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Zo maak je een e-mail en e-zine 
Met e-mail kun je via je computer snel en gemakkelijk berichten sturen. Deze voordelen van 
e-mail zorgen ervoor dat steeds meer bedrijven een eigen e-zine gaan uitbrengen: een 
digitale nieuwsbrief die je gelijktijdig aan meerdere mensen stuurt. 
  
Tips voor e-mail 

• Gebruik kopjes, witregels en opsommingstekens, zodat je tekst gemakkelijk leesbaar 
is. 

• Spreek in je bedrijf af welke documenten per e-mail worden verstuurd en welke beter 
per post kunnen worden toegezonden. 

• Een e-mail is snel verstuurd. Wacht daarom even voordat je een e-mail verzendt 
wanneer je boos bent. 

• Geef altijd een onderwerp aan in het bericht. Op deze wijze kan de ontvanger snel 
beoordelen of hij het bericht direct wil lezen. Wanneer je er een gewoonte van maakt 
altijd als eerste de onderwerpregel in te vullen, zul je dit niet meer zo snel vergeten. 

• Pas op met humor in e-mail. Een grappig bedoelde opmerking kan verkeerd vallen 
omdat de ontvanger je niet persoonlijk kan zien. 

• Gebruik niet te snel een c.c. Doe dit alleen als het ook relevant is voor die persoon. 
• Maak je e-mail niet te lang. Heb je veel te melden, overweeg dan een attachment 

(bijlage) te gebruiken en de tekst in de e-mail kort te houden. 
 
E-zine 
Een e-zine onderscheidt zich van een e-mail door een professionele opmaak en berichten die 
in nieuwsvorm zijn weergegeven. Met een elektronische nieuwsbrief herinner je je doelgroep 
regelmatig aan je bestaan. Bovendien bespaar je tijd en kosten. Zo hoef je geen print-, druk- 
en portokosten te betalen. Een ander voordeel van een e-zine is dat het gemakkelijk 
bezoekers naar je website trekt: een klik op een hyperlink is al voldoende. 
 
Tips voor e-zine 

• Voorkom dat mensen je e-zine als �spam� ervaren. Stuur het uitsluitend naar mensen 
die geïnteresseerd zijn en neem een functie op waarmee mensen zich voor je e-zine 
kunnen afmelden. 

• Maak een bewuste keuze voor een opmaak in platte tekst of in HTML. Met HTML kun 
je ook afbeeldingen opnemen, maar pas op dat het bestand (het aantal kb�s) niet te 
groot wordt. 

• Maak gebruik van hyperlinks om door te verwijzen naar webpagina�s waar meer 
informatie te vinden is. 

• Zorg voor een responsmogelijkheid en zorg ervoor dat je ook wat doet met de 
reacties. 

 
(Bron: Vincie van Gils, Vinca Communicatieadvies) 
 
 
E-mailnieuwsbrieventool 
Model redactiestatuut 
Hoe koppel ik een adressenbestand aan een e-zine? 
E-mailregels 
Klantvriendelijk e-mailen 
Hoe voorkom je spam? 
 
Boek: Secretaressewijzer 8 Digitale nieuwsbrieven 
Training: E-nieuwsbrieven schrijven en organiseren 

http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=tool&id=219
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=446
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=faq&id=1734
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=226
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=357
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=faq&id=1442
http://www.kluwershop.nl/managementsupport/details.asp?pr=10217
http://opleidingen.managementsupport.nl/opleidingen/home/trainingdetail.html?searchtext=nieuwsbrieven&opleidinggroep_id=1&type_id=0&opleiding_id=9&aditional_id=0

