
KICKSTART JE
EMAIL MARKETING

E V E L I N E  L E M A H I E U

H E T  V O L L E D I G E  W E R K B O E K



MODULE 0 | INLEIDING

Inleiding | Hoe haal je de beste resultaten?

Bepaal je vertrekpunt
Waar sta je nu? Duid aan wat je al hebt op dit moment:

Email service provider waar je graag mee werkt
Je hebt een goedgekeurde account bij een Email Service Providers (zoals
Mailchimp, Activecampaign of Mailerlite) waar je graag mee werkt.

Je hebt een lead magnet die subscribers aantrekt
Je hebt een waardevolle freebie die jouw droomklanten aantrekt en ook
gemakkelijk overtuigt om hun emailadres achter te laten.

Je hebt een landingspagina die subscribers verzamelt
Op je website of via een Email Service Provider heb je een toegewijde pagina die
over je lead magnet gaat. De enige doelstelling van je pagina is: subscribers
verzamelen. Minstens 35% van de mensen die je pagina bezoeken downloaden je
lead magnet.

Je eerste automatische email staat klaar
Wanneer mensen je lead magnet formulier invullen, krijgen ze automatisch een
email waarin de freebie wordt bezorgd.

Je hebt al je eerste subscribers verzameld
De eerste droomklanten hebben je freebie al gedownload en staan al op je mailinglijst.
Dit is hoeveel subscribers ik momenteel heb:
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MODULE 1 | KICKSTART JE EMAIL MARKETING

STAP 1 | Gebruik de juiste tool

Deel 1: Kies je Email Service Provider
Eerst ga je op zoek naar de tool die het best bij jou past en waar je het gemakkelijkst
mee kan werken. Dit zijn enkele voorbeelden van Email Service Providers:

ActiveCampaign
Een superkrachtige Email Service Provider met enorm veel mogelijkheden. Deze is
ook aan de duurdere kant, maar heel interessant als je grootse plannen hebt met
je email marketing. De prijs start laag en gaat omhoog naarmate je aantal
subscribers stijgt en/of je meer functionaliteiten wil gebruiken.

Convertkit
Deze werd speciaal voor bloggers en coaches ontworpen die werken met
automations en online cursussen, maar ook voor anderen is dit een heel
interessante optie. Heel slimme tool waarmee je ook mooie formulieren kan maken
om te integreren in je website. Ook in de duurdere prijscategorie.

Mailerlite
Mailerlite is mijn persoonlijke favoriet: heel budgetvriendelijk (in het begin helemaal
gratis) en tegelijkertijd heb je toch veel mogelijkheden, ook op vlak van
automations. Het is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je kan doen wat je moet
doen, zonder dat er overweldigend veel opties zijn. De demonstraties in deze
workshop over hoe je een formulier of een automation opzet, zijn met Mailerlite.

Mailchimp
Mailchimp staat hier vooral omdat het een heel bekende Email Service Provider is
die al door veel mensen wordt gebruikt. Deze bevindt zich in de betaalbare
prijscategorie. Naar mijn mening is dit niet de meest gebruiksvriendelijke optie en
je hebt niet enorm veel mogelijkheden wat automations betreft. Maar als je er al
mee werkt en er tevreden van bent: des te beter!
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https://www.activecampaign.com/pricing?em=500&term=monthly&features=1
https://www.mailerlite.com/pricing
https://mailchimp.com/pricing/marketing/


STAP 1: Selecteer de Email Service Provider die het best
bij jou past 
Maak een eerste selectie op basis van je budget en de functionaliteiten van de
tool. Als je klein wil beginnen is het perfect mogelijk om te starten met een gratis
optie (zoals Mailerlite) en om dan later over te schakelen naar een krachtigere tool
zoals ActiveCampaign.

STAP 2: Maak een account aan
Vaak kan je gedurende enkele weken de tool gratis uittesten, dus maak een
account aan bij jouw Email Service Provider naar keuze.

STAP 3: Test de Email Service Provider
Het is enorm belangrijk dat je gemakkelijk kan werken met de Email Service
Provider die je kiest. Het is in het begin natuurlijk altijd even wennen, maar het is
niet de bedoeling dat het een enorm frustrerende ervaring is. 

Om de Email Service Provider te leren kennen ga je een eerste "test email"
aanmaken. Deze hoef je niet te versturen, het is gewoon om voeling te krijgen met
de email builder. Heb je nog een extra test nodig? Dan kan je proberen om een
automation op te starten.

Als je nog twijfelde tussen meerdere tools, dan is deze test wat de doorslag zou
moeten geven. Veel succes!
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MODULE 1 | KICKSTART JE EMAIL MARKETING

STAP 2 | Maak een knaller van 
een lead magnet
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STAP 1: Onderzoek je droomklant
Pols bij je droomklant naar waar zij precies mee worstelen? Wat is een obstakel dat
ze op dit moment willen overwinnen? Wat is een doelstelling waar ze naar streven? 

Heb je geen "oplossingsgericht" maar eerder een luxeproduct zoals juwelen? Denk
dan na over hoe je hen kan inspireren. Kan je hen misschien helpen met juwelen
combineren of een style guide?

STAP 2: Bepaal je onderwerp & doelstelling
Dit is het moment om het onderwerp van je lead magnet vast te leggen. Bepaal één
specifiek topic waarmee je jouw droomklant gaat helpen in je freebie. 

Denk meteen ook na over wat de doelstelling is, of met andere woorden: wat wil je
dat jouw ideale klant bereikt heeft na het voltooien van je lead magnet? Wat
hebben zij eraan? Wat is er anders? Dit is ook meteen waar je de nadruk op gaat
leggen in je communicatie over de lead magnet.

STAP 3: Maak een ruwe outline
Je hebt zowel het onderwerp als de doelstelling van je freebie gezkozen. Nu ga je
een ruwe inhoud bepalen. Wat zijn de verschillende stappen of manieren om die
doelstelling te bereiken? 

Begin met titels (dit zijn je grote stappen) en ondertitels (de kleinere tussenstappen
die nodig zijn). Van zodra deze op papier staan, kan je aanvullen met bullet points
wat je zeker over elk onderdeel verteld wil hebben.
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STAP 4: Werk de inhoud verder uit
Nu kan je systematisch te werk gaan en één voor één de verschillende stukken
uitschrijven. Leg uit wat je droomklant moet weten om vooruitgang te maken, help
hen door de juiste vragen te stellen. 

In deze fase hoef je je nog geen zorgen te maken over het ontwerp of de layout.
Zorg gewoon dat de inhoud volledig uitgeschreven is in eenvoudige notities.

STAP 5: Giet alles in een mooie PDF
Tijd voor het creatieve stuk! Nu kan je de inhoud die je zorgvuldig hebt uitgewerkt
in een mooie, professionele PDF gieten. Dat kan je met tools zoals Photoshop,
Indesign of zelfs Powerpoint. 

Een andere tool waar ik enorm grote fan van ben en die héél eenvoudig is om mee
te werken is Canva. Hierin kan je heel gemakkelijk mooie documenten vormgeven
en exporteren naar het formaat dat je nodig hebt.

Geen held in ontwerpen?
Vind je het moeilijk om een document mooi en professioneel vorm te geven? Je
bent niet alleen. Daarom hoort bij deze les ook een Lead Magnet Canva Template
die jou tijd en moeite bespaart om je freebie mooi vorm te geven.

Heb je de Lead Magnet Template al aangekocht bij deze workshop? Dan vind je alle
instructies in je mailbox om te starten. 

Kocht je de Template nog niet maar wil je toch nog profiteren van de korting die je
krijgt omdat je deelneemt aan deze workshop? Dan kan je de Lead Magnet Canva
Template hier alsnog kopen aan de voordeelprijs.

https://www.canva.com/
https://www.smartassacademy.be/afrekenen/?add-to-cart=3984&quantity=1


Lead Magnet Canva Templates
Ontwerp snel & gemakkelijk een professionele Lead Magnet

Pas gemakkelijk kleuren en lettertypes aan

Meer dan 80 verschillende designs

Meerdere ontwerpen per type Lead Magnet om uit te kiezen

voorpagina's

inleidingen

oefeningen

tekst

combinatie van tekst en beeld

challenge

checklist

tips en lijst

quotes

kalenders en planners

testimonials

call to action

mockups

Met layouts voor:
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Via deze link kan je nog gebruik maken van de voordeelprijs en betaal je
maar €37 excl. btw in plaats van €67 excl. btw. Deze aanbieding is enkel
geldig omdat je ook deelneemt aan deze "Kickstart je Email Marketing"
workshop.

KOOP HIER DE TEMPLATE AAN DE VOORDEELPRIJS

https://www.smartassacademy.be/afrekenen/?add-to-cart=3984&quantity=1
https://www.smartassacademy.be/afrekenen/?add-to-cart=3984&quantity=1
https://www.smartassacademy.be/afrekenen/?add-to-cart=3984&quantity=1


MODULE 1 | KICKSTART JE EMAIL MARKETING

STAP 3 | Maak een converterende
landingspagina
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STAP 1: Maak het formulier aan

Voornaam: zo kan je je nieuwe subscriber persoonlijk aanspreken in je emails
Emailadres: anders wordt het moeilijk om je emails te bezorgen natuurlijk
Call to action knop: een knop die opvalt in je pagina en mensen oproept tot
actie, zorg dat bezoekers weten wat ze kunnen verwachten wanneer ze op die
knop klikken.

In je Email Service Provider kan je een formulier met velden en een call to action
knop aanmaken dat je dan kan toevoegen aan de landingspagina op je website. Het
is belangrijk dat je dit formulier zo kort mogelijk houdt, want: hoe langer het
formulier, hoe groter de drempel voor mensen om het in te vullen en hoe minder
subscribers je uiteindelijk zal verzamelen.

Dit is waaruit je formulier best bestaat:

Dit is hoe zo'n opt-in formulier eruit kan zien:



MODULE 0 | INLEIDINGSTAP 2: Maak je landingspagina

Titel: Je wil gaan voor een titel die in één oogopslag duidelijk maakt waarover je
lead magnet gaat. Zorg ervoor dat je bezoeker denkt: ja, dit wil ik!
Ondertitel: Dit is een korte beschrijving, een soort van tagline. Beantwoord
hier mee de vraag: what's in it voor je droomklant? Dit geeft je de kans om wat
extra uitleg te geven.
Wat is het (optioneel): Beschrijf wat mensen kunnen verwachten.
Bijvoorbeeld: een online videotraining, een stappenplan, een checklist, een
ebook, een downloadbaar audiobestand, een kennismakingsgesprek met jou...
Beschrijving (optioneel): Hier kan je uitleggen hoe het werkt, waarom deze
lead magnet interessant of belangrijk is en/of wat ze precies kunnen
verwachten. Je kan er ook voordelen of verwachte resultaten van de lead
magnet vermelden. Extra redenen voor je bezoeker om een emailadres achter
te laten dus!
Opt-in formulier: Dit formulier heb je normaal gezien intussen al gemaakt in
je email service provider en ga je insluiten in je website met behulp van een
stukje code. Het formulier bestaat uit een veld voor een voornaam, emailadres
en een call to action knop.
Afbeelding (optioneel): Relevante afbeelding (kan je een sneak peek geven
van je freebie?) waarmee je de download visueel voorstelt. Heb je een personal
brand? Dan kan je hier eventueel een foto van jezelf gebruiken, liefst eentje die
te maken heeft met het onderwerp van je lead magnet.

Dan is het nu tijd om je landingspagina te maken. Deze pagina heeft maar één
doelstelling: nieuwe subscribers verzamelen met behulp van je lead magnet. Deze
pagina kan je maken op je website, of in je Email Service Provider als je de
mogelijkheid niet hebt om je website aan te passen.

Dit is waaruit je landingspagina bestaat:
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STAP 3: Voeg het formulier toe aan je landingspagina
Je landingspagina is bijna klaar, het enige dat je nu nog te doen staat, is je formulier
insluiten of "embedden" op je pagina. Het formulier dat je gemaakt hebt in je Email
Service Provider kan je aan je website toevoegen door het stuk code te kopiëren en
toe te voegen aan je pagina.

Mijn website draait op Wordpress en ik gebruik de Elementor page builder om
pagina's te bouwen. Is het voor jou echter moeilijk(er) om zelf pagina's te maken op
je site? Dan kan je via je Email Service Provider pagina's aanmaken om
emailadressen te verzamelen via de optie "sites".
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STAP 1: Maak een automation aan
Als je naar het menu-item "Automation" gaat, kan je daar klikken op 
"Create workflow"

MODULE 1 | KICKSTART JE EMAIL MARKETING

STAP 4 | Zet je automatische email klaar
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STAP 2: Bepaal je trigger
Dan kan je jouw eerste automation een naam geven. Ik raad je aan om te kiezen
voor iets dat je meteen verteld waarover de workflow gaat. Bijvoorbeeld: Checklist
freebie.

Daarna kies je een trigger, of met andere woorden: de gebeurtenis die ervoor zorgt
dat je automation gestart wordt. In dit geval kies je voor wanneer iemand een
formulier invult. Dan kan je meteen ook het formulier kiezen dat je gemaakt hebt.



STAP 3: Maak en plan je email
Door op de plus te klikken kan je een email toevoegen. Geef je email een naam en
titel, zodat je de email kan ontwerpen. Daarvoor klik je op "design email".
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De email zelf hoeft helemaal niet lang
te zijn. Een simpele begroeting, een 
 optionele afbeelding van de freebie,
en misschien nog een korte
beschrijving of enkele voordelen
van het voltooien van de freebie. Een
grote knop die linkt naar je lead
magnet is ook een optie.

Dan hoef je enkel nog je lead magnet
ergens up te loaden (op je website of
in Google Drive bijvoorbeeld) en de
link naar je freebie toevoegen aan
je email. Dat kan gewoon met een
link in de tekst of via een knop. De
afbeelding kan je ook doorlinken.

Daarna kan je jouw landingspagina en
automation testen.



Maak een pop-up over je freebie voor je website

MODULE 1 | KICKSTART JE EMAIL MARKETING

STAP 5 | Verzamel je eerste subscribers

Zet een opt-in op je homepagina

YOU DID IT. Alles wat je in orde moest brengen, staat klaar. Nu kan je jouw email marketing écht
kickstarten door je eerste subscribers te verzamelen. Dit zijn enkele manieren om je eerste
emailadressen binnen te halen. Doe de komende vijf dagen elke dag één iets uit deze checklist.

Schrijf een blogpost en voeg je opt-in toe

Doe een post over je lead magnet op IG, FB en LI

Maak een reel/tiktok over je freebie

Praat over je lead magnet in je stories, geef een call to action

Zet een call to action in je IG bio + voeg toe aan je link in bio

Doe een IG en/of FB live over het onderwerp van je lead magnet

Zet een advertentiecampagne op naar je landingspagina

Doe een live met iemand die een vergelijkbare doelgroep heeft

Nodig jezelf uit op een podcast

Geef een keynote/les/webinar over het onderwerp
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