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Welkom
Sinds 2013 brengt Spotler het Nationaal E-mail 
Onderzoek uit. De editie van 2019 is daarmee 
het zevende onderzoek naar het Nederlandse 
e-mailgebruik en onze omgang met social 
media. Het onderzoek wordt veel gelezen 
door marketing- en communicatiespecialisten, 
studenten en docenten in het hoger onderwijs 
en door journalisten van diverse nieuwsmedia.

Om de learnings goed te kunnen onderbouwen, hebben 

we de uitkomsten gelinkt aan de DDMA Nationale E-mail 

Benchmark 2019. 

Hiermee ontstaat een unieke combinatie van uitspraken 

van consumenten en algemene conclusies van E-mail 

Service Providers zoals Spotler.

Enkele opvallende learnings: probeer vaker buiten 

kantooruren te mailen, stof je afmeldproces eens af 

en weet dat technieken zoals dynamische content en 

responsive design echt tot hogere ratio’s leiden.

Vier onderdelen, twaalf learnings
Voor deze editie duiden we de uitkomsten speciaal voor marketing- en communicatiespecialisten. Op vier onderdelen 

geven wij hen de belangrijkste learnings uit het onderzoek. Deze onderdelen zijn:

•  Wat kunnen online marketeers leren van ons e-mailgebruik en de doeleinden waarvoor we e-mail en social inzetten?

•  Wat valt er te leren van de populariteit van e-mail en social?

•  Wat kunnen online marketeers leren van ons in- en uitschrijfgedrag en de redenen die we daarvoor hebben?

•  Wat kunnen marketeers leren van ons online koopgedrag en de rol die e-mail en social daarin spelen?

Het Nationaal E-mail Onderzoek 2019 geeft in 21 

algemene conclusies en in 12 specifieke learnings een 

volledig beeld van de Nederlandse communicatie via 

e-mail en social media.

Speciale dank aan CG Research met wie wij al sinds de 

eerste editie samenwerken om dit onderzoek te realiseren.

Mede namens hen: veel leesplezier!

Hendrik Westerhuis

Content Marketeer
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Inleiding
 

Nationaal E-mail Onderzoek 2019

Inleiding

De smartphone speelt een steeds grotere rol in het 
Nederlandse e-mailgebruik
Deze algemene conclusie uit het Nationaal E-mail Onderzoek 2019 klinkt niet direct heel opmerkelijk, maar 

is het om verschillende redenen wel. Sinds de eerste editie van dit onderzoek leest gemiddeld genomen meer 

dan de helft van de Nederlanders zijn e-mailberichten op een smartphone. Daarnaast kunnen we voor het 

eerst noteren dat de smartphone doorbreekt als device waarop we online shoppen en zien we heel duidelijk 

dat de belangrijkste e-mailmarketingratio’s positief worden beïnvloed als marketeers gebruikmaken van mobile 

friendly e-maildesigns. Verder is het belangrijk dat marketeers scherp blijven op de verzendfrequentie en is het 

verstandig als ze gebruikmaken van gepersonaliseerde onderwerpregels en dynamische content. 
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Opmars smartphone

Meer e-mailgebruik in de avonduren

Meer aandacht voor mobile friendly

Het ligt voor de hand: als steeds meer 

Nederlanders e-mailberichten op een 

smartphone lezen, dan is het belangrijk dat 

deze mails responsive zijn. Dit betekent dat 

het e-mailbericht op een smartphone er net 

even anders uitziet dan op een desktop. De 

inhoud blijft wel hetzelfde, alleen de opmaak 

wordt door deze responsive techniek aangepast 

aan het kleinere scherm van de smartphone. 

Hierdoor wordt het lezen van het bericht op een 

smartphone prettiger en eenvoudiger.

En het toepassen van deze techniek is 

zowel handig voor e-commerce- als voor  

non-profitorganisaties. Nederlanders geven 

al jaren aan dat ze serviceberichten, officiële 

berichten van overheden, banken en energiele-

veranciers, maar ook reclameberichten het liefst 

via e-mail ontvangen. Nederlanders willen daar 

hun social media niet voor gebruiken.

Waardering voor het kanaal e-mail

Blijf letten op de verzendfrequentie
Ondanks dat Nederlanders het kanaal 

e-mail voor veel verschillende doeleinden 

inzet, is de Nederlander wel kritisch in de 

hoeveelheid e-mails die hij ontvangt. Een te 

hoge frequentie wordt nog steeds door velen 

aangekruist als reden om het abonnement op 

een e-mailnieuwsbrief op te zeggen.

Het pleidooi richting online marketeers is 

dan ook om te onderzoeken wat de ideale 

verzendfrequentie is. Ook de benchmark van 

de DDMA maakt duidelijk dat kleinere goed 

gesegmenteerde en gepersonaliseerde e-mail- 

campagnes beter scoren dan bulkmailings.

Toch blijft het opmerkelijk dat veel Nederlanders 

aangeven dat ze na een klik op de afmeldbutton 

toch nog mailings blijven ontvangen. Marketeers 

doen veel moeite om de waardering voor het 

online kanaal e-mail hoog te houden en weten 

dat een goedwerkende afmeldlink verplicht 

is. Vanuit dit onderzoek volgt om die reden 

de oproep om nog eens kritisch naar het 

afmeldproces te kijken.

Dankzij de smartphone wordt het steeds 

eenvoudiger om snel een e-mail te lezen.

Moesten we een aantal jaren geleden nog 

inloggen via een laptop of desktop om bij 

onze inbox te komen, tegenwoordig pakken 

we onze smartphone erbij en checken we al 

onze inboxen, social media en WhatsApp- 

berichten in één snelle handbeweging.

In 2013 las gemiddeld 32% van de 

Nederlanders zijn e-mails op een smartphone 

en dit jaar komt het percentage uit op 54%. 

Steeds meer Nederlanders kiezen er dus voor 

om hun e-mailaccounts op hun smartphone te 

zetten. Mailings worden bij voorkeur ’s avonds 

doorgenomen en ’s ochtends vroeg voordat 

school en werk begint.

Met deze uitkomsten uit het Nationaal E-mail 

Onderzoek 2019 zou je als online marketeer 

kunnen overwegen om meer mailings in de 

avonduren te versturen. En wat blijkt: dat is een 

verstandige overweging. De DDMA Nationale 

E-mail Benchmark 2019 geeft namelijk aan 

dat mailings die zijn verstuurd in de vroege 

ochtend en in de avonduren betere open ratio’s 

en betere klikratio’s scoren. 

Uit de cijfers van de DDMA 
Nationale E-mail Benchmark blijkt 
dat responsive e-mails beter scoren 
dan non-responsive e-mails.

E-mail en e-commerce horen bij elkaar

Nederlanders ontvangen het liefst reclame via 

e-mail, laten zich via e-mail vaak verleiden tot 

online aankopen, lezen deze mailings het liefst 

op een smartphone en ronden de aankoop 

ook steeds vaker via de smartphone af. En 

Nederlanders geven aan dat gepersonaliseerde 

mailings worden gewaardeerd. Zo geeft maar 

liefst 48% van de Nederlanders aan dat zij een 

verjaardagsmail prettig vinden om te ontvangen.

Dit alles betekent dat technieken die 

gepersonaliseerd mailen mogelijk maken - 

zoals gepersonaliseerde onderwerpregels 

en dynamische content – de effectiviteit van 

commerciële mailings vergroten. De DDMA 

Nationale E-mail Benchmark onderstreept dat 

nadrukkelijk. 

Al met al is e-mail een veelzijdig kanaal dat onder 

Nederlanders een hoge waardering kent. En 

zolang online marketeers ons gebruik en onze 

voorkeuren met e-mail in de gaten houden, 

blijft e-mail een effectief communicatie- en 

verkoopkanaal.
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Conclusie: top 5
Het Nationaal E-mail Onderzoek 2019 telt in totaal 21 algemene conclusies over ons e-mailgebruik en onze 

omgang met social media. Daarnaast presenteert het onderzoek 12 learnings voor de online marketeer. Uit 

de 21 algemene conclusies hebben we de volgende top 5 samengesteld:

1. Meer dan de helft van de Nederlanders - ruim 54% - leest zijn e-mail op een smartphone

2. 88% van de Nederlanders heeft zich het afgelopen jaar op minimaal één e-mailnieuwsbrief ingeschreven

3. Inmiddels doet 31% van de Nederlanders zijn online aankopen via een smartphone

4.  73% van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar minimaal één keer iets gekocht naar aanleiding van 

een mailing 

5. 48% van de Nederlanders ontvangt graag een verjaardagsmail van een webshop

Achtergrond, opzet en verantwoording

Nationaal E-mail Onderzoek 2019

Het Nationaal E-mail Onderzoek 2019 is de 

uitwerking van een onderzoek dat door CG 

Research in opdracht van Spotler is uitgevoerd 

onder 2.084 Nederlanders. De uitwerking, opmaak 

en redactie van het onderzoek is in handen van 

Spotler.

Er is in deze editie gekozen voor een aanpak 

waarbij de uitkomsten vergeleken zijn met de 

cijfers uit de DDMA Nationale E-mail Benchmark 

2019. De DDMA is de branchevereniging voor 

data en marketing. Nederlandse leveranciers van 

e-mailmarketingsoftware of – de meer gangbare 

term – de Nederlandse E-mail Service Providers 

maken dit onderzoek mogelijk en zij geven inzicht in 

de gemiddelde afleverratio, open ratio en klikratio 

van verschillende type mailings en van specifieke 

branches. 

Door deze cijfers te combineren met de uitspraken 

van de Nederlandse consument ontstaat een gedegen 

beeld van het marketing- en communicatiekanaal 

e-mail. Hierdoor zijn wij in staat om online marketeers 

en communicatiespecialisten een aantal bijzondere 

verbeter- en aandachtspunten te geven voor hun 

eigen e-mailmaketingactiviteiten.

De indeling van dit onderzoek is als volgt: het

Nederlandse gebruik van e-mail en social, de

Nederlandse voorkeuren in e-mail en social, de 

marketingcommunicatie via e-mail en de e-commerce

via e-mail en social. Elke deel wordt ingeleid met

de conclusies uit het kwantitatieve onderzoek en

afgerond met de duiding en interpretatie voor de

online marketeer.

De 2.084 Nederlanders die mee hebben gedaan aan

het kwantitatieve onderzoek zijn verdeeld over zeven

leeftijdscategorieën: 14-17, 18-24, 25- 34, 35-44,

45-54, 55,64 en 65+. 47% van de respondenten is man

en 53% is vrouw. Deze steekproef vertegenwoordigt

‘Nederlanders die e-mail gebruiken’ en de steekproef

is gewogen en gestratificeerd. Zo is er een verdeling

over opleidingsniveau, gezinssituatie, betaalde uren

werk per week, bruto jaarinkomen en de gebieden in

Nederlander waar de respondenten wonen.

Het totale onderzoek presenteert 21 algemene

conclusies en 12 specifieke learnings over onze

online communicatiemiddelen. Met name over

e-mail, WhatsApp en de verschillende bekende social

mediaplatforms. Voor de leesbaarheid zijn in de

tabellen en grafieken zo min mogelijk cijfers achter de

komma gebruikt. Uitschieters zijn uit het onderzoek

verwijderd.
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Nationaal E-mail Onderzoek 2019

Top 5

Meer dan de helft van de Nederlanders - ruim 54% - leest 
zijn e-mail op een smartphone

Steeds meer Nederlanders lezen e-mailberichten op een smartphone. Gold dat in 2018 nog voor gemiddeld 

46% van de Nederlanders, in 2019 klimt dit percentage verder naar 54%. Deze stijging gaat ten koste van de 

desktop en de laptop. Op deze apparaten lezen we steeds minder onze e-mailberichten.

1

21%

15%

10%54%

25%

20%

9%46%

2019

2018

Op welk device lees je het vaakst je e-mails?
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Top 5

88% van de Nederlanders heeft zich het afgelopen jaar op 
minimaal één e-mailnieuwsbrief ingeschreven

Slechts 12% van alle Nederlanders geeft aan dat hij zich in 2019 op geen enkele nieuwe e-mailnieuwsbrief 

heeft geabonneerd. De andere 88% wel. Het merendeel schrijft zich in op maximaal 5 nieuwe 

e-mailnieuwsbrieven en gemiddeld 19% van alle Nederlanders kruist 6 tot en met 10 aan.

2

 Geen 1 t/m 5 6 t/m 10 11 t/m 15 16 t/m 20 Meer dan 20

18%

12%

53%54%

18%19%

5%
7%

2%3% 4%
6%

= 2019

= 2018

n = 1951

 

Op hoeveel nieuwe e-mailnieuwsbrieven heb je je de afgelopen 12 maanden  
ingeschreven?

Top 5

Inmiddels doet 31% van de Nederlanders zijn online 
aankopen via een smartphone

De grootste verschuiving tussen 2018 en 2019 wordt genoteerd op de vraag Via welk device doe je het liefst 

aankopen? Het antwoord Smartphone stijgt maar liefst 9 procentpunt van 22% naar 31%. Ook hier gaat de 

opmars van de smartphone ten koste van het gebruik van de desktop en de laptop.

3

 Desktop Laptop Tablet Smartphone Ik koop niet online

23%

19%

40%

35%

10%11%

22%

31%

5%
3%

= 2019

= 2018

n = 2084

Via welk device doe je het liefst aankopen?
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Top 5

73% van de Nederlanders heeft minimaal één keer iets 
gekocht naar aanleiding van een mailing
 

Werk je in de e-commerce dan moet je e-mail inzetten als aanjager van je omzet. Het merendeel (59%) van de 

Nederlanders schaft namelijk wel eens iets aan naar aanleiding van een e-mailbericht. Facebook is een goede 

tweede en verleidt nog 21% van de Nederlanders tot online aankopen, maar via andere social media schaffen 

Nederlanders nauwelijks iets aan.

4

 WhatsApp E-mail Facebook Anders

4%
5%

14%

59%

14%

21%

4%

11%

= 1 keer

= > 1 keer

n = 2051

Via welk kanaal en hoe vaak heb je het afgelopen jaar iets aangeschaft?

Top 5

48% van de Nederlanders ontvangt graag een 
verjaardagsmail van een webshop

Natuurlijk willen Nederlanders graag een bevestigingsmail hebben na een bestelling in een webshop of een 

e-mail met de factuur, maar dit soort standaard e-mails zijn zeer zeker niet de enige e-mails die de Nederlandse 

consument waardeert. Bijna de helft (48%) van alle Nederlanders vindt het ook leuk om per mail een kleine 

attentie te ontvangen als ze jarig zijn. 

5

7%

66%
64%

47%
48%

29%
32%

33%
32%

36%
36%

17%
15%

Ik ontvang liever geen e-mailberichten van mijn 
webshop

Een e-mailing met informatie (factuur, levering e.d.) 
over je laatste bestelling

Een e-mailing met een verrassing als je jarig bent

Een e-mailing die aangeeft dat je favoriete 
producten weer op voorraad zijn

Een e-mailing met algemene aanbiedingen van de 
webshop

Een e-mailing die aangeeft dat je je bestelling in de 
webshop nog niet hebt afgerond

= 2019

= 2018

n = 2015

Welk type e-mailbericht van webshops ervaar jij als prettig?

9%

Een e-mailing met aanbiedingen die aansluiten op 
je persoonlijke interesses en koopgedrag
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Het Nederlandse gebruik
 

van e-mail en social

Het gebruik van e-mail en social

97% van de Nederlanders checkt dagelijks zijn e-mail
 

Het checken van je e-mailberichten is een vast onderdeel geworden van onze dagelijkse bezigheden. Slechts 

3% geeft aan niet dagelijks zijn inbox te raadplegen. Dit betekent dat 97% van de Nederlanders dagelijks 

nagaat of hij e-mailberichten heeft ontvangen. En dat checken gebeurt gemiddeld zo’n drie keer per dag.

Hoeveel keer per dag check je je e-mail?

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Niet dagelijks 16% 2% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 4%

1 - 3 keer 47% 36% 29% 29% 29% 33% 47% 35% 40%

4 - 6 keer 23% 32% 26% 24% 28% 28% 27% 27% 27%

7 - 9 keer 7% 13% 17% 16% 18% 16% 11% 15% 12%

10 - 14 keer 3% 12% 15% 12% 8% 9% 7% 10% 8%

15 - 19 keer 0% 1% 4% 3% 4% 3% 1% 3% 2%

20 keer of meer 4% 3% 6% 14% 10% 9% 3% 8% 7%

Leeftijdscategorie     

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084
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Het gebruik van e-mail en social

Nederlanders lezen hun e-mails vóór 09.00 uur of na 19.00 uur 
 

De meeste Nederlanders lezen hun e-mailberichten in de ochtend of na zeven uur ’s avonds. Ook vorig jaar 

zagen we deze tendens. De minst favoriete leesmomenten zitten tussen 11.00 en 13.00 uur en tussen 15.00 

en 17.00 uur. En ook daarin zie je geen verschillen met 2018. 

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

07.00 - 09.00 uur 41% 34% 49% 50% 43% 44% 29% 42% 39%

09.00 - 11.00 uur 37% 48% 36% 37% 40% 36% 50% 41% 34%

11.00 - 13.00 uur 22% 29% 25% 26% 24% 22% 26% 25% 23%

13.00 - 15.00 uur 25% 28% 33% 35% 35% 34% 33% 33% 25%

15.00 - 17.00 uur 40% 36% 29% 30% 24% 33% 35% 31% 28%

17.00 - 19.00 uur 40% 34% 36% 29% 36% 34% 38% 35% 32%

19.00 - 21.00 uur 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 53%

21.00 - 23.00 uur 38% 37% 34% 35% 33% 33% 35% 35% 49%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084

Het gebruik van e-mail en social

91% van de Nederlanders is dagelijks actief op social media 

Wat voor het checken van onze e-mailberichten geldt, geldt in iets mindere mate ook voor het checken van 

onze social media. Voor heel veel Nederlanders is dat een onderdeel van de dagelijkse bezigheden. Slechts 9% 

kan de verleiding weerstaan om niet dagelijks naar Facebook, Instagram, Twitter et cetera te kijken.

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Niet dagelijks 3% 2% 4% 10% 7% 14% 19% 9% 13%

1 - 3 keer 16% 6% 19% 32% 32% 43% 43% 28% 30%

4 - 6 keer 16% 16% 20% 20% 17% 25% 20% 20% 21%

7 - 9 keer 15% 19% 19% 14% 14% 10% 8% 14% 11%

10 - 14 keer 16% 24% 16% 10% 13% 8% 6% 12% 9%

15 - 19 keer 6% 10% 6% 4% 4% 1% 1% 4% 4%

20 keer of meer 27% 24% 15% 9% 12% 8% 4% 12% 11%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084

Op welke momenten van de dag lees je meestal je e-mails?
Hoeveel keer per dag ben je actief op social media?
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Het gebruik van e-mail en social

Nederlanders checken vooral na 19.00 uur hun social media  
 

Wel een duidelijk verschil tussen social media en e-mailberichten is het tijdstip waarop we ermee actief zijn. 

Zo zijn we in de ochtend wel bezig met onze inbox, maar veel minder met social. Voor het checken van onze 

social media hebben Nederlanders een duidelijke voorkeur voor de avonduren.

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

07.00 - 09.00 uur 29% 29% 40% 46% 34% 35% 23% 34% 39%

09.00 - 11.00 uur 35% 28% 38% 30% 29% 33% 34% 35% 34%

11.00 - 13.00 uur 21% 22% 20% 26% 24% 23% 25% 23% 23%

13.00 - 15.00 uur 26% 30% 23% 26% 26% 25% 25% 31% 25%

15.00 - 17.00 uur 29% 29% 22% 22% 27% 32% 36% 28% 28%

17.00 - 19.00 uur 34% 28% 29% 28% 32% 29% 37% 31% 32%

19.00 - 21.00 uur 58% 56% 60% 58% 54% 55% 37% 53% 53%

21.00 - 23.00 uur 57% 51% 58% 52% 51% 50% 44% 51% 49%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2045

Het gebruik van e-mail en social

E-mail gebruiken we voor diverse doeleinden: van communicatie 
met overheden tot registratiemiddel voor social media 

Nederlanders gebruiken hun e-mailadres voor diverse doeleinden. Nederlanders registeren zich ermee voor 

social mediaplatforms, gebruiken het adres voor de ontvangst van aankoopbevestigingen in webshops en ze 

zetten e-mail nog massaal in voor het ontvangen en versturen van persoonlijke communicatie. Deze diversiteit 

in gebruik geldt voor alle leeftijdsgroepen.

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Persoonlijke communicatie 79% 91% 99% 98% 98% 98% 98% 97% 95%

Communicatie overheid 75% 94% 92% 90% 86% 88% 75% 86% 84%

Communicatie energie, banken 45% 83% 86% 82% 79% 83% 81% 80% 78%

Nieuwsbrieven & reclame 32% 67% 81% 82% 78% 85% 82% 78% 76%

Aankoopbevestigingen 59% 75% 81% 83% 75% 81% 75% 77% 76%

Registratie social media 72% 84% 78% 74% 66% 61% 43% 67% 61%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084

Op welke momenten van de dag ben je het meest actief op social media?

Voor welke doelen gebruik je je e-mailadres?
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Het gebruik van e-mail en social

Social media gebruiken we vooral voor persoonlijke communicatie, 
om ons te entertainen en om de actualiteit te volgen 
 

Het gebruik van social media is duidelijk anders dan het gebruik van e-mail. Zo gebruiken we social media veel 

minder voor officiële communicatie en voor de ontvangst van reclameboodschappen, maar wel weer voor 

persoonlijke communicatie, voor entertainment en om de actualiteit te volgen. 

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Persoonlijke communicatie 94% 96% 91% 88% 91% 91% 90% 91% 90%

Entertainment 83% 93% 86% 76% 70% 60% 41% 70% 63%

Actualiteiten 53% 68% 56% 54% 48% 53% 51% 54% 50%

Favoriete merken en persoonlijkheden 58% 65% 51% 37% 29% 27% 19% 37% 32%

Communiceren met klantenservices 16% 29% 38% 29% 30% 29% 24% 29% 22%

Aanbiedingen en reclame 23% 25% 26% 21% 28% 32% 30% 27% 24%

Officiële communicatie  overheden 15% 12% 10% 13% 17% 25% 33% 19% 17%

Communicatie energie, banken 9% 10% 9% 10% 15% 25% 34% 17% 15%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084

Voor welke doelen gebruik je social media?
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Het Nederlandse gebruik
 

van e-mail en social
Trends en learnings voor de online marketeer

Het gebruik van e-mail en social

Voor marketeers kan het verstandig zijn om meer mailings 
in de avonduren te versturen
Uit dit e-mailonderzoek blijkt heel duidelijk hoe Nederlanders e-mail gebruiken en wanneer ze hun inbox 

raadplegen. Zo geven Nederlanders aan vooral in de avonduren naar hun e-mail te kijken en checken ze 

hun inbox dagelijks. De Nederlander kijkt op donderdag echt niet vaker naar zijn inbox dan op maandag. 

Toch hebben marketeers duidelijke voorkeuren voor bepaalde verzenddagen en verzendmomenten. Het 

is verstandig om hier nog eens kritisch naar te kijken.

Uit de Nationale E-mail Benchmark 2019 blijkt dat 76% van de marketeers hun e-mailcampagnes 

overdag verstuurt. Slechts 14% van de campagnes wordt verstuurd tussen 18.00 en 22.00 uur. 

Uiteraard is hier een verschil op te tekenen tussen 

B2C- en B2B-organisaties. In de B2B is het aandeel 

avondcampagnes lager dan in de B2C. In de 

Nationale E-mail Benchmark 2019 valt te lezen: 

‘Het grootste deel van de campagnes wordt tijdens 

werkdagen verstuurd. Voor B2B-campagnes is dit 

94% en voor B2C-campagnes 86%. Gemiddeld 

genomen wordt slechts 14% in de avonduren 

verstuurd.’ 

Ondanks deze verschillen tussen de B2B en de B2C 

blijkt dat ‘verzendingen in de middag- en avonduren 

een positieve impact hebben op de open ratio (COR) 

en de klikratio (CTR).’ In de benchmark staat verder: 

‘Overdag gedragen de COR en CTR zich gelijk. 

We zien een toename in de CTR rond 07.00 uur. 

Rond 08.00 zien we een terugval in beide ratio’s, de 

middag en avonduren liggen boven het gemiddelde. 

Voor de klikratio springen lunchtijd en de avonduren 

er bovengemiddeld uit.’ 

Deze conclusie wordt ondersteund door het 

Nationaal E-mail Onderzoek 2019. Ook uit dit 

onderzoek blijkt dat Nederlanders hun e-mails het 

liefst rond 07.00 uur én na 19.00 uur lezen.

Nu blijkt dat de open ratio en klikratio rond deze 

tijdstippen bovengemiddeld scoren, dan is mailen in 

de avonduren op z’n minst te overwegen.
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Leesmomenten en verzendmomenten 
nog niet optimaal op elkaar afgestemd
 
Er is een verschil tussen het moment waarop wij het liefst onze 

e-mails lezen en het moment waarop wij ze ontvangen. De meeste 

marketeers versturen hun mailings overdag, terwijl wij ze vaak pas in 

de avonduren lezen. Ben je marketeer denk er dan eens over na om het 

verzendtijdstip te verplaatsen naar de avonduren. Wellicht zit je dan 

hoger in de inbox op het moment dat je lezers tijd voor je hebben.

‘s ochtends overdag ‘s avonds ‘s nachts

6%

14%

76%

55%

14%

27%

4% 4%

= Wanneer worden mailings verstuurd? Uit: DDMA E-mail Benchmark 2019

= Op welke momenten worden e-mails gelezen? Uit: Nationaal E-mail Onderzoek 2019

Wanneer worden e-mails verstuurd en gelezen?

Een kritische blik op je 
favoriete verzenddagen 
is verstandig
 

Wat voor het verzendtijdstip geldt, geldt ook 

voor de verzenddag. Marketeers hebben 

hierin al jaren een uitgesproken voorkeur. 

Mailings worden - volgens de benchmark 

van de DDMA - het liefst op dinsdagen en 

donderdagen verstuurd. 

Toch laat het Nationaal E-mail 

Onderzoek 2019 zien dat 97% van de 

Nederlanders dagelijks e-mailberichten 

checkt. Nederlanders maken daarin niet 

een onderscheid tussen maandagen, 

donderdagen of zaterdagen. Nu kun je als 

B2B-marketeer tegenwerpen dat er wel een 

verschil bestaat tussen privémails en zakelijk 

mails, maar in de DDMA E-mail Benchmark 

2019 valt te lezen ‘dat de impact van de dag 

waarop e-mails worden verstuurd relatief 

klein is.’ 

Zowel de ratio’s van de onderzochte 

database voor de DDMA E-mail Benchmark 

2019 als de database uit dit e-mailonderzoek 

geven voldoende aanleiding om ook je 

verzenddagen onder de loep te nemen.

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

14%

19%

15%

22%

17%

6% 6%

3%

= Dagelijks

= Niet dagelijks97%

Waarom niet eens een mailing 
versturen op zaterdag?
Mailings versturen op zaterdag is ongebruikelijk in de online 

marketing. Zeker in de B2B. Toch is het geen gek idee om het hier 

eens met je marketingcollega’s over te hebben. Nederlanders 

checken immers dagelijks hun e-mailberichten en de DDMA E-mail 

Benchmark 2019 maakt duidelijk dat ‘de open ratio op zaterdag hard 

gestegen is ten opzichte van vorig jaar.’

Hoeveel keer per dag check jij je e-mail?

Op welke dagen worden mailings verstuurd?
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Het gebruik van e-mail en social

Zorg ervoor dat het kanaal e-mail een belangrijk onderdeel 
is van je marketingmix
Los van de verzenddagen en verzendtijdstippen 

laten Nederlanders duidelijk blijken dat zij het kanaal 

e-mail voor veel verschillende doeleinden geschikt 

achten. Nederlanders vinden het niet prettig om 

officiële berichten van energieleveranciers, banken 

of overheden via social media te ontvangen, maar via 

e-mail is dat geen enkel probleem.

Verder wordt de database van de DDMA E-mail 

Benchmark 2019 gevoed door meer dan 25 

verschillende branches. Van retail en groothandel 

tot goede doelen en stichtingen, al deze 

branches gebruiken e-mail als communicatie- en 

reclamekanaal. 

Mocht je als markteer e-mailnieuwsbrieven 

en e-mailcampagnes nauwelijks inzetten in je 

marketingmix, voeg deze dan toe. En ben je die 

marketeer die liever al zijn kaarten zet op social, 

realiseer je dan dat je een bijzonder krachtig 

communicatiekanaal links laat liggen.

E-mail is al jaren het online marketingkanaal met 

de hoogste Return On Investement (bron: Lit/mus 

Software, Inc. US) en het is het enige kanaal dat wij 

graag voor diverse communicatiedoelen inzetten.

97%
91%

Voor persoonlijke 
communicatie

80%

19%

Om officiële 
communicatie 

van overheden te 
ontvangen

78%

17%

Om officiële 
communicatie van 

energieleveranciers en 
banken te ontvangen

77%

27%

Om nieuwsbrieven 
en reclame e-mails te 

ontvangen

Voor welke doelen gebruik je e-mail en social media?

= Gebruik e-mail

= Gebruik social media
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De Nederlandse voorkeuren
 

van e-mail en social

De Nederlandse voorkeuren van e-mail en social

De meeste Nederlanders lezen hun e-mails op een smartphone 
 

De smartphone is voor gemiddeld 54% van de Nederlanders het device waarop zij hun e-mailberichten lezen. 

Alleen 65-plussers gebruiken de laptop en desktop meer. Alle andere Nederlanders lezen hun e-mailberichten 

het vaakst op een smartphone. En dit percentage is flink gestegen ten opzichte van 2018.

Op welk device lees je het vaakst je e-mails?

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Desktop 2% 6% 6% 9% 17% 19% 32% 15% 20%

Laptop 18% 16% 16% 17% 24% 27% 25% 21% 25%

Tablet 8% 1% 2% 5% 8% 18% 21% 10% 9%

Smartphone 72% 76% 76% 69% 51% 37% 22% 54% 46%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084
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De Nederlandse voorkeuren van e-mail en social

Voor 69% van de Nederlanders is e-mail het kanaal waarop ze 
graag reclame ontvangen  

 

E-mail is niet alleen het kanaal dat we voor heel veel verschillende communicatiedoeleinden inzetten, het is 

ook het kanaal waarop we het liefst reclame ontvangen. En voor marketeers die een voorkeur hebben voor 

direct mail: ook via de post willen Nederlanders nog wel reclame ontvangen. Al neemt het percentage wel af 

van 16% in 2018 naar 13% in 2019. 

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

E-mail 57% 66% 72% 68% 69% 68% 71% 69% 68%

Brievenbus (via post) 10% 11% 8% 14% 15% 17% 15% 13% 16%

Facebook 6% 9% 8% 6% 5% 5% 3% 6% 4%

Anders 6% 3% 6% 5% 7% 8% 8% 6% 8%

WhatsApp 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 2%

Instagram 13% 6% 3% 2% 0% 0% 0% 2% 2%

LinkedIn 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0%

Snapchat 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Telefonisch 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0%

SMS 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0%

Twitter 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084

De Nederlandse voorkeuren van e-mail en social

Voor persoonlijke communicatie gebruiken Nederlanders het 
liefst WhatsApp 
 

Voor nagenoeg alle Nederlanders is WhatsApp het favoriete platform voor persoonlijke communicatie. Alleen 

65-plussers blijven een kleine voorkeur houden voor e-mail. Social media gebruiken we liever niet voor het 

delen van persoonlijke berichten. Facebook scoort gemiddeld slechts 1%.

Welk schriftelijk communicatiemiddel gebruik je het liefst voor  
persoonlijke communicatie?

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

E-mail 7% 7% 14% 33% 38% 43% 49% 31% 31%

Brief 0% 1% 3% 3% 4% 2% 4% 3% 3%

Facebook 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1%

Anders 0% 1% 1% 3% 0% 1% 2% 1% 2%

WhatsApp 83% 85% 79% 59% 52% 46% 37% 59% 57%

Instagram 3% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0%

Telegram 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0%

Snapchat 5% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

Facebook Messenger 0% 1% 3% 3% 4% 2% 4% 2% 2%

SMS 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1%

Twitter 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084

Via welk kanaal ontvang je het liefst reclame van bedrijven?
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De Nederlandse voorkeuren van e-mail en social

82% van de Nederlanders ontvangt serviceberichten het liefst 
via e-mail  

 

Nederlanders ontvangen niet alleen het liefst reclame via e-mail, maar ook serviceberichten ontvangen we het 

liefst via dit communcatiekanaal. Informatie over - bijvoorbeeld - onze meterstanden mag voor gemiddeld 8% 

van de Nederlanders via een appje binnenkomen, maar het overgrote deel (82%) ziet die informatie toch het 

liefst in een e-mailbericht.

Via welk digitaal communicatiekanaal ontvang je het liefst serviceberichten?

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

SMS 8% 12% 12% 6% 6% 6% 2% 7% 7%

WhatsApp 11% 7% 8% 12% 8% 6% 6% 8% 6%

E-mail 74% 77% 77% 79% 83% 84% 88% 82% 83%

Facebook 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1%

Twitter 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

LinkedIn 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Snapchat 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Anders 2% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084

De Nederlandse voorkeuren van e-mail en social

E-mail wordt het meest vertrouwd als het gaat om onze privacy 
 

Als het gaat om onze privacy hebben Nederlanders het meeste vertrouwen in e-mail. Dit geldt voor gemiddeld 

59%. Opmerkelijk is dat we WhatsApp graag gebruiken voor onze persoonlijke communicatie, maar dat slechts 

17% van de Nederlanders aangeeft dat ze erop vertrouwen dat dit kanaal goed met hun privacy omgaat.

In welk digitaal communicatiekanaal heb je het meeste vertrouwen als het 
gaat om je  privacy?

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

SMS 12% 16% 19% 12% 10% 7% 6% 11% 11%

WhatsApp 30% 24% 17% 17% 13% 13% 17% 17% 15%

E-mail 42% 43% 54% 59% 63% 68% 65% 59% 60%

Facebook 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Twitter 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

LinkedIn 0% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1%

Snapchat 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

Telegram 1% 3% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 1%

Facebook Messenger 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1%

Anders 6% 6% 5% 7% 9% 9% 9% 8% 8%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084
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De Nederlandse voorkeuren van e-mail en social

Bijna de helft van de Nederlanders begint zijn digitale dag met 
WhatsApp  
 

Nederlanders beginnen hun digitale dag het liefst met het checken van hun WhatsApp-berichten. Een kleiner 

deel (29%) start met de binnengekomen e-mails. Alleen Nederlanders die ouder zijn dan 55 jaar starten wel 

met e-mail hun digitale dag. Onder deze oudere Nederlanders heeft WhatsApp nog enig terrein te winnen.

Wat is het eerste digitale communicatiekanaal dat je gebruikt nadat je 
bent opgestaan?

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

SMS 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

WhatsApp 53% 73% 62% 46% 44% 37% 27% 47% 42%

Facebook 5% 5% 14% 18% 17% 15% 10% 13% 14%

E-mail 6% 5% 12% 25% 33% 41% 54% 29% 31%

Instagram 18% 8% 7% 3% 2% 1% 1% 4% 3%

Twitter 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%

LinkedIn 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Snapchat 17% 5% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 2%

Telegram 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Facebook Messenger 0% 1% 0% 3% 0% 1% 1% 1% 1%

Anders 0% 0% 1% 1% 2% 3% 6% 2% 1%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084
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De Nederlandse voorkeuren
 

van e-mail en social
Trends en learnings voor de online marketeer

De Nederlandse voorkeuren van e-mail en social

Mobiele lezers waarderen een mobile friendly e-maildesign
In 2013 las 32% van de Nederlanders zijn e-mails op een smartphone. In 2019 geldt dat voor gemiddeld 54% 

van de Nederlanders. Dat percentage stijgt nog ieder jaar. Niet verrassend dat veel online marketeers graag 

willen dat hun mailings en landingpagina’s responsive zijn. Dat leest niet alleen prettiger, het levert ook betere 

ratio’s op.

Het is verstandig om te onderzoeken op welk device jouw nieuwsbriefabonnees het liefst 

e-mailberichten lezen. En als je de data voorhanden hebt, kijk ook eens naar de leeftijdsopbouw 

van je database.

Het genoemde percentage van gemiddeld 54% 

is ook echt een gemiddelde, want de verschillen 

tussen de leeftijdsgroepen zijn groot. Onder de 

Nederlanders van 18 tot 24 jaar is het aandeel 

smartphonelezers maar liefst 76% en onder 

65-plussers komt het gemiddelde uit op 22%.

Heel eenvoudig: hoe jonger je database hoe groter 

de noodzaak voor een responsive design van je 

mailings en landingpagina’s.

Maar ook al is het aandeel smartphonelezers in je 

database niet groot, een responsive design loont de 

moeite. Uit de Nationale E-mail Benchmark 2019 

blijkt dat ‘een responsive design een duidelijk impact 

heeft op mobiel. De open ratio laat een extra stijging 

zien van 6,6% en de klikratio noteert een extra 

stijging van 2,3%.’ 

Wil je betere open ratio’s en klikratio’s realiseren 

dan is een responsive design meer dan een 

overweging waard.
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Mobiele lezers klikken meer in 
goed leesbare mailings 
 
Mobiele lezers zullen een responsive design 

zeker waarderen. De cijfers uit het Nationale 

E-mail Benchmark 2019 maken duidelijk dat je 

gemiddelde open ratio onder je mobiele lezers 

een extra stijging laat zien van 6,6% en je klikratio 

noteert 2,3% extra. Verder laat het Nationale 

E-mail Onderzoek al jaren zien dat Nederlanders 

steeds meer hun smartphone gebruiken om daarop 

hun e-mails te lezen. 

Extra effectop de open ratio

6,6%

2,3%

Extra effectop de klikratio

In het vorige deel van dit e-mailonderzoek heb je gelezen dat een mailing versturen op zaterdag 

misschien zo gek nog niet is. De reden hiervoor is dat de open ratio op zaterdagen flink gestegen is de 

afgelopen jaren. Een andere reden is te vinden in de voorkeuren van Nederlanders als het gaat over 

e-mail.

Uit de DDMA Nationale E-mail Benchmark 2019 

blijkt dat weekendmailings vaker worden gelezen 

op een mobiel apparaat. Niet zo gek natuurlijk: de 

desktop van je werk neem je niet mee naar huis. Je 

mobiel heb je wel altijd bij je.

Als uit je eigen database blijkt dat je steeds 

meer mobiele lezers krijgt, dan is dat zeker een 

extra reden om te onderzoeken of mailen in de 

weekenden loont.

Uit de DDMA Nationale E-mail Benchmark 2019: 

‘Een weekendpiek in mobiel gebruik wordt ’s 

ochtends van 06.00 tot 08.00 uur bereikt met 

gemiddeld 52% opens. Kliks pieken om 09.00 uur 

(53,2%) en tussen 14.00 en 15.00 uur (gemiddeld 

53%).’ En dat zijn mooie cijfers.

Gemiddeld 18-24 35-44 65+

46%
54%

75%76%

58%
69%

13%

22%

= Smartphone 2019

= Smartphone  2018

Op welk device lees je het vaakst je e-mails?

Welk effect van een responsive 
design kun je verwachten onder je 
mobiele lezers?
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Mobiele lezers openen mailings 
meer buiten kantooruren  
 
Bovenstaande uitspraak geldt niet alleen voor onze 

privémails, maar zeker ook voor onze zakelijke 

mailings. In de DDMA Nationale E-mail Benchmark 

2019 staat letterlijk ‘e-mailcampagnes verstuurd 

buiten kantooruren worden vaker geopend op 

een mobiel apparaat.’ En het lezen van e-mails op 

mobiele apparaten stijgt al jaren. In 2013 lag de 

voorkeur op 32%, in 2015 op 36%, in 2017 op 43% 

en dit jaar is het gemiddeld 54%.

Hoeveel Nederlanders lezen hun 
e-mails op hun smartphone?

Niet alleen e-mail en mobiel horen steeds meer 

bij elkaar, ook reclame en e-mail horen bij elkaar. 

Daanaast is e-mail het voorkeurskanaal voor 

de ontvangst van meer officiële communicatie. 

Nederlanders maken een duidelijk onderscheid 

tussen het kanaal e-mail, een instant messaging 

service als WhatsApp en social mediaplatforms 

zoals Facebook. 

Voordat de mobiele telefoon een vast onderdeel 

vormde van onze dagelijkse uitrusting, was e-mail 

zo’n beetje het enige online kanaal waarmee we 

persoonlijke berichten uitwisselden. Oudere 

Nederlanders gebruiken e-mail daar het meest 

voor. Dat gemiddeld 31% e-mail voor persoonlijke 

communicatie gebruikt, is ook volledig toe te 

schrijven aan de voorkeuren van Nederlanders 

boven de 50.

In de leeftijdscategorie 55-64 gebruikt 43% e-mail 

graag voor persoonlijke communicatie. Voor 

Nederlanders van 18 -24 jaar geldt dit gebruik van 

e-mail voor slechts 7%. Voor hen is WhatsApp met 

85% toch echt favoriet. 

2013 2015 2017 2019

32%
36%

43%
54%

Toch geven alle Nederlanders aan dat ze WhatsApp, 

Facebook en alle andere social mediaplatforms 

liever niet willen gebruiken voor de ontvangst van 

reclame of voor de ontvangst van meer officiële 

communicatie zoals serviceberichten.  

1%

31%

59%

13%

29%

47%

1%

59%

17%

2%

82%

8%

6%

69%

2%

= E-mail

= WhatsApp

 n = 2084

= Facebook

Voor online marketeers betekent dit dat ze met 

e-mailmarketing een gewaardeerd reclamekanaal 

inzetten. Het is goed om in de gaten te houden dat 

Nederlanders reclame via Facebook of WhatsApp 

veel minder waarderen.

Gebruik ik het liefst voor de ontvangst van reclame

Gebruik ik het liefst voor de ontvangst van 

serviceberichten

Heb ik vertrouwen in als het gaat om mijn privacy

Start ik mijn digitale dag mee

Gebruik ik het liefst voor persoonlijke communicatie

Waar gebruiken Nederlanders e-mail, WhatsApp en Facebook graag voor?
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Marketingcommunicatie
 

via e-mail

Marketingcommunicatie in e-mail

58% van de Nederlanders ontvangt tot 10 verschillende 
e-mailnieuwsbrieven
 

Gemiddeld ontvangt 33% van de Nederlanders 1 tot en met 5 e-mailnieuwsbrieven en 25% ontvangt 6 tot en 

met 10. De meeste Nederlanders ontvangen niet meer dan 10 e-mailnieuwsbrieven. Verder valt op dat er maar 

weinig Nederlanders zijn die helemaal geen mailings opgestuurd krijgen. Slechts 6% geeft aan op geen enkele 

e-mailnieuwsbrief geabonneerd te zijn. 

Op hoeveel verschillende e-mailnieuwsbrieven ben je ingeschreven?

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Geen 24% 7% 6% 3% 8% 4% 4% 6% 6%

1 t/m 5 36% 37% 33% 30% 29% 28% 40% 33% 33%

6 t/m 10 17% 24% 25% 25% 23% 31% 25% 25% 25%

11 t/m 15 15% 17% 13% 14% 15% 18% 16% 15% 15%

16 t/m 20 3% 5% 7% 5% 8% 7% 7% 6% 7%

Meer dan 20 5% 10% 17% 22% 16% 12% 8% 14% 7%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084



48 49Nationaal E-mail Onderzoek 2019

Marketingcommunicatie in e-mail

54% van de Nederlanders schrijft zich jaarlijks op maximaal 5 
nieuwe e-mailnieuwsbrieven in  
 

Nederlanders schrijven zich graag in op nieuwe e-mailnieuwsbrieven. Dit geldt voor 88% van de Nederlanders. 

Slechts 12% kruist Geen aan. Alle andere Nederlanders hebben zich wel op één of meerdere nieuwe 

e-mailnieuwsbrieven ingeschreven.

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Geen 10% 9% 8% 11% 10% 14% 20% 12% 18%

1 t/m 5 63% 53% 55% 53% 50% 54% 56% 54% 53%

6 t/m 10 21% 21% 22% 20% 16% 19% 15% 19% 18%

11 t/m 15 5% 9% 7% 6% 11% 5% 2% 7% 5%

16 t/m 20 0% 1% 3% 3% 4% 2% 3% 3% 2%

Meer dan 20 1% 7% 5% 7% 9% 5% 4% 6% 4%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 1951

Op hoeveel nieuwe e-mailnieuwsbrieven heb je je de afgelopen 12 maanden 
ingeschreven?

Marketingcommunicatie in e-mail

De belangrijkste inschrijfredenen: recente aankoop in een 
webshop of de ontvangst van een aanbieding  
 

Nederlanders hebben drie belangrijke inschrijfredenen: een recente aankoop in een webshop, het ontvangen 

van aanbiedingen of exclusieve deals en het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij organisaties. 

Andere inschrijfredenen scoren beduidend minder. En het valt op dat de percentages niet heel veel verschillen 

als je kijkt naar de zeven verschillende leeftijdsgroepen.

Met welke redenen schrijf je je in voor e-mailnieuwsbrieven?

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Recente aankoop in webshop 62% 64% 62% 66% 59% 51% 51% 58% 59%

Meer leren van het onderwerp 20% 20% 29% 35% 31% 34% 28% 30% 28%

Op de hoogte blijven van merk of organisatie 63% 59% 59% 62% 57% 60% 60% 60% 58%

Passie voor het onderwerp (hobby) 28% 25% 35% 40% 34% 43% 36% 36% 34%

Ontvangen van aanbiedingen of exclusieve deals 63% 72% 72% 73% 71% 67% 70% 71% 67%

Oriënteren voor een aankoop 17% 12% 21% 21% 30% 37% 43% 28% 27%

Aangeraden door vrienden 7% 5% 6% 8% 10% 8% 9% 8% 8%

Anders 0% 6% 4% 3% 3% 5% 1% 3% 4%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 1711
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Marketingcommunicatie in e-mail

81% van de Nederlanders heeft zich het afgelopen jaar ook voor 
tenminste één e-mailnieuwsbrief afgemeld 
 

Niet alleen abonneren Nederlanders zich op nieuwe e-mailnieuwsbrieven, wij melden ons ook af voor de 

ontvangst van mailings. Dit geldt voor 81% van de Nederlanders. Slechts 19% heeft zich het afgelopen 

jaar nergens voor afgemeld. Alle andere Nederlanders nemen jaarlijks afscheid van één of meerdere 

e-mailnieuwsbrieven.

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Geen 49% 14% 12% 16% 16% 19% 25% 19% 21%

1 t/m 5 33% 35% 38% 41% 40% 46% 44% 41% 40%

6 t/m 10 7% 28% 22% 22% 23% 18% 20% 21% 21%

11 t/m 15 7% 14% 9% 10% 10% 8% 6% 9% 8%

16 t/m 20 3% 5% 9% 4% 4% 6% 2% 5% 4%

Meer dan 20 1% 5% 9% 6% 7% 3% 3% 5% 7%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084

Van hoeveel e-mailnieuwsbrieven heb je je de afgelopen 12 maanden  
uitgeschreven?

Marketingcommunicatie in e-mail

De belangrijkste uitschrijfredenen: te hoge frequentie of 
oninteressante onderwerpen  
 

Nederlanders hebben twee belangrijke uitschrijfredenen: de onderwerpen zijn niet interessant genoeg en de 

frequentie is te hoog. En die laatste reden is gestegen van 68% in 2018 naar 73% in 2019. Voor marketeers is 

het dus belangrijk om oog te hebben voor de mailfrequentie en te blijven zorgen voor interessante content.

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Andere content dan ik dacht bij inschrijving 35% 18% 27% 29% 32% 31% 34% 29% 27%

De onderwerpen zijn niet interessant genoeg 60% 45% 51% 60% 63% 66% 70% 60% 61%

Onderwerp is niet meer aan de orde 28% 39% 43% 49% 54% 59% 65% 51% 50%

Mijn inbox overladen 70% 71% 56% 53% 44% 31% 25% 46% 46%

De frequentie is te hoog 61% 79% 79% 74% 70% 72% 67% 73% 68%

Nooit bewust aangemeld 42% 48% 42% 33% 35% 40% 38% 39% 45%

Anders 4% 1% 3% 2% 1% 1% 2% 2% 3%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 1685

Waarom schrijf je je uit van e-mailnieuwbrieven?
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Marketingcommunicatie 
via e-mail

Trends en learnings voor de online marketeer

Stem de verzendfrequentie goed af op de behoefte van je 
ontvangers
Voor 73% van de Nederlanders is een te hoge verzendfrequentie de belangrijkste reden om op de 

afmeldbutton te klikken. Volgens de DDMA Nationale E-mail Benchmark is er ook dit jaar een voorkeur 

onder B2B- en B2C-organisaties voor een lagere campagnefrequenties.

Uit de DDMA Nationale E-mail Benchmark 

2019: ‘Het lijkt erop dat een kleinere jaarlijkse 

campagnefrequentie een positief effect heeft op 

de open ratio en de klikratio. Bedrijven die een 

maximum van 10 campagnes per jaar versturen, 

hebben hogere ratio’s.’ Het merendeel (44%) van de 

B2B- en de B2C-organisaties zet dan ook maximaal 

10 campagnes in. 

Als je verder rekening houdt met de belangrijkste 

uitschrijfredenen onder Nederlanders, dan sluit 

je goed aan op de verwachtingen van de moderne 

e-maillezer.

De belangrijkste uitschrijfredenen zijn een te hoge 

frequentie en oninteressante content. En aan beide 

kun je immers sleutelen. Je kunt lezers altijd vragen 

welke content ze interessant vinden en wat ze een 

optimale verzendfrequentie vinden. 

Als je het aantal campagnes klein houdt en de hoeveelheid e-mailberichten per campagne  (tot 5.000 

verstuurde e-mails) niet te groot maakt, dan sluit je het beste aan op de wensen van de ontvangers.
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En als lezers zich toch afmelden, dan is 

het belangrijk dat je deze afmeldingen 

netjes verwerkt. Uit het Nationaal E-mail 

Onderzoek 2019 blijkt dat gemiddeld 45% 

van alle Nederlanders aangeeft toch nog 

mailings te ontvangen nadat ze zich hadden 

afgemeld. En dat is niet goed voor de 

waardering van het online kanaal e-mail en 

de reputatie van je organisatie. 

E-mail scoort immers een hoog 

vertrouwenscijfer, wordt voor heel veel 

verschillende doeleinden gebruikt en is ons 

voorkeurskanaal voor reclame. Hierdoor 

vormen spam en phishingmails helaas een 

onderdeel van de Nederlandse inbox. En 

als online marketeer wil je je natuurlijk 

verre houden van deze praktijken. Je 

wilt voorkomen dat je gezien wordt als 

spammer. 

Check daarom je afmeldproces. Meld je af 

voor de ontvangst van je eigen mailings en 

controleer je afmeldproces.

Merendeel organisaties zet in op 

maximaal 10 e-mailcampagnes en dat 

lijkt goed voor de ratio’s

Als organisaties maximaal 10 e-mailcampagnes per jaar 

inzetten, dan kun je een open ratio van boven de 40% 

verwachten en een klikratio van boven de 7,5%. Verstuur je 

meer dan blijf je onder de 40% en de 7,5%. 

Doe je verder je best om het aantal e-mailberichten per 

campagne klein te houden en doe je je best om aansprekende 

content te maken, dan houd je ook rekening met de 

belangrijkste afmeldredenen onder Nederlanders.

Hoeveel campagnes worden er in de  
B2B en B2C verstuurd?

Besteed extra aandacht aan de afmelders van je mailings

Op de vraag Ontving je na het afmelden toch nog e-mails van deze organisatie? zegt gemiddeld 55% ‘nee’ en 45% 

‘ja’. En er zijn nauwelijks verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Dit betekent voor de online 

marketeer dat er werk aan de winkel is.

Wat is handig?

1.  Pak de statistieken van je laatste mailing erbij en maak een overzicht van je afmelders.

2. Ga na of je weet waarom je lezers zich afmelden en ga na of je dat uitvraagt op je afmeldformulier.

3.  Leer van deze afmeldredenen en check ook je afmeldproces: werkt de afmeldbutton, landen afmelders 

op een pagina met je afmeldformulier, werkt je formulier naar behoren en worden afmelders goed 

‘weggeschreven’ in je database?

Ontving je na het afmelden toch nog e-mails van deze organisatie?
 

Gemiddeld 2019 18-24 35-44 65+

45%

55%

47% 47%

53%

= Ja

= Nee

43%

57%
53%

1 t/m 10 campagnes

11 t/m 50 campagnes

meer dan 50 campagnes

44%

21%

35%
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Gelukkig melden lezers zich niet alleen af, ze schrijven zich ook volop in voor de ontvangst van nieuwe 

mailings. En de inschrijfredenen zijn al jaren hetzelfde.

De meeste Nederlanders laten zich verleiden door een aanbieding of exclusieve deal. Dat was in 2015 al zo 

(61%) en dat is in 2019 nog steeds zo (71%). Maar het hoeft niet altijd een commerciële incentive te zijn. 

Lezers schrijven zich ook graag in voor de ontvangst van e-mailnieuwsbrieven als ze daarmee je organisatie 

kunnen volgen en op de hoogte kunnen blijven van wat je allemaal doet.

Ook voor niet-commerciële organisaties is het dus prima mogelijk om lezers  - van bijvoorbeeld je website 

of blog - te verleiden om zich op jouw nieuwsbrief in te schrijven. Maak speciaal voor hen een mooi 

kennisdocument over je organisatie en de branche waarin je werkt.   

Deze manier van werven blijkt al jaren succesvol. In 2015 was voor 51% van de Nederlanders ‘op de 

hoogte blijven van merk of organisatie’ een belangrijke inschrijfreden. In 2019 kruist maar liefst 60% van de 

Nederlanders deze inschrijfreden aan.

Met welke redenen schrijf je je in voor de e-mailnieuwsbrieven?

61%

69%

71%

51%

60%

60%

42%

62%

58%

Gebruik ik het liefst voorde  

ontvangst van reclame

Op de hoogte blijven van 

merk of organisatie

Recente aankoop in een webshop

= 2017

=2019

= 2015
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E-commerce via e-mail & social

E-commerce via e-mail & social

Nederlanders gebruiken het liefst hun smartphone of laptop voor 
online aankopen 
 

De smartphone raakt steeds meer ingeburgerd als het device waarmee we online aankopen doen. En deze 

opmars van de smartphone gaat ten koste van het gebruik van de desktop en de laptop. Via die apparaten 

schaffen we steeds minder iets aan. Al wint de laptop het gemiddeld gezien nog net van de smartphone. Het is 

35% tegenover 31%. 

Via welk device doe je het vaakst online aankopen?

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Desktop 9% 9% 10% 13% 22% 24% 34% 19% 23%

Laptop 44% 51% 33% 30% 34% 37% 30% 35% 40%

Tablet 9% 3% 4% 9% 11% 20% 18% 11% 10%

Smartphone 36% 38% 52% 47% 29% 17% 8% 31% 22%

Ik koop niet online 2% 0% 1% 2% 3% 3% 10% 3% 5%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084
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E-commerce via e-mail & social

27% van de Nederlanders doet wekelijks online aankopen 
 

De meeste Nederlanders schatten in dat ze op maandbasis enkele online aankopen doen. Dit geldt voor 45% 

van de Nederlanders. 27% geeft aan dat ze op weekbasis via het web producten aanschaffen. Dat percentage 

was vorig jaar nog 21%. Onderstaande tabel laat zien dat we – vergeleken met 2018 – online meer zijn gaan 

shoppen.

Hoe vaak doe je online aankopen?

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Dagelijks 2% 3% 2% 3% 2% 1% 0% 2% 1%

Wekelijks 23% 32% 38% 34% 27% 21% 12% 27% 21%

Maandelijks 50% 44% 46% 47% 46% 43% 43% 45% 46%

Slechts een paar keer per jaar 25% 21% 14% 16% 24% 35% 44% 26% 32%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084

E-commerce via e-mail & social

73% van de Nederlanders heeft wel eens iets gekocht naar 
aanleiding van een mailing 
 

E-mail werkt goed in het aanjagen van online aankopen. 14% van de Nederlanders laat zich er zeker één keer door 

verleiden en 59% vaker dan één keer. Facebook volgt op enige afstand. Voor Facebook zijn de percentages 14% (één 

keer) en 21% (vaker dan één keer). Andere kanalen weten ons maar mondjesmaat te verleiden tot online aankopen.

Via welk kanaal en hoe vaak heb je het afgelopen jaar iets aangeschaft naar 
aanleiding van een commercieel bericht?

SMS WhatsApp E-mail Facebook Twitter LinkedIn Snapchat Anders

0 keer 94% 90% 26% 64% 97% 97% 96% 84%

1 keer 3% 4% 14% 14% 1% 0% 1% 4%

> 1 keer 3% 5% 59% 21% 1% 3% 2% 11%

Gemiddeld 2019

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084

SMS WhatsApp E-mail Facebook Twitter LinkedIn Snapchat Anders

0 keer 95% 92% 28% 71% 97% 97% 96% 88%

1 keer 3% 3% 16% 13% 1% 1% 1% 4%

> 1 keer 2% 5% 56% 16% 2% 2% 3% 8%

Gemiddeld 2018
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E-commerce via e-mail & social

De meeste Nederlanders vinden een mail met informatie over de 
laatste bestelling prettig 
 

Als Nederlanders iets kopen in een webshop, dan vinden ze het prettig als ze de order- en factuurinformatie 

per mail ontvangen. Maar ook meer commerciële mailings worden gewaardeerd. 48% vindt het leuk om 

per mail een klene verjaardagsattentie te ontvangen en 36% waardeert gepersonaliseerde mailings van 

webshops.

Welk type e-mailbericht van webshops ervaar jij als prettig?

 14-17  18-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65+ 2019 2018

Een e-mailing die aangeeft dat je je bestelling in de  
webshop nog niet hebt afgerond

13% 14% 11% 15% 16% 19% 17% 15% 17%

Een e-mailing met aanbiedingen die aansluiten op je  
persoonlijke interesses en koopgedrag

43% 42% 36% 42% 36% 33% 30% 36% 36%

Een e-mailing met algemene aanbiedingen van de  
webshop

33% 28% 28% 38% 33% 31% 35% 32% 33%

Een e-mailing die aangeeft dat je favoriete producten 
weer op voorraad zijn

44% 49% 41% 37% 30% 23% 18% 32% 29%

Een e-mailing met een verrassing als je jarig bent 56% 68% 61% 58% 42% 32% 33% 48% 47%

Een e-mailing met informatie (factuur, levering e.d.)  
over je laatste bestelling

57% 67% 69% 64% 60% 64% 63% 64% 66%

Ik ontvang liever geen e-mailberichten van mijn webshop 8% 4% 6% 5% 8% 10% 10% 7% 9%

Leeftijdscategorie

Spotler Nationaal E-mail Onderzoek 2019 | n = 2084
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E-commerce via e-mail & social 
Trends en learnings voor de online marketeer

Wil je online iets verkopen, dan is e-mail onmisbaar
Nederlanders ontvangen het liefst via e-mail reclameboodschappen. Dit geldt voor gemiddeld 69% van alle 

Nederlanders. Maar niet alleen ontvangen wij het liefst reclame via e-mail, we schaffen via mailings ook vaak 

iets aan. E-mail is daarmee een belangrijke schakel tussen het ontvangen van reclame en de reactie erop. 

Zonder e-mail zou een belangrijke online verkoopdriver ontbreken.

Het percentage Nederlanders dat via een mailing 

wel eens iets heeft aangeschaft is vele malen 

hoger dan het percentage Nederlanders dat 

via WhatsApp, Facebook of ander social media 

iets hebben aangeschaft. Wat moet je als online 

marketeer doen met deze cijfers?

Ten eerste, niet elke online marketeer is werkzaam 

bij een e-commerce-organisatie, maar ben je dat 

wel dan zit er maar één ding op: zorg ervoor dat je 

webshop gekoppeld is aan e-mailmarketingsoftware. 

Je kunt zo informatie uit je webshop eenvoudig 

terug laten komen in je e-mailcampagnes. Heb 

je dat voor elkaar dan is het belangrijk dat je je 

e-mailmarketing goed inricht. Zet een goede 

e-mailstroom op. 

Zowel niet-commerciële transactionele mails 

als meer commerciële mailings zoals verlaten-

winkelwagencampagnes en reviewcampagnes zijn 

belangrijke e-commercecampagnes. 

En kijk nog eens kritisch naar je data en controleer 

de vullingsgraad van je databasevelden. Je kunt een 

lezer immers niet met Beste Cindy aanspreken als je 

databaseveld Voornaam niet gevuld is. 

Het is goed om hier aandacht aan te besteden omdat 

uit het Nationaal E-mail Onderzoek 2019 naar voren 

komt dat Nederlanders gepersonaliseerde mailings 

waarderen.

Zo ontvangt 64% van de Nederlanders graag een 

transactionele mail met factuur- en orderinformatie, 

48% ontvangt graag een verjaardagsmail en 36% 

waardeert sowieso een mailing die gepersonaliseerd is. 
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Gepersonaliseerde 

mailings werken goed 

voor webshops

Gepersonaliseerde mailings worden 

gewaardeerd door de Nederlander. 

Het bekendste voorbeeld is uiteraard 

de transactiemail. Zo’n mail bevat 

informatie die slechts voor één 

ontvanger is bedoeld en die 64% van 

de Nederlanders graag ontvangt. Een 

goede tweede is de verjaardagsmailing.

Ook zo’n mailing die heel persoonlijk 

aanvoelt en daarom goed scoort.

 Informatie over Verrassing als Aanbiedingen die 

 je laatste bestelling je jarig bent aansluiten op je koopgedrag

64%
66%

36%

= 2019

= 2018

48% 47%

36%

Welke mailings ontvangen Nederlanders 
graag van webshops?

Niet alleen het Nationaal E-mail Onderzoek 2019 ontstreept het belang van gepersonaliseerd 

mailen, ook de benchmark van de DDMA maakt duidelijk dat technieken als een gepersonaliseerde 

onderwerpregel en dynamsich content verstandig zijn.

Uit de DDMA: ‘Een gepersonaliseerde onderwerpregel wordt in een klein aantal campagnes gebruikt. Het effect 

vertaalt zich echter wel in serieuze positieve verbeteringen van de open ratio en mobiele kliks.’

En over dynamisch mailen:

‘Dynamische content wordt in minder dan de helft van de campagnes toegepast. Als het wel wordt toegepast, heeft 

het een grote positieve impact op alle ratio’s.’

Zowel uit het Nationaal E-mail Onderzoek als uit de benchmark van de DDMA blijkt dus zeer duidelijk 

dat technieken die gepersonaliseerd mailen mogelijk maken goed zijn voor je ratio’s en aansluiten op de 

mailings die Nederlanders graag ontvangen van een webshop. Om precies te zijn: een gepersonaliseerde 

onderwerpregel verhoogt je open ratio met maar liefst 10,1% en je klikratio met 2,9%. Dynamische content 

heeft een extra positief effect van 1,8% op je open ratio en 1,5% op je klikratio.
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Hoe persoonlijker je mailings hoe effectiever

Het is een belangrijke wet/matigheid in e-mailmarketing: een effectieve mailing is een mailing aan de juiste 

persoon op het juiste moment met de juiste boodschap. En het deel ‘aan de juiste persoon’ kun je versterken 

door de inzet van gepersonaliseerde technieken. De DDMA Nationale E-mail Benchmark 2019 laat met 

duidelijke cijfers zien dat deze technieken effectief zijn.

Welk effect van dynamische content en een gepersonaliseerde 
onderwerpregels kun je verwachten?

1,8%
1,5%

10,1%

2,9%

Dynamische content:

extra effect op open ratio

Dynamische content:

extra effect op klikratio

Gepersonaliseerde 

onderwerpregel:

extra effect op open ratio

Gepersonaliseerde 

onderwerpregel:

extra effect op klikratio

Het extra effect van dynamische content en gepersonaliseerd mailen speelt niet alleen in mailings via 

desktops, maar is juist nog sterker voor mobiel. Mobiele lezers waarderen deze technieken nog meer.

Specifiek voor mobiele lezers geldt een extra 

effect op de open ratio van 14% voor de inzet van 

dynamische content en een extra effect van 6,9% 

op de klikratio voor de inzet van dezelfde techniek. 

Gepersonaliseerd mailen scoort 3,2% extra opens 

en 5,8% extra kliks onder mobiele lezers. Verder 

blijkt uit het Nationaal E-mail Onderzoek al sinds 

2013 dat het aantal mobiele kopers alleen maar 

toenmeent. 

In 2019 gebruikt 31% van de Nederlanders het 

vaakst zijn smartphone voor het doen van online 

aankopen. Als steeds meer Nederlanders via hun 

mobiel kopen,  via een mailing kopen en velen 

gepersonaliseerd mailen extra waarderen, zet 

dan in op deze technieken, zorg voor een mobile 

friendly e-maildesign en koppel je webshop aan 

e-mailmarketingsoftware.

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

31%

22%

16%

10%

6%4%
2%

Ik doe het vaakst aankopen via mijn smartphone.
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Conclusies
 

Nationaal E-mail Onderzoek 2019

Het Nederlandse gebruik van e-mail & social  
Conclusies:

1. 97% van de Nederlanders checkt dagelijks zijn e-mail

2. De meeste Nederlanders lezen hun e-mails vóór 09.00 uur of na 19.00 uur

3. 91% van de Nederlanders is dagelijks actief op social media

4. Nederlanders checken vooral na 19.00 uur hun social media

5.  E-mail gebruiken we voor diverse doeleinden: van officiële communicatie met overheden tot 

registratiemiddel voor social media

6.  Social media gebruiken we vooral voor persoonlijke communicatie, om ons te entertainen en om 

de actualiteit te volgen

Belangrijkste trends & learnings voor de online marketeer:

1. Voor marketeers kan het verstandig zijn om meer mailings in de avonduren te versturen

2. Ook een kritische blik op je favoriete verzenddagen is verstandig

3. Zorg ervoor dat het kanaal e-mail een belangrijk onderdeel is van je marketingmix
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De Nederlandse voorkeuren in e-mail & social  
Conclusies :

7. De meeste Nederlanders lezen hun e-mails op een smartphone

8. Voor 69% van de Nederlanders is e-mail het kanaal waarop ze graag reclame ontvangen

9. Voor persoonlijke communicatie gebruiken Nederlanders het liefst WhatsApp

10. 82% van de Nederlanders ontvangt serviceberichten het liefst via e-mail

11. Het kanaal e-mail wordt het meest vertrouwd als het gaat om onze privacy

12. Bijna de helft van de Nederlanders begint zijn digitale dag met WhatsApp

Belangrijkste trends & learnings voor de online marketeer:

4. Mobiele lezers waarderen mobile friendly e-maildesigns 

5. Mobiele lezers openen mailings meer buiten kantooruren

6. Blijf e-mail inzetten voor reclamedoeleinden

Marketingcommunicatie via e-mail  
Conclusies:

13. 58% van de Nederlanders ontvangt tot maximaal 10 verschillende e-mailnieuwsbrieven

14. 54% van de Nederlanders schrijft zich jaarlijks op maximaal 5 nieuwe e-mailnieuwsbrieven in

15.  De belangrijkste inschrijfredenen: recente aankoop in een webshop of de ontvangst van een 

aanbieding 

16.  81% van de Nederlanders heeft zich het afgelopen jaar ook voor tenminste één 

e-mailnieuwsbrief afgemeld 

17. De belangrijkste uitschrijfredenen: te hoge frequentie of oninteressante onderwerpen

Belangrijkste trends & learnings voor de online marketeer:

7. Stem de verzendfrequentie goed af op de behoefte van je ontvangers

8. Besteed extra aandacht aan afmelders en aan je afmeldproces

9.  Een interessant kennisdocument als gratis download werkt ook in 2019 nog erg goed voor het 

werven van nieuwe inschrijvers
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E-commerce via e-mail & social 
Conclusies

18 Nederlanders gebruiken het liefst hun smartphone of laptop voor online aankopen

19 27% van de Nederlanders doet wekelijks online aankopen

20 73% van de Nederlanders heeft wel eens iets gekocht naar aanleiding van een mailing

21  De meeste Nederlanders vinden een mail met informatie over de laatste bestelling prettig

Belangrijkste trends & learnings voor de online marketeer:

10. Wil je online iets verkopen, dan is e-mail onmisbaar

11. Hoe persoonlijker je mailings hoe effectiever

12. Gepersonaliseerde mailings werken goed voor webshops
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jouw e-mail marketing (automation) te halen. Maar Spotler is meer dan alleen software. Wij bieden je 
een zorgeloze start en helpen je daarna om je prestaties te verbeteren. 

Ons doel is dat je met onze software relevanter communiceert en betere resultaten behaalt. Spotler 
zorgt voor de volledige onboarding, inclusief de nodige templates, eventuele integraties en een 
gebruikerstraining van één dag. Heb je daarna vragen over het gebruik van Spotler, dan kun je altijd 
direct bellen met het supportteam.       
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Nationaal E-mail Onderzoek 2019 

De Nederlandse communicatie via e-mail en social

De smartphone speelt een steeds grotere rol in het Nederlandse e-mailgebruik. Deze 
algemene conclusie uit het Nationaal E-mail Onderzoek 2019 klinkt niet direct heel 
opmerkelijk, maar is het om verschillende redenen wel.  Sinds de eerste editie van 
dit onderzoek leest gemiddeld genomen meer dan helft van de Nederlanders zijn 
e-mailberichten op een smartphone. Daarnaast kunnen we voor het eerst noteren 
dat de smartphone doorbreekt als device waarop we online shoppen en zien we heel 
duidelijk dat de belangrijkste e-mailmarketingratio’s positief worden beïnvloed als 
marketeers gebruikmaken van mobile friendly e-maildesigns.

De editie van 2019 is de zevende editie van het Nationaal E-mail Onderzoek. 
En voor deze editie duiden we de uitkomsten speciaal voor marketing- en 
communicatiespecialisten. Om hen verder te helpen, hebben we de conclusies 
vergeleken met de cijfers uit de DDMA Nationale E-mail Benchmark 2019. 

Het Nationaal E-mail Onderzoek 2019 is uitgevoerd door CG Research en 
uitgewerkt door Spotler. Uit het consumentenpanel van CG Research hebben we 
aan 2.084 personen 27 vragen over online communicatiemiddelen voorgelegd. Met 
als focus e-mail, WhatsApp, Facebook en andere social mediaplatforms. Deze 27 
vragen hebben we uitgewerkt in 21 conclusies en 12 specifieke learnings voor de 
online marketeer.


