijker? 

Herhaalde tekens, zoals !!! 

Woordspelingen maken 
- Boek vliegensvlug uw vliegtickets 
- De Op=Opruiming is begonnen 

HOOFDLETTERS  

Inspelen op hebzucht, status, angst 
- 10 % korting op uw bestelling 
- Aanbieding alleen voor nieuwsbrieflezers 

 

http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=639
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=640
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=650


 
www.secretaresseassistent.nl 

- Te veel betalen? Mooi niet! 
- Autopech? En dan? 

De lezer aanspreken 
- Bregje, wie kun jij je herinneren van de 

nieuwe aanmeldingen op Revius Lyceum?  
- Hoe houdt u uw inbox schoon? 

 

 
 
Volgende keer: het leesvenster 
 
Dit najaar verschijnt het boek Digitale nieuwsbrieven van Bregje De Lannoy-
Walenkamp en op 2 november geeft zij de training E-mailnieuwsbrieven schrijven en 
organiseren! 
 
Besteed aandacht aan de ‘envelop’ van je digitale nieuwsbrief (1): afzender 
Besteed aandacht aan de ‘envelop’ van je digitale nieuwsbrief (3): leesvenster 
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