
Boek succes met persoonlijke 
e-mailmarketing
Een gids voor wie van potentiële klanten leads wil maken en, daarnaast 

klanten nog meer aan zich wil binden met behulp van persoonlijke en 

boeiende e-mailcampagnes.
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Meer winst met persoonlijke 
e-mailmarketing

In 2020 werden dagelijks meer dan 300 miljard e-mails verzonden 

en veel mensen ervaren dat hun inbox bijna overspoeld wordt 

met mailings van verschillende bedrijven. Maar ondanks de 

voortdurend toenemende concurrentie in de strijd om de aandacht 

van de ontvanger, overtreft e-mailmarketing alle andere digitale 

marketingkanalen wat betreft de vereiste investering.

E-mailmarketing is een goedkope manier om de relatie met potentiële 

en bestaande klanten te versterken en een perfecte tool om informatie 

met specifieke groepen te delen. Maar zoals je begrijpt, zullen 

generieke e-mails die naar een grote groep ontvangers worden 

gestuurd niet veel aandacht krijgen. Om de interesse van de ontvanger 

te wekken en te behouden, moet je je e-mails aanpassen aan de 

persoon die je daadwerkelijk wilt bereiken.

Personalisatie in e-mailmarketing houdt in dat campagnes aan een 

specifieke ontvanger worden gericht met behulp van de gegevens die 

je over hen hebt. Met persoonlijk opgezette mailings laat je zien dat je 

de relatie met de ontvanger belangrijk vindt en het vergroot de kans 

dat je boodschap overkomt. Hoe meer informatie er beschikbaar is om 

te gebruiken, hoe nauwkeuriger de communicatie zal zijn.

Toch zijn er nog veel B2B-bedrijven die achterlopen in de 

ontwikkelingen en denken dat een “one-size-fits-all”-mailing werkt. 

Maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn om meer persoonlijke mailings 

op te stellen en in veel gevallen geldt “less is more”.

In dit rapport vertellen we je hoe je aan de slag kunt gaan met 

persoonlijke e-mailcampagnes en delen we tips en trucs over hoe jij 

met de ontvanger in het achterhoofd de kansen op zowel nieuwe als 

extra sales kunt vergroten.

“Sinds we zijn begonnen met het segmenteren van de ontvangers van 

onze e-mails, zien we een grotere betrokkenheid bij onze leden, onder 

meer in de vorm van een grotere deelname aan onze seminars.”

Malin Johansson, Duits-Zweedse Kamer van Koophandel
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Stel duidelijke doelen die bijdragen aan de algemene verkoop- en 

marketingdoelen

Boek in 5 stappen succes met 
persoonlijke e-mailcampagnes

Hoe houd je je publiek geboeid met gerichte en gepersonaliseerde 

e-mailcampagnes? De sleutel is om de klant te leren kennen en ze 

content te sturen die hen boeit - op het juiste moment in de klantreis 

en op de juiste manier. Met behulp van een goede voorbereiding, de 

focus op de interesses van de ontvanger en continue analyses en 

verbeteringen, zal je al snel resultaat zien.

Boek succes met persoonlijke e-mailcampagnes

Duidelijke doelen stellen voor je e-mailcampagnes is het 

allerbelangrijkste voor de content die je maakt. Het is ook een 

voorwaarde om te kunnen meten waar de campagnes daadwerkelijk 

aan bijdragen. Net zoals je doelen stelt voor hoeveel leads er via de 

website binnenkomen of hoeveel sales een verkoper moet genereren, 

is het minstens zo belangrijk om duidelijke doelen te stellen voor je 

e-mailcampagnes.

Denk aan het volgende:

Meer bijverkoop

Meer aanmeldingen 

voor trainingen

Enkele voorbeelden van doelen:

1. Stel doelen

Stel realistische doelen die meetbaar zijn

Deel langetermijndoelen op in kleinere subdoelen
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Meer nieuwe sales
Meer tevreden 

klanten

Meer e-mailkliks
Nieuwe 

leads

1. Stel doelen

2. Segmenteer de klanten

3. Creëer persoonlijke content

4. Optimaliseer de mailings

5. Follow-up, evalueer, verbeter
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2. Segmenteer de klanten

Segmenteren betekent het groeperen van ontvangers op basis van 

een aantal vastgestelde criteria om zo de meest relevante en boeiende 

content voor elke groep te maken. Als je eenmaal duidelijke doelen 

hebt gesteld voor je e-mailcampagnes, is het dus tijd om de klanten en 

potentiële klanten die je wilt bereiken in kaart te brengen.

Tip! Als je al met e-mailmarketing 

werkt, gebruik dan de statistieken van 

eerdere mailings en segmenteer de 

ontvangers op basis van wat hen in 

het verleden interesseerde.

Ga uit van bestaande informatie over de ontvanger

Gebruik de informatie die je al hebt over je ontvangers. 

Dit kunnen gegevens zijn die je hebt verzameld in je 

CRM- of e-mailtool, Excel of op een andere plek.

“Onze mailings worden samengesteld door een nauwe samenwerking 

tussen het salesteam en het marketingteam. Onze verkopers zijn 

verantwoordelijk voor de segmentatie en bepalen welke klant welke 

mailing ontvangt. Ze kennen onze klanten het beste en gebruiken de 

klantinformatie in Lime CRM om te bepalen in welke mailings de klant 

mogelijk geïnteresseerd is.“

Timo Niinimäki, CEO, Elgood

Boek succes met persoonlijke e-mailcampagnes

Zo begin je:

Begin met een paar criteria

Kies een handvol criteria om de ontvangers in te delen 

op basis van bijvoorbeeld de professionele functie van 

de ontvanger, stad/regio, branche of eerder gekochte 

producten.

Vraag hulp aan collega’s

De mensen die het meeste met de klanten werken, 

begrijpen meestal het beste waarin ze geïnteresseerd 

zijn. Vraag hen om hulp om de ontvangers te groeperen.

Houd de klantreis in gedachten

De interesses van de ontvanger variëren afhankelijk van 

waar in de klantreis ze zich bevinden en daarom moet je 

ze ook op basis daarvan segmenteren.
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3. Creëer persoonlijke content voor elk segment

Duidelijk gesegmenteerde ontvangersgroepen maken het veel 

gemakkelijker om aanbiedingen en aanbevelingen te maken die 

relevant zijn voor elk segment. Zo krijg je de kans om je creativiteit te 

gebruiken, maar vergeet niet dat de content in lijn moet zijn met je 

doelen voor de campagne.

Leef je in de situatie van de ontvanger in en bepaal waar ze zich in 

de aankoopreis bevinden. Wat zijn hun doelen? Welk soort informatie 

willen ze lezen? Welke problemen hebben ze die jouw bedrijf kan 

aanpakken en oplossen? De inhoud moet de ontvanger ondersteunen 

bij de beslissing om voor jou als leverancier te kiezen of om zoveel 

mogelijk te halen uit de overeenkomst met jou.

Boek succes met persoonlijke e-mailcampagnes

Verkennen

Deel een inspirerend artikel of 

handleiding waarin het probleem 

wordt behandeld om te laten zien 

dat jouw bedrijf over een goede 

kennis van het onderwerp beschikt

Evalueren

Ondersteun de klant bij het vinden 

van de oplossing door een webinar 

te delen waarin je de oplossingen 

voor het probleem bespreekt

Beslissen

Deel een referentiecasus waarin je het 

probleem van een vergelijkbare klant 

hebt opgelost om te laten zien waarom 

ze voor jou zouden moeten kiezen

“Een veelgemaakte fout is dat bedrijven content maken met te veel 

aandacht voor hun eigen aanbod, in plaats van informatie te delen die 

de ontvanger boeit en interesseert.”

Ifigenia Doshoris, Email Marketing Specialist, Lime

Tips voor persoonlijke content voor elke stap in de aankoopreis

Använda

Gebruiken

Zorg voor extra bijverkopen 

en terugkerende klanten door 

trainingen te delen in het gebruik 

van de dienst/het product
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4. Optimaliseer de mailings

Mailings optimaliseren betekent de e-mails zo ontwerpen dat de 

ontvanger geïnteresseerd raakt en meer wil lezen van de content 

die je deelt. Dit kan ‘m ook zitten in het optimaliseren van het tijdstip 

en de manier waarop de mailing wordt verzonden, om zo de kans te 

vergroten dat de ontvanger deze opent en erop klikt.

Wist je dat..

De gemiddelde ontvanger een geopende e-mail slechts 

ongeveer 12 seconden bekijkt? Houd mailings kort en laat 

een beetje aan de verbeelding over door de ontvanger 

naar een landingspagina te sturen voor meer info.  

Boek succes met persoonlijke e-mailcampagnes

Gebruik e-mailsjablonen

Gebruik e-mailsjablonen voor een goede structuur van je 

mailings en om ervoor te zorgen dat alle communicatie 

er elke maand consistent uitziet. Dat het je ook nog eens 

veel tijd bespaart, is slechts een positief neveneffect.

“We hebben testen gedaan met onze mailings om te bepalen 

welke tijden voor de hoogste klikfrequentie zorgen. De hoogste 

klikfrequentie voor onze zakelijke klanten is ‘s ochtends van 08:00 tot 

09:00 uur.”

Anna Vidal, Marketing Coordinator, Elgood

Denk aan je eerste indruk

De onderwerpregel is zonder twijfel heel belangrijk om 

ervoor te zorgen dat je e-mail opvalt in een goedgevulde 

inbox. Houd het kort - maximaal 40 tekens - en gebruik 

een “call to action” of stel een vraag.

Aanpassen per apparaat en e-mailclient 

Steeds meer mensen lezen hun e-mails via hun mobiele 

telefoon. Zorg er daarom voor dat de mailing er zowel op 

de computer als op de mobiele telefoon goed uitziet. Zorg 

er ook voor dat de mailing er goed uitziet in de grootste 

e-mailclients: Outlook, Gmail en Apple Mail.

Verstuur op het juiste moment 

Er is geen one-size-fits-all-tijdstip dat de kans vergroot 

dat de ontvanger de e-mail opent. Probeer verschillende 

tijdstippen om te ontdekken welke tijd het beste werkt 

voor jouw specifieke ontvangers.
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Afmeldingen: Misschien wel het meest deprimerende percentage om 

te evalueren, maar wel ongelooflijk belangrijk. Door te zien hoeveel 

mensen ervoor kiezen om zich na elke mailing uit te schrijven, krijg 

je de kans om te reflecteren op wat er in de toekomst kan worden 

verbeterd.

Er is geen magische oplossing die voor elk bedrijf werkt. Wat je 

wel kunt doen, is voortdurend opvolgen, meten en verbeteren. Durf 

te experimenteren met behulp van A/B-testen en vergelijk welke 

onderwerpregel, lay-out, segmentatie of dag van de week voor jou het 

beste werkt. Je bent nooit uitgeleerd, sta er altijd voor open om in de 

loop van de tijd aanpassingen te maken.

5. Follow-up, evalueer, verbeter
E-mailmarketing is een continu proces dat voortdurend moet worden 

verfijnd en aangepast. Om een zo groot mogelijk effect te bereiken, is 

het daarom belangrijk om mailings op te volgen en te evalueren hoe 

de mailings presteren. Een duidelijk doel formuleren voor je mailings 

maakt het veel gemakkelijker om erachter te komen wat er goed is 

gegaan – en wat minder goed.

Laten we eens kijken naar KPI’s die belangrijk zijn om bij te houden: 

Afleverbaarheid: Door de afleverbaarheid te evalueren, kom je 

erachter hoeveel ontvangers je daadwerkelijk bereikt met je mailing. In 

veel gevallen komen de mailings nooit bij de ontvanger aan en dan is 

het belangrijk om te onderzoeken waar het aan ligt. Zorg ervoor dat de 

klantenlijsten up-to-date zijn en dat onjuiste e-mailadressen worden 

bijgewerkt. 

 

Openingsratio: Hoeveel mensen hebben je laatste mailing geopend? 

Een hoge openingsratio betekent dat veel mensen geïnteresseerd zijn 

geraakt in het eerste bericht. Gebruik dit om te evalueren hoe je ervoor 

kunt zorgen dat nóg meer mensen de e-mail willen openen. Kun je de 

onderwerpregel aantrekkelijker maken? Zijn er meer mensen die de 

e-mail openen als we deze op een andere dag van de week en op een 

ander tijdstip versturen? Is de content op de juiste doelgroep gericht?

Click rate: De click rate meet hoeveel mensen op een link in de mailing 

hebben geklikt en geeft aan hoeveel er actie hebben ondernomen op 

basis van de content. Was de CTA (Click to Action) voldoende zichtbaar 

en aantrekkelijk? Hoe kunnen we het de volgende keer beter doen?

Boek succes met persoonlijke e-mailcampagnes

“Onze e-mailtool van Apsis stuurt statistieken 
naar Lime CRM, die we vervolgens gebruiken om 

te analyseren welke klanten een mailing over 
een product of aanbieding hebben geopend en 

aangeklikt. De gegevens worden vervolgens door 
de verkopers gebruikt bij het verwerken van de 

klant. Dit werkt ongelooflijk goed!“
Johan Nylund, CEO, Nylund Group
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Lime CRM is een flexibel en krachtig CRM-platform dat aan de 

behoeften van elk bedrijf kan worden aangepast. Met slimme 

integraties met je belangrijkste IT-systemen brengt Lime CRM alle 

klanten, bedrijven en campagnes op één plek samen en biedt het een 

duidelijk overzicht van het hele bedrijf.

Als je Lime integreert met je e-mailtool kan je eenvoudig 

gepersonaliseerde en aangepaste e-mailcampagnes voorbereiden 

in Lime CRM. Met behulp van klantgegevens in Lime CRM maak je 

eenvoudig ontvangerslijsten en selecties op basis van criteria als 

klantstatus, aankoopgeschiedenis, geografie of deelname aan een 

eerder evenement.

Over Lime

Personaliseer je persoonlijke 
klantcommunicatie met Lime

Over Lime 

Bij Lime geloven we in buitengewone klantervaringen en dat tevreden 

klanten bedrijven helpen om nieuwe klanten aan te trekken. Daarom 

geloven we ook in het ondersteunen van bedrijven met behulp van 

slimme en gebruiksvriendelijke tools die het gemakkelijk maken om 

klantrelaties aan te gaan, te behouden en te verdiepen.

Met kantoren verspreid over Zweden, Denemarken, Finland, Nederland 

en Noorwegen werken we nauw samen met onze klanten om hun 

dagelijks leven gemakkelijker te maken.

We vertellen je er graag meer over! 

Onze oplossingen zijn gemaakt voor wie slimmere manieren wil vinden 

om zaken te doen en meer tevreden klanten wil krijgen. Boek gerust 

een demo één van onze experts om meer te weten te komen over hoe 

we je bedrijf kunnen helpen onverslaanbaar te worden op het gebied 

van klantenservice!
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Lime Newsletter is een e-mailtool waarmee je visuele, meetbare en 

nauwkeurige mailings kunt maken op basis van je klantgegevens. 

Maak eenvoudig prachtige mailings met drag-and-dropmodules in 

aangepaste sjablonen en verstuur ze naar precies die mensen die je 

wilt bereiken.

De resultaten van elke campagne komen rechtstreeks in Lime CRM 

terecht, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Wil je een nieuwe 

e-mail sturen naar mensen die de eerste e-mail niet hebben geopend? 

Of zorgen voor een follow-up met mensen die erop hebben geklikt om 

meer over een aanbieding te lezen? Het is zo geregeld!

https://www.lime-technologies.nl/lime-crm/demo/
https://www.lime-technologies.nl/lime-crm/demo/

