Veilig internetten
Inzet van e-mailmarketing

Toepassing van de WCAG-richtlijnen
Responseratio’s ver boven Nederlands landelijk gemiddelde
Abonnees kunnen artikelen eenvoudig via drie kanalen delen

Veilig internetten – Inzet van e-mailmarketing

Over Veilig internetten
Veilig internetten is een website waar mensen
tips, tricks en praktische uitleg kunnen vinden
om veilig te kunnen internetten.
Zo vind je bijvoorbeeld tips hoe veilig om te
gaan met je online privacy, hoe je veilig gebruik
maakt van WiFi en je vindt er uitleg over hoe je
kinderen helpt veilig online te zijn.

Deze site is bedoeld voor iedereen met vragen
over veilig gebruik van internet.
Veiliginternetten.nl is een initiatief van
ECP | Platform voor de
InformatieSamenleving,
het ministerie van Economische Zaken, het
ministerie van Veiligheid en Justitie / Nationaal
Cyber Security Centrum en het bedrijfsleven.
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Doel inzet e-mailcommunicatie
Voor Veilig internetten is een
e-mailnieuwsbrief ontwikkeld, zodat zij
ook via e-mail kunnen communiceren over
actualiteiten rondom het onderwerp veilig
internetten. Tevens worden abonnees
ingelicht over actuele bedreigingen, indien
deze van toepassing zijn. Daarnaast worden
in de nieuwsbrief events aangekondigd,
waarbij je kunt denken aan bijvoorbeeld
een vragenuur op social media dat Veilig
internetten organiseert of de One Conference

2015 die in april plaatsvond in Den Haag.
De doelgroepen van deze nieuwsbrief zijn de
burgers en het MKB. Met deze nieuwsbrief
willen zij deze doelgroepen helpen met veilig
internetten en onzekerheid wegnemen.
Ongeveer iedere vier weken wordt er een
nieuwsbrief verstuurd. Er vindt alleen
verzending plaats bij relevant nieuws.

Aanpak
Als een mailing uit verschillende onderdelen
bestaat en daarmee complexer wordt
is het verstandig eerst het wireframe en
functionaliteiten helder te hebben, voordat
aan het grafisch ontwerp wordt begonnen.

Voor het opstellen van de wireframes hebben
we samen met Veilig internetten bepaald
welke elementen een plaats moesten krijgen
binnen de nieuwsbrief en wat het belang van
ieder element is.

Voor Veilig internetten hebben wij dan
ook eerst de wireframes ontwikkeld. Een
wireframe is gericht op het inzicht geven in de
opzet, het raamwerk en de werking van de te
realiseren nieuwsbrief. Je kunt het zien als een
bouwtekening, waarbij het esthetische aspect
nog niet van belang is.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan en
hebben we twee wireframes ontwikkeld: één
voor de mailing zoals men deze op de desktop
gepresenteerd krijgt en één voor de
smartphone variant.
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Responsive design
Dankzij de toepassing van responsive design
past de nieuwsbrief zich op verschillende
manieren aan wanneer deze wordt getoond
op een klein beeldscherm, zoals dat van een
smartphone.

erg belangrijk, omdat mobiele lezers niet
doorklikken met een muis maar met de duim
of wijsvinger. Het klikken met de duim of
wijsvinger is minder nauwkeurig dan de klik
van een muis.

Zo worden de onderdelen van artikelen onder
elkaar getoond in plaats van naast elkaar
en is de lettergrootte vergroot voor betere
leesbaarheid. Tevens transformeren de
tekstlinks ‘Lees meer’ naar makkelijk klikbare
‘Lees meer’-knoppen op een smartphone.
Goed klikbare tekstlinks of knoppen zijn

Daarnaast is het ook mogelijk dat elementen
andere functionaliteiten hebben op de
verschillende devices. Zo worden de logo’s
van de initiatiefnemers en partners van Veilig
internetten op smartphones niet getoond.
In plaats van deze logo’s staat onderin de
nieuwsbrief een tekstuele beschrijving.

Deelfunctionaliteit per artikel
Veilig internetten wil met deze nieuwsbrief
haar doelgroep informeren met relevante
berichtgeving op een servicegerichte wijze.
Om deze reden hebben we ook zorg besteed
aan het gemakkelijk kunnen delen van de
artikelen door de abonnees.
Via drie kanalen kunnen zij op eenvoudige
wijze de artikelen delen met familie, vrienden,
kennissen of collega’s.

Rechts onderin ieder artikel staan drie
knopjes, waarmee abonnees het artikel via
Facebook, Twitter en e-mail kunnen delen. Met
slechts één druk op de knop.
Hierbij kunnen de abonnees zelf eventueel
ook nog de content aanpassen alvorens het
artikel te delen. Deze knoppen zijn op alle
devices beschikbaar.
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WCAG-richtlijnen
De nieuwsbrief van Veilig internetten is
geoptimaliseerd volgens de WCAG-richtlijnen.
Hoewel e-mailcommunicatie officieel niet
onder deze toegankelijkheidsrichtlijnen
valt, is deze nieuwsbrief toch voor iedereen
toegankelijk. Op deze manier kunnen
geïnteresseerden met een visuele beperking
ook op de hoogte gehouden worden over
actualiteiten rondom het onderwerp veilig
internetten.

Resultaten eerste verzending
In de week na de verzending van de eerste
nieuwsbrief zijn de behaalde resultaten
fantastisch. Het open ratio ligt op 73%. En dat
is veel hoger dan het Nederlands landelijk
gemiddelde, wat op 32% ligt.
Het click-to-open ratio ligt op 49%, wat ook
een stuk hoger is dan het Nederlands landelijk
gemiddelde van 21%. Het click-to-open ratio
is het percentage mensen die de mailing
geopend heeft en de inhoud interessant
genoeg vond om door te klikken.

Het hoge open ratio laat zien dat Veilig
Internetten een actieve en geïnteresseerde
doelgroep heeft. Tevens dragen zowel de
onderwerpregel als de preheader bij aan de
hoogte van het open ratio. De content in deze
nieuwsbrief spreekt veel abonnees aan, want
bijna de helft van deze groep lezers heeft
doorgeklikt.
Erg mooie resultaten voor de eerste
verzending van de Veilig internetten
nieuwsbrief. Op naar meer succesvolle
resultaten.
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Over Veilig internetten
Veilig internetten is een website waar
mensen tips, tricks en praktische uitleg
kunnen vinden om veilig te kunnen
internetten. Zo vind je bijvoorbeeld tips hoe
veilig om te gaan met je online privacy, hoe
je veilig gebruik maakt van WiFi en je vindt er
uitleg over hoe je kinderen helpt veilig online
te zijn. Deze site is bedoeld voor iedereen
met vragen over veilig gebruik van internet.
Veiliginternetten.nl is een initiatief van
ECP | Platform voor de
InformatieSamenleving, het ministerie
van Economische Zaken, het ministerie
van Veiligheid en Justitie / Nationaal Cyber
Security Centrum en het bedrijfsleven.
www.veiliginternetten.nl

Over Measuremail
Measuremail is een professioneel
e-mailmarketing bureau dat oplossingen
biedt voor communicatie en marketing via
e-mail.
Met onze uitgebreide e-mailmarketing
software en specialistische kennis helpen we
organisaties om van e-mail een belangrijk
kanaal in de online strategie te maken.
Organisaties die e-mail als een
bedrijfskritisch en professioneel
communicatiemiddel inzetten kiezen voor
onze full-service aanpak.
www.measuremail.com
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