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Over e-Village

De E-mail Benchmark 2017 is samengesteld 
door e-mailmarketingbureau e-Village. Van de 
#1 e-mailsoftware Clang tot advies, uitvoering en 
monitoring van omnichannel e-mailcampagnes. Alles 
in huis voor succesvolle e-mailmarketing. Wij werken 
met A-merken zoals bol.com, Het Rijksmuseum en 
Transavia. Met onze kennis en software Clang zetten 
we samen een stap verder. Marketing Automation 
inzetten? Omnichannel campagnes bouwen? Een 
mobile-first template? De masters regelen het voor je.

info@e-village.nl
www.e-village.nl

Over e-Village

https://www.e-village.nl/clang?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
https://www.e-village.nl?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
mailto:info@e-village.nl
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Over The Information Lab

The Information Lab is een organisatie met als doel 
om bedrijven te voorzien van software licenties en 
services om zoveel mogelijk zelfstandig te worden in 
het begrijpen van data. Sinds 2010 zetten wij Tableau 
Software in voor data visualisatie, zodat onze relaties 
worden voorzien van interactieve rapportages en 
dashboards. En sinds 2013 zijn wij ook Alteryx partner 
voor zelf service data analyse en data blending. 

Ons team beschikt over uitgebreide vaardigheden in 
data visualisatie en analyse en bestaat uit een aantal 
in de wereld meest vooraanstaande experts in de 
software waar wij ons in gespecialiseerd hebben. 
Hierdoor kunnen wij de best mogelijke support en 
ondersteuning bieden in momenteel 9 Europese 
landen. In 2016 zijn we daarom in EMEA verkozen tot 
Alteryx en Tableau Partner van het Jaar.

Voor deze benchmark hebben wij de data verwerking 
voor onze rekening genomen door inzet van Alteryx. 

info@theinformationlab.nl
www.theinformationlab.nl

Over The Information Lab

http://www.theinformationlab.nl?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
mailto:info@theinformationlab.nl
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Voorwoord

Marketing is een dynamisch vakgebied, waarin nieuwe ontwikkelingen en trends de enige constante zijn. De 
ultieme klantbeleving is hierbij key, en juist hier is veel succes te behalen met  e-mailmarketing. Om hier inzicht in te 
bieden, hebben wij de data van bijna 3,5 miljard e-mails en ruim 17.000 campagnes geanalyseerd en onze inzichten 
in dit rapport gedeeld. Laten we samen bekijken waar onze branche staat, welke uitdagingen we tegenkomen en 
het belangrijkste, wat learnings zijn waarmee je nog meer succes met je e-mailmarketing behaalt.

Volgens 73% van onze respondenten gaat 
e-mailmarketing dit jaar een nog belangrijkere plaats 
innemen in de marketingmix. Vooral Marketing 
Automation wordt massaal toegepast, waardoor 
een groot deel van de klantcommunicatie optimaal 
en geautomatiseerd is ingericht. En maak je ook al 
gebruik van meerdere kanalen in je e-mailcampagnes? 
Want een omnichannel aanpak boost niet alleen je 
conversie, maar is ook van groot belang voor de 
ultieme klantbeleving. Overigens wijkt het  rapportcijfer 
voor e-mail voor het eerst in een aantal jaar, in positieve 
zin, af. Nieuwsgierig? Je leest het rapportcijfer en 
de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek in het 
eerste deel van deze benchmark. 

In het tweede deel bespreken we de e-mailratio’s. Ik 
verklap alvast dat e-mail dit jaar meer op mobiel dan op 
desktop wordt geopend. En de open ratio’s zijn dit jaar 
redelijk, maar klikken we ook door? Dat percentage is 
aan het zakken. Hoe gaan we het tij keren en krijgen 
we dit percentage weer hoger? Wij zien vooral kansen 
in het inspelen op klantgedrag, zodat je boodschap 
relevanter wordt. Nu mailt nog maar 29% op basis van 
klantgedrag.

Ook bekijken we de ratio’s per branche. De 
energiesector springt er, zoals ieder jaar, uit in 
vergelijking met de gemiddelde percentages. Ik noem 
een open ratio van 52%! Maar hoe doen anderen in 
jouw branche het? Er hebben een aantal
verschuivingen plaatsgevonden.

Ik ben heel benieuwd waar jij mee aan de slag gaat 
naar aanleiding van deze benchmark. Wil je de 
resultaten van de benchmark verder bespreken? 
Laat gerust je gegevens achter via www.e-village.nl/
contact, neem deel aan de discussie op LinkedIn in 
de groep E-mailmarketing Nederland of tweet ons 
via @eVillageNL. Laten we deze benchmark blijven 
gebruiken voor de meest optimale klantbeleving en 
meer conversie! 

Ga jij de uitdaging aan?

Robert Rebergen

Managing Partner

Voorwoord

https://www.e-village.nl/contact?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
https://www.linkedin.com/groups/Emailmarketing-Nederland-4739025/about?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
https://www.e-village.nl/blogitem/marketing-automation-email-marketing-match-made-heaven?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
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Samenvatting in één oogopslag

73%

29%

8,17 

35 van 
de 1000

als rapportcijfer voor 
e-mail als marketingkanaal.

mensen klikt
door in een e-mail.

E-mail vaker op mobiel 
geopend (54,22%) dan 
op desktop (45,78%).

vindt e-mail belangrijker 
dan twee jaar geleden.

van de respondenten kijkt naar 
het gedrag van de klant en 
verstuurt op basis van dat 
gedrag relevante e-mails.

38%
test e-mails. 

Verzendpieken 
tussen 

8 en 9 uur

47,97% 
is de open ratio van 
Transactionele e-mails.

Hoogste
open ratio op 

Donderdag

Samenvatting in één oogopslag



De uitkomsten van het kwalitatief onderzoek. Wat zijn je vakgenoten in 2017 van plan op het gebied van 
e-mailmarketing? Welke uitdagingen worden er verwacht? Meer over de respondenten van het onderzoek, de 
kenmerken en de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Hoofdstuk 1

Het onderzoek
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De respondenten

Vorig jaar oktober voerden wij een kwalitatief onderzoek 
uit onder marketeers in Nederland. Wat zijn de plannen 
voor 2017 op het gebied van e-mailmarketing? Welke 
uitdagingen verwachten marketeers dit jaar? Voor we 
naar de cijfers gaan, kijken we naar de respondenten 
van dit onderzoek, de kenmerken en de verschillen ten 
opzichte van vorig jaar. 

Organisatiegrootte
Het grootste percentage van de respondenten werkt 
bij een organisatie met 0-200 medewerkers (69%). Dit 
is een kleine stijging ten opzichte van de 66% van vorig 
jaar. Het percentage respondenten werkzaam bij een 
organisatie met 1001-5000 medewerkers is met 2% 
gestegen en staat nu op 11%.

Fig. 1 - Hoeveel medewerkers telt jouw organisatie?

Fig. 2 - In welke branche werk je?

Branche
Net als vorig jaar werkt het grootste percentage van 
de respondenten in de branche Retail & E-Commerce 
(29%). Een gedeelde tweede plaats is voor de branches 
Zakelijke Dienstverlening en Bureaus, met beide 12%. 

Er vallen een aantal zaken op. ICT & Internet is 
gestegen naar een vierde plaats. En waar Finance vorig 
jaar nog 9% scoorde, is het percentage respondenten 
werkzaam in deze branche gedaald naar 3%. 1% van de 
respondenten werkt bij een overheidsinstelling. 

0-50 medewerkers

51-200 medewerkers

501-1000 medewerkers

1001-5000 medewerkers

201-500 medewerkers

> 5000 medewerkers

40%

29%

10%

9%

7%

5%

Retail & E-commerce

Bureaus

Zakelijke dienstverlening

ICT & Internet

Goede doelen & non-profit

Media & Publishing

Anders

Cultuur & Entertainment

Travel & Leasure

Finance

Groothandel

Automotive

29%

12%

12%

10%

6%

6%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

Onderwijs & Educatie

Zorg & Welzijn

Industrie & Producenten

Overheid

2%

2%

1%

1%

Functie
Het merendeel (59%) van de respondenten werkt 
net als voorgaande jaren in een marketingfunctie. 
Opvallend daarbij is de stijging in het aantal 
e-mailmarketeers. Dat percentage is met ruim 10% 
gestegen van 17% (2016) naar 27% (2017). 

Fig. 3 - Wat is jouw huidige functie?

E-mailmarketeer

Online Marketeer

Marketing Medewerker

Anders

Eigenaar/Directie

Communicatiespecialist

CRM

Marketing Manager

Developer

E-Commerce Manager

Webredactie

E-Commerce Marketeer

27%

16%

11%

9%

9%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

1%

1: Het onderzoek



10

Fig. 4 - Stijgen de budgetten voor e-mailmarketing? 

Fig. 5- Mijn budget voor e-mailmarketing in 2017 is...

Fig. 6 - Met welk doel zet jij e-mailmarketing in?

Budgetten Doel van 
e-mailmarketing

Het percentage van de respondenten dat een groter 
budget voor e-mailmarketing heeft dan vorig jaar, daalt 
al een aantal jaren. Dit jaar ziet 33% een stijging in 
het budget. Voor 61% van de respondenten blijft het 
budget gelijk.  

Waar wordt e-mailmarketing voor ingezet? We vroegen 
het vorig jaar voor het eerst. De respondenten mochten 
maximaal 3 antwoorden kiezen, dus we komen bij deze 
vraag niet op 100% uit. 

Leadgeneratie was vorig jaar nog het belangrijkste doel 
om e-mailmarketing voor in te zetten. Dat is verschoven 
naar het genereren van traffic naar de website (75%). 
Kort daarop volgt het verlenen van service, genoemd 
door 71%, en het stimuleren van verkoop (62%).

Ook voor branding (58%), leadgeneratie (55%) en om 
meer te te weten te komen over de klant (37%) wordt 
e-mailmarketing ingezet. 

Wat wordt er genoemd bij de antwoordmogelijkheid 
‘anders’? Onder andere fondsenwerving, retentie en 
het ondertekenen van petities. 

Mijn budget voor e-mailmarketing in 2017

Blijft gelijk (61%)

Gaat omhoog (33%)

Gaat omlaag (6%)

Minder dan €10.000 

€10.000 - €25.000 

€25.000 -  €50.000

€50.000 - €100.000

€100.000 - 250.000

Meer dan €250.000

36%

28%

17%

10%

6%

3%

Genereren van tra�c naar de 
website/webshop/winkel
Service verlenen 
(after sales/informeren)
Stimuleren van verkoop 
(cross selling en herhaalaankopen)

Branding

Leadgeneratie

Meer te weten komen 
over mijn klanten

75%

71%

62%

Event Marketing

Community building

Anders

36%

10%

4%

58%

55%

37%

Hoeveel budget is er dan beschikbaar? De top met 
meer dan 250.000 euro aan e-mailbudget of een 
budget tussen de 100.000 en 250.000, is bijna 
gehalveerd. Vorig jaar namen deze categorieën 
samen nog 16% in en nu nog 9%. De meerderheid van 
de respondenten (36%) heeft minder dan 10.000 te 
besteden voor e-mailmarketing. Dit percentage daalde 
vorig jaar nog naar 31%, maar stijgt nu weer.

1: Het onderzoek
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Hoe belangrijk is e-mail 
in 2017 voor jou?

Voor een ruime meerderheid van de respondenten 
(73%) wordt e-mail in 2017 nog belangrijker. Het 
percentage is ten opzichte van de afgelopen jaren wel 
gedaald, 78% in 2016 en 83% in 2015. Het percentage 
respondenten waarbij e-mail minder belangrijk is 
geworden is (gelukkig!) nog steeds erg klein: 2%. Voor 
25% van de respondenten is e-mail nog even belangrijk 
binnen de marketingmix.

Neem je e-mail mee 
in je strategie?

Neem je e-mail mee in de strategie? En dan als 
onderdeel van het marketingplan of seperaat? 82% van 
de respondenten schrijft een e-mailmarketingstrategie. 
Dit is met 2% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook 
goed om te zien dat 33% een apart e-mailmarketingplan 
schrijft. Dit is 9% meer dan vorig jaar. Het percentage 
respondenten dat zonder plan werkt, is iets gedaald 
naar 18%.

De respondenten die zonder plan werken, geven aan 
dat dat voornamelijk komt door tijdgebrek. Ook het 
ontbreken van e-mailmarketingexpertise of het hebben 
van een andere focus spelen mee. 

Belangrijker (73%)

Hetzelfde (25%)

Minder belangrijk (2%)

Ja, als onderdeel van het 
totale (online) marketing-
plan (49%)
Ja, er is een apart 
e-mailmarketingplan (33%)

Nee (18%)

Tijdgebrek (63%)

Weinig focus op e-mailmarketing (13%)

Geen e-mailmarketingexpertise in huis (12%)

Anders (12%)

Fig. 7 - Hoe belangrijk is e-mail in jouw marketingmix ten 

opzichte van 2 jaar geleden?

Fig. 8 - Heb je een aparte strategie voor e-mailmarketing?

Fig. 9 - Waarom heb je geen e-mailmarketingplan?

1: Het onderzoek
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Hoe meet je het succes van een mailing? Je kon 
meerdere antwoorden invullen, dus het percentage 
komt niet uit op 100%. Conversie (62%) is, net als 
vorig jaar, de belangrijkste pijler om het succes van 
e-mailmarketing te meten. Ten opzichte van vorig jaar 
een stijging van 12%. De click ratio staat op een tweede 
plaats (60%) en de open ratio en het doel waarvoor de 
e-mail wordt verstuurd op de derde plaats met een 
percentage van ieder 51%. Bij ‘anders’ werd genoemd 
conversie t.o.v de controlegroep, engagement en 
klachten.

Testen om de conversie te verhogen.
Conversie is dus nog steeds de belangrijkste pijler om 
succes te meten. En testen is noodzakelijk wanneer 
je aan de slag gaat met conversievehoging, maar 
doen we dit wel genoeg? We zijn in verhouding met 
vorig jaar zelfs minder gaan testen. Maar 38% van de 
respondenten maakt gebruik van pre-tests en tests om 
de e-mailconversie te optimaliseren. 40% test af en toe 
en 22% nooit.

Hoe meet je het 
succes van een e-mail?

Conversie

Click ratio

Open Ratio

Aankelijk van het doel 
van de e-mail
New subscribes en 
unsubscribes
ROI

62%

60%

51%

51%

29%

25%

Anders 3%

Fig. 10 - Het succes van een e-mail meet ik op basis van...

Ja (38%) 

Nee (22%)

Soms (40%)

Fig. 11 - Ik gebruik pre-tests en tests om mijn e-mailconversie 

te optimaliseren.

1: Het onderzoek

https://www.e-village.nl/blogitem/roi-verhogen-door-het-testen-van-e-mailcampagnes-een-aantal-praktische-tips?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
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Ja (83%) 

Nee (10%)

Soms (7%)

Ja (5%)

Nee (95%)

Fig. 12 - Ik verstuur mijn e-mails geoptimaliseerd voor 

tablet en mobiel.

Fig. 13 - Ik verstuur mijn e-mails geoptimaliseerd voor 

smart watches.

Inmiddels optimaliseert 83% zijn e-mails voor mobiel 
en tablet. Weer een stijging! In 2015 nog 66%, in 
2016 75% en nu dus 83%. 10% verstuurt zijn e-mails 
niet geoptimaliseerd en 7% af en toe. 95% van 
de respondenten houdt nog geen rekening met 
optimalisatie voor smart watches. 

Hoe relevant mailen wij?
Relevantie blijft ook in 2017 belangrijk om de interactie 
met je klant te vergroten en je conversie te verhogen. 
Wil je opvallen in de inbox van je klant, dan stuur je 
gepersonaliseerde e-mails en dan nog het liefst op 
basis van klantgedrag. Maar maken we nog stappen 
om relevanter te gaan mailen?

Gepersonaliseerde e-mails
Vanaf 2015 zagen we een dalende lijn in het percentage 
respondenten dat gepersonaliseerde e-mails verstuurt. 
Maar het tij lijkt weer gekeerd. 66% personaliseert 
e-mails, waar dit in 2016 nog 51% en in 2015 64% was.

Hoe responsive 
mailen wij?

Ja (66%)

Nee (8%) 

Soms (26%)

Fig. 14 - Ik verstuur gepersonaliseerde e-mails.

1: Het onderzoek

https://www.e-village.nl/blogitem/relevante-content-email-ook-zonder-uitgebreide-software?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
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Gesegmenteerde e-mails
Onder gesegmenteerde e-mails worden e-mails 
verstaan waarin de content is afgestemd op de 
interesse van de ontvanger. 53% van de respondenten 
stuurt gesegmenteerde e-mails, een mooie stijging als 
we kijken naar de 40% van 2016. 28% segmenteert 
soms en 11% nooit.

E-mails op basis van klantgedrag
29% van de respondenten kijkt naar het gedrag van de 
klant en verstuurt op basis van dat gedrag relevante 
e-mails. Een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar. 
38% stuurt af en toe e-mail op basis van klantgedrag en 
33% doet dit nooit.

Het versturen van gesegmenteerde 
e-mails en/of gepersonaliseerde 
e-mails leidt tot betere respons
Ruim 78% van de respondenten is het eens met 
deze stelling en vindt dat je meer bereikt met 
gesegmenteerde en/of gepersonaliseerde e-mails. 
Vorig jaar was er een daling te zien, van 72% naar 60%, 
maar de lijn lijkt weer te stijgen. Mooi! 1% is het hier 
niet mee eens en de grootste daling is te zien in het 
percentage respondenten dat het er soms mee eens 
is. Dit percentage gaat van 38% naar 21%.

Het gebruik van
predictive content
9% van de respondenten maakt gebruik van predictive 
content. Relevante content, gebaseerd op historisch 
perspectief, soortgelijke klanten en trends heeft voor 
82% nog geen focus. 9% maakt er af en toe gebruik 
van. 

Ja (29%)

Nee (33%)

Soms (38%)

Ja (53%)

Nee (13%)

Soms (34%)

Ja (78%)

Nee (1%)

Soms (21%)

Ja (9%) 

Nee (82%)

Soms (9%)

Fig. 16 - Ik verstuur e-mails op basis van klantgedrag.

Fig. 15 - Ik verstuur gesegmenteerde e-mails.

Fig. 17 - Het versturen van gesegmenteerde en/of 

gepersonaliseerde e-mails leidt tot een betere respons.

Fig. 18 - Ik maak gebruik van predictive content.

1: Het onderzoek

https://www.e-village.nl/blogitem/segmenteren-op-basis-van-klikgedrag?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
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Wat doen we met data?

Wat heb je nodig om gesegmenteerd te mailen? 
Klantdata! Maar hoe zorg je dat je bruikbare informatie 
haalt uit alle data die je dagelijks verzamelt? 

Koppelen van databases
Ten opzichte van vorig jaar, hebben minder 
respondenten verschillende databases aan elkaar 
gekoppeld. Vorig jaar was dit nog 60%, nu 50%.  36% 
heeft het koppelen van verschillende databases nog 
niet geregeld. Waar ligt dit aan? 

Voor bijna de helft (41%) blijft het lastig om verschillende 
databases aan elkaar te koppelen. 36% heeft hier 
geen problemen mee en 23% ondervindt af en toe 
moeilijkheden.

Segmenteren met profieldata
Hoe staat het met de kwaliteit van de profieldata? 
Net als voorgaande jaren lopen de meningen sterk 
uiteen. 36% van de respondenten is tevreden met de 
beschikbare profieldata. Een bijna gelijk percentage 
van 34% is niet tevreden en 30% af en toe.

Meten = weten

Wat doen we met de resultaten? Maken we tijd om te 
analyseren en conclusies te trekken? Of hebben we 
moeite met de hoeveelheid e-mailresultaten?
De groep respondenten die prima weet om te gaan 
met de hoeveelheid e-mailresultaten steekt er qua 
percentage nog steeds bovenuit met 50%. 38% 
ondervindt af en toe moeite en 12% vindt het lastig om 
wijs te worden uit alle resultaten. Een kleine stijging in 
vergelijking met de 8% van vorig jaar.

Ja (50%) 

Nee (36%)

Soms (14%)

Ja (41%) 

Nee (36%)

Soms (23%)

Ja (36%) 

Nee (34%)

Soms (30%)

Fig. 19 - Ik heb verschillende databases aan elkaar 

gekoppeld voor mijn e-mailmarketing.

Fig. 20 - Ik vind het lastig om verschillende databases met 

elkaar te koppelen.

Fig. 21 - Ik ben tevreden met de beschikbare profieldata 

waarmee ik kan segmenteren.

Ja (12%) 

Nee (50%)

Soms (38%)

Fig. 22 - Ik vind het lastig om wijs te worden uit de grote 

hoeveelheid e-mailresultaten.

1: Het onderzoek
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Wat doen we met de
e-mailresultaten?

26% heeft voldoende tijd om de e-mailresultaten te
analyseren en conclusies te trekken. Een lichte stijging
ten opzichte van vorig jaar. Het percentage dat er geen
tijd voor heeft, is voor het eerst gedaald, van 41% in
2016 naar 35% dit jaar. 39% heeft er af en toe tijd voor.
Weten we wat e-mail oplevert?

Goed om te zien dat er weer een daling plaats
vindt in het aantal respondenten dat niet weet wat
e-mailmarketing oplevert, van 14% naar 11%. Ook het
percentage respondenten dat af en toe inzichtelijk
heeft wat e-mail oplevert, is gedaald naar 32%. De
meerderheid (57%) heeft goed inzichtelijk wat e-mail
oplevert.

E-mailmarketing
uitbesteden

We zien dat meer respondenten altijd of soms hulp van
een bureau inschakelt . Waar in 2016 nog 79% van de
respondenten alle campagnes zelf verstuurde, is dat
dit jaar gezakt naar 78%. 9% schakelt wel de hulp in van
een bureau en 13% doet dit af en toe.

Belangrijkste online
kanalen

Wat zijn de belangrijkste online-marketingkanalen? De
respondenten mochten maximaal 3 kanalen kiezen.
Goed nieuws voor e-mailmarketing, want dat staat voor
het vierde, achtereenvolgende jaar, op nummer één
met een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar:
(94%)! SEA/Adwords (56%) en SEO (50%) staan op een
tweede en derde plaats. Andere kanalen die redelijk
vaak genoemd worden zijn Social Media, Bannering en
Affiliate Marketing.

Ja (26%)

Nee (35%)

Soms (39%)

Ja (57%)

Nee (11%)

Soms (32%)

Ja (9%) 

Nee (78%)

Soms (13%)

Fig. 23 - Ik heb voldoende tijd om de e-mailresultaten te

analyseren en conclusies te trekken.

Fig. 24 - Ik weet wat mijn e-mailinspanningen opleveren.

Fig. 25 - Het versturen van mijn e-mails en

e-mailcampagnes wordt verzorgd door een bureau.

E-mailmarketing

SEA/Adwords

SEO

Social media

Bannering

A�liate marketing

94%

56%

50%

44%

13%

12%

Online video

Online PR

Anders

Apps

Mobile marketing

10%

8%

5%

4%

1%

Fig. 26 - Wat zijn de belangrijkste kanalen in de online

marketingmix?

1: Het onderzoek
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Fig. 27 - Wat zijn in 2017 de drie belangrijkste uitdagingen 

voor jou als (e-mail)marketeer?

Fig. 28 - Op welke trend(s) wil je het komende jaar (meer) 

inspelen?

Uitdagingen voor 2017

Marketing blijft een heel dynamisch vakgebied met 
ieder jaar weer mooie uitdagingen. Wat zijn voor de 
respondenten dit jaar de grootste uitdagingen? Er 
mochten maximaal 3 antwoorden gegeven worden. 
Marketing Automation (49%) staat weer op #1, met 
een stijging van 16%.  Databasemanagement (37%) en 
Conversie (35%) staan op een tweede en derde plaats. 
Ook resources (32%) en data voor klantprofielen (25%) 
hebben een hoge notering.

Aan welke trends doen 
we mee?

Marketing Automation (55%) wordt niet alleen de 
grootste uitdaging, maar is ook de meest genoemde 
trend. Op de voet gevolgd door database- en/of event 
gestuurde-campagnes (49%) en het gebruik van (big) 
data (43%). Opvallend om te zien dat neuromarketing 
(1%) wordt genoemd bij ‘anders’, deze is nog niet eerder 
genoemd. 

Het rapportcijfer

Het rapportcijfer voor e-mail als marketingkanaal 
schommelt al een aantal jaar rond de 7,5, maar daar 
komt verandering in. Dit jaar geven de respondenten 
e-mail als marketingkanaal een 8,17 als cijfer!
 

Marketing Automation

Databasemanagement

Conversie

Resources

Data voor klantprofielen

Segmentatie

Deliverability

Resultaat

Integratie website

Transactionele mails

Data voor conversie

Social media

49%

37%

35%

32%

25%

21%

17%

14%

12%

10%

8%

8%

Integratie e-commerce

Budgetteren

Devices

Anders

Wetgeving

7%

6%

4%

2%

1%

Marketing Automation
Database en/of event 
gestuurde campagnes 

Gebruik van (big) data 

Behavioral targeting 

Predictive content 

Responsive design 

Animatie of film in 
e-mail toevoegen 

Inbound marketing 

Omnichannel marketing 

Anders

55%

49%

43%

42%

30%

18%

12%

11%

11%

1%

8,17

1: Het onderzoek

https://www.e-village.nl/blogitem/marketing-automation-email-marketing-match-made-heaven?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
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Deliverability is een kansberekening op het bereiken van de inbox. De kans dat een klein deel van jouw e-mails 
niet de inbox van je klant bereikt, kan afhangen van  factoren zoals authenticatie, de verzonden content, throttling 
en de reputatie van de verzendende partij. Informeer hiernaar bij je ESP, het is erg belangrijk dat dit goed geregeld 
is zodat jij je kunt bezighouden met je klant.

Hoofdstuk 2

Deliverability en
Bounces
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Op weg naar de inbox...

Er worden dagelijks miljarden e-mails verstuurd, 
maar komen de e-mails wel in de inbox terecht? De 
privacywetgeving om de consument te beschermen 
tegen ongewenste e-mail wordt ieder jaar strenger. 
Ook de e-mails waarvoor de ontvanger zich heeft 
aangemeld, de opt-in-mails, worden aan dezelfde 
regels onderworpen. Je kunt hierbij denken aan 
authenticatie, reputatie, lijst hygiëne en opt-in- en opt-
out-standaarden. 

De mailbox provider voert een strenge selectie uit om 
te bepalen welke e-mail wordt afgeleverd in de inbox. 
Met die selectie komen jaarlijks een aantal nieuwe 
technische uitdagingen bij, waardoor het afleveren van 
e-mail lastiger wordt. Dit kan de daling van 0,18% van 
het gemiddelde afleverpercentage over heel 2016 naar 
99,54% verklaren. Het gemiddelde bouncepercentage 
is 0,46%. 

Maar niet getreurd, als we kijken naar de 5% die 
over het algemeen in de markt wordt gehanteerd 
als acceptabel, gaat het nog steeds goed met ons 
gemiddelde bouncepercentage.

Bounce ratio

Je kunt in je eigen e-mailtool zien hoeveel e-mails 
door de mailbox provider zijn geaccepteerd. Als een 
e-mail wordt afgewezen, is dat een bounce. We zien 
in de B2C markt dat de bounce ratio is gestegen van 
0,27% (2015) naar 0,45% (2016). Ondanks dat de B2B 
markt afgelopen jaren een goede trend liet zien en de 
bounce ratio daalde, is dat dit jaar weer iets gestegen 
naar 0,66%. 

Wat kun jij doen?

Welke stappen kun je zetten om jouw e-mail wel in de 
inbox van je klant te krijgen? 

 › Zorg voor een solide (dubbel) opt-in-proces (met 
e-mailverificatie), goede authenticatie, lijst hygiëne 
en een vlekkeloze reputatie.

 › Richt je afmeldproces zo in, dat een klant zich per 
type e-mail gesegmenteerd kan aan- of afmelden. 
Zo hoeft een klant zich niet volledig af te melden, 
maar ontvangt alleen relevante mailings. Hoe richt 
je dit in? Kijk op ons blog: https://www.e-village.
nl/blogitem/behoud-15-procent-meer-lezers-met-
een-goed-afmeldproces

 › Zorg dat de content van je e-mail relevant is. De 
mailbox provider kijkt ook naar het gedrag van 
je klant n.a.v. jouw e-mails. Bepaalde activiteiten 
(openen van de e-mail, bewaren, doorsturen etc.) 
worden als positief gezien, anderen als negatief. 
Een flinke lading ongelezen e-mails vanuit een 
verzonden batch (t.o.v. lezingen) is bijvoorbeeld 
negatief. Zo geldt dat een mate van conversatie 
(antwoorden per e-mail op de toegezonden 
uiting waar vervolgens netjes een antwoord op 
komt vanuit de betreffende organisatie, zijnde 
geen auto-reply) als meest hoge vorm van 
reputatiestijging wordt gezien. 

 › Wij leggen in ons blog https://www.e-village.nl/
blogitem/e-village-gaat-phishing-tegen verder uit 
wat de voordelen zijn van domeinroutering en 
authenticatie.

 

Gemiddeld 
Afleverpercentage

Gemiddelde 
bounce ratio99,54% 0,46%

2: Deliverability en bounces

https://www.e-village.nl/blogitem/behoud-15-procent-meer-lezers-met-een-goed-afmeldproces?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
https://www.e-village.nl/blogitem/e-village-gaat-phishing-tegen?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
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Afleverpercentage per kwartaal

Fig. 29 - Afleverpercentage per kwartaal. 

99,50% 99,56% 99,55% 99,56%

Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2016

Bounce ratio B2B en B2C

Fig. 30 - Bounce ratio per kwartaal, B2B en B2C.
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2: Deliverability en bounces
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Bounce ratio per branche

Fig. 31 - Bounce ratio per branche.
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0,40%

0,40%

0,31%

0,31%

ICT & Internet 0,27%

Bounce ratio
per branche

De volgende branches houden hun bounce ratio onder 
het landelijke gemiddelde van 0,46%: ICT & Internet, 
Media & Publishing, Telecom, Onderwijs, Energie en 
Retail & E-Commerce. Maar net als voor het gemiddelde 
betekent dit dat voor de meeste branches de gemiddelde 
bounce ratio is gestegen. 

Waar bijvoorbeeld de branche Retail & E-Commerce 
vorig jaar nog een bounce ratio had van 0,15% is dat dit 
jaar gestegen naar 0,43%. Eenzelfde stijging zien we bij 
Telecom (0,31%) terwijl zij vorig jaar een bounce ratio van 
0,14% had.

2: Deliverability en bounces



Je e-mail heeft de inbox bereikt, maar wordt je e-mail ook geopend? Dat kun je zien aan de open ratio.  Om de unieke 
open ratio te berekenen, deel je het aantal uniek bevestigde opens door het aantal afgeleverde berichten. We 
meten de bevestigde opens met meetpixels. Er wordt een onzichtbare afbeelding meegestuurd om te controleren 
of een e-mail daadwerkelijk wordt geopend.

Hoofdstuk 3

Open ratio
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De eerste indruk

De open ratio geeft een eerste indicatie van het succes 
van je e-mail. Het vertelt je of jouw e-mail genoeg is 
opgevallen in de inbox om in ieder geval geopend 
te worden. Hoe staat het met de gemiddelde open 
ratio en hoe verhoudt dit percentage zich tot de open 
ratio van andere branches? En worden e-mails dit jaar 
eindelijk meer op mobiel dan op desktop geopend? 
Net als vorig jaar zullen de transactionele e-mails apart 
worden gerapporteerd.

Het tij keert naar mobiel

Vorig jaar kon mobiel het nog net niet winnen, maar 
het tij is inmiddels gekeerd. E-mail wordt dit jaar voor 
het eerst vaker geopend op mobiel (54,22%) dan op 
desktop (45,78%). 

Stijgende lijn

Goed nieuws! Nadat de open ratio vorig jaar ten 
opzichte van 2015 flink daalde, is dit jaar de gemiddelde 
open ratio iets gestegen naar 22,96%. Het vierde 
kwartaal (25,12%) en het eerste kwartaal (23%) steken 
er bovenuit. De open ratio in de consumentenmarkt ligt 
net onder het gemiddelde, met 22,84%. De verschillen 
per kwartaal zijn klein te noemen. De meeste opens 
(25,04%) worden in het vierde kwartaal behaalt.  
We zien in de zakelijke markt grotere verschillen per 
kwartaal, met een duidelijke uitschieter (32,51%) in het 
eerste kwartaal. Daarnaast is de open ratio met 30,06% 
flink hoger dan het gemiddelde van 22,96%.

Fig. 32 - Open ratio per kwartaal.

Desktop open ratio

45,78%
Mobiele open ratio

54,22%

Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2016

23% 22,16% 21,56% 25,12%

3: Open ratio



24

Open ratio B2B en B2C

Open ratio per kwartaal per device

Fig. 33 - Open ratio per kwartaal, B2B en B2C.

Fig. 34 - Open ratio per kwartaal per device.
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3: Open ratio
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Open ratio B2B en B2C, desktop

Open ratio B2B en B2C, mobiel

Fig. 35 - Open ratio B2B en B2C, desktop.

Fig. 36 - Open ratio B2B en B2C. mobiel.
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Opvallend dat juist op de zakelijke markt het mobiele open percentage 
hoger is dan op de consumentenmarkt. In het eerste kwartaal vinden 
de meeste opens op mobiel plaats. De rest van de kwartalen zijn 
stabiel. De consumentenmarkt heeft geen uitschieter en de mobiele 
opens schommelen tussen de 9,58% en 11,05%.

3: Open ratio
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Open ratio per branche

Energiesector springt eruit

Fig. 37 - Open ratio per branche.
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De meerderheid van de branches haalt een 
hogere open ratio dan het gemiddelde van 
22,96%. Al zorgen onder andere de branches 
Telecom en Retail & E-commerce dat het 
gemiddelde wat lager uitvalt met percentages 
van 21%. 

De energiesector steekt er net als vorig jaar 
bovenuit met een open ratio van maar liefst 
52%. In deze sector worden de meeste opens 
op donderdag behaald. Ook Groothandel en 
Finance halen een goede open ratio met 36%. 

3: Open ratio
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Open ratio per branche, per device

Fig. 38 - Open ratio per branche, per device. 

Opvallend is dat de mobiele openpercentages en 
de openpercentages op desktop voor de meeste 
branches dicht bij elkaar liggen. Zo wordt bijvoorbeeld 
25,68% van de e-mails in de energiesector op mobiel 
geopend en 26,84% op desktop. Maar in steeds meer 
branches worden e-mails vaker op mobiel geopend. In 
de Retail & E-commerce wordt 11,98% van de e-mails op 
mobiel geopend tegenover 9,18% opens op desktop. 
Ook in de branches ICT & Internet, Travel en Telecom 
worden e-mails vaker op mobiel geopend.

Er bestaat geen twijfel meer over, een responsive 
template (of zelfs mobile-first-template) is met meer 
opens op mobiel dan op desktop noodzakelijk. Lees 
op ons blog gerust na waarom dit zo is: https://www.e-
village.nl/blogitem/is-responsive-email-design-echt-
zo-belangrijk of lees een aantal tips om je responsive 
template te optimaliseren: https://www.e-village.nl/
blogitem/18-tips-voor-de-ideale-responsive-email-
template
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3: Open ratio

https://www.e-village.nl/blogitem/is-responsive-email-design-echt-zo-belangrijk?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
https://www.e-village.nl/blogitem/18-tips-voor-de-ideale-responsive-email-template?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017


De click through ratio (CTR) geeft een eerste beeld van de relevantie van jouw e-mail. De CTR  wordt berekend 
door het aantal unieke personen dat in de e-mail op een link klikt, te delen door het aantal afgeleverde e-mails. 

Hoofdstuk 4

Click through ratio
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Algemeen

Gemiddelde 
CTR 2016 3,49%

Je e-mail is afgeleverd in de inbox en is geopend, 
maar nu komt het spannendste onderdeel. Gaat 
je lezer doorklikken naar een landingspagina? De 
Click Through Ratio (CTR) geeft een indicatie van de 
relevantie van de content in je e-mail. Daar ligt voor jou 
als marketeer de volgende uitdaging. Het gaat steeds 
meer om de context. Jouw heldere omschrijvingen, 
inspirerende afbeeldingen (of GIFjes) en overtuigende 
call-to-action-buttons moeten aansluiten op elkaar. 
Binnen 3 seconden moet je lezer weten waarom hij wil 
doorklikken. 

35 van de 1000 
mensen klikt door

In 2016 werd er minder vaak geklikt dan in 2015. Bijna 
35 (3,49%) van de 1000 mensen klikten afgelopen jaar 
door, tegenover 38 van de 1000 mensen in 2015. De 
CTR is in het eerste kwartaal (3,83%) het hoogst. Verder 
zijn er geen grote schommelingen in de kwartalen te 
zien.

Fig. 39 - CTR per kwartaal.
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4: Click through ratio

https://www.e-village.nl/blogitem/6-tips-om-de-effectiviteit-van-je-landingpaginas-te-vergroten?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
https://www.e-village.nl/blogitem/afbeelding-in-e-mail?utm_medium=print&utm_source=benchmark-document&utm_campaign=e-mail-benchmark-2017
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On-the-go

Zoals we al zagen bij het aantal opens, wint mobiel 
het ook hier van desktop. In 54,44% van de gevallen 
wordt er in een e-mail doorgeklikt via mobiel, met een 
gemiddelde CTR van 1,90%. 

Fig. 41 - CTR per kwartaal, B2B B2C. 

Fig. 40 - CTR per kwartaal per device.
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B2B behaalt 
beter resultaat

De B2B markt behaalt naast een hoger aantal opens, 
ook een betere CTR (5,26%) in vergelijking met de 
CTR (3,46%) van de B2C markt. In beide markten zijn 
de verschillen per kwartaal klein te noemen, maar het 
derde kwartaal is voor beide markten het kwartaal met 
het minst aantal kliks. 

Dit kan te verklaren zijn door de feestelijke 
decembermaand, waardoor klanten in het derde 
kwartaal minder geïnteresseerd zijn in aanbiedingen/ 
het doen van aankopen. Richt je in dit kwartaal 
bijvoorbeeld op het inspireren van je klant en brand 
awareness in de aanloop naar december.

Fig. 43 - CTR B2B en B2C, mobiel. 

Fig. 42 - CTR B2B en B2C,desktop.
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Branches

De energiebranche behaalt met 10% de beste CTR, 
op de voet gevolgd door Groothandel (9%) en Goede 
Doelen (8%). Qua CTR is de meeste winst nog te 
behalen in de sectoren Cultuur & Entertainment en 
Retail & E-commerce met beiden een CTR van 3%.

Fig. 44 - CTR per branche.
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CTR per branche, 
per device

De CTR op mobiel en desktop ligt voor de meeste 
branches redelijk dicht bij elkaar, maar in de branche 
Retail & E-Commerce zien we wel een uitschieter. 
59,45% van de kliks in e-mail vindt plaats via mobiel. 

Ook in de branches Travel, ICT & Internet en Groothandel 
wordt in de meeste e-mails via mobiel doorgeklikt.

Fig. 45 - CTR per branche, mobiel en desktop.
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De Click To Open (CTO) ratio geeft aan welk percentage van je lezers jouw e-mail heeft geopend en vervolgens 
heeft doorgeklikt. Je berekent de ratio door het uniek aantal keer dat er op een link wordt geklikt te delen door 
het aantal uniek bevestigde opens.

Click to Open Ratio
Hoofdstuk 5
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Algemeen

Gemiddelde 
CTO 2016 15,19%

Hoeveel lezers die de e-mail hebben geopend, 
vonden de content interessant genoeg om door te 
klikken? De gemiddelde CTO is 15,19%. Het percentage 
is iets gedaald ten opzichte van vorig jaar (17,31%). Voor 
komend jaar ligt hier dus een uitdaging. Hoe zorg je 
dat de content van je e-mail relevant is en dat er geklikt 
wordt? We hebben het al gehad over de context in het 
hoofdstuk “Click Through Ratio”, maar er zijn meer tips 
en trics. Heb je bijvoorbeeld wel eens gedacht aan het 
herzenden van je campagne?

Kijk op ons blog voor inspiratie: https://www.e-village.
nl/blogitem/herzend-emails-naar-non-openers-voor-
meer-omzet.

Het eerste kwartaal

De CTO is, net als vorig jaar, in het eerste kwartaal het 
hoogst (16,65%). Het vierde kwartaal scoort het laagst 
(13,80%), ook net als vorig jaar. Het tweede en derde 
kwartaal wijken qua percentages nauwelijks af. Een 
verandering ten opzichte van vorig jaar, toen het derde 
kwartaal een tweede plaats scoorde en het tweede en 
vierde kwartaal juist nauwelijks van elkaar afweken.

Fig. 46 - CTO per kwartaal.
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CTO B2B en B2C

CTO per kwartaal, per device

Fig. 47 - CTO B2B en B2C.

Fig. 48 - CTo per kwartaal, per device. 

Mobiel B2B

Er wordt op mobiel meer doorgeklikt (54,34% van de 
totale opens) dan op desktop (45,66%).  Opvallend 
is dat de CTO in de zakelijke markt hoger ligt op 
mobiel (53,63% van de totale opens) dan op de 
consumentenmarkt (46,37%).
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5: Click to open ratio



37

CTO B2B en B2C, desktop

CTO B2B en B2C, mobiel

Fig. 49 - CTO B2B en B2C, desktop

Fig. 50 - CTO B2B en B2C, mobiel.
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Fig. 51 - CTO per branche

Branches

Ten opzichte van vorig jaar zijn er, op een aantal 
kleine verschuivingen na, weinig veranderingen. 
De Industrie & Producenten-branche doet het dit 
jaar het beste met een CTO van 26%. De branches 
Groothandel, Goede Doelen en Zorg & Welzijn 
doen het ook erg goed, met een gemiddelde CTO  
boven de 20%. 

Voor de volgende branches ligt er nog een mooie 
uitdaging in het verhogen van de CTO: Media & 
Publishing (12%), Cultuur & Entertainment (13%) en 
Retail & E-commerce (14%).

Industrie & Producenten

Groothandel

Goede doelen

Zorg & Welzijn

Finance

Energie

Telecom

Automotive

Bureaus

Zakelijke dienstverlening

ICT & Internet

Onderwijs & Educatie

Travel

Retail & E-commerce

Cultuur & Entertainment

Overig

26%

25%

24%

21%

20%

19%

19%

17%

17%

16%

16%

14%

14%

14%

13%

13%

Media & Publishing 12%

CTO per branche

5: Click to open ratio



39

CTO per branche, per device

Fig. 52 - CTO per branche, per device
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De verschillen per 
branche op mobiel 
en desktop

Waar vorig jaar in de meeste branches de mobiele 
CTO lager was dan op desktop,  heeft er dit jaar 
een verschuiving plaatsgevonden. Ja, er zijn 
branches waar de desktop nog een overduidelijk 
groter aandeel heeft. Bijvoorbeeld in Industrie & 
Producenten (74% desktop versus 26% mobiel) en in 
Media & Publishing (60% desktop versus 40% mobiel).  

Maar over het algemeen zijn de verschillen klein te 
noemen of wint mobiel het. Zo vindt 59% van de kliks 
in Retail & E-Commerce plaats op mobiel en 56% in 
Telecom.

5: Click to open ratio



Een ideale verzenddag voor iedereen is er simpelweg niet, maar kijk om te beginnen eens naar de dagen waarop 
er veel of juist minder wordt gemaild en hoe de opens en kliks op die dag zijn.

Verzenddag
Hoofdstuk 6
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Fig. 54 - Verzendingen per dag van de week B2B, B2C
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Vergroot je kansen

Vergroot de kans dat jouw e-mail wordt geopend door 
je mailing op een handig moment te versturen. Maar 
wat is dat moment? De beste verzenddag, die is er 
simpelweg niet. 

Ja, je kunt kijken naar de dagen waarop concurrenten 
mailen en juist een andere dag kiezen, maar je komt 
alleen achter jouw eigen ideale verzenddag door te 
testen.

Vrijdag is populair

Er wordt, net als vorig jaar, het meest gemaild op vrijdag 
(17,2%). Waar vorig jaar de dinsdag nog op de tweede 
plaats stond met 16,2% is dat nu de woensdag (16,1%), 
gevolgd door de donderdag (15,8%). Het weekend 
wordt nog steeds het minst benut met gemiddeld 11%.

Verzendingen per dag van de week

Fig. 53 - Verzendingen per dag van de week.

Grote verschillen in 
B2B en B2C

De verschillen tussen B2B en B2C zijn nog steeds 
groot. De zakelijke markt mailt het meest op donderdag 
(30%), gevolgd door de dinsdag (20,6%) en de vrijdag 
(18,3%). In het weekend wordt er nauwelijks gemaild, 
2,1% op zaterdag en 2,4% op zondag.  

In de B2C markt zijn de verschillen per dag minder 
groot, maar steekt de vrijdag er iets boven uit met 17,2%, 
gevolgd door de woensdag (16,1%) en de donderdag 
(15,6%). In het weekend wordt er respectievelijk 11,4% 
(zaterdag) en 11,3% (zondag) gemaild.

6: Verzenddag
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Fig. 55 - Verzendingen per dag. per branche. 

Fig. 56 - Open ratio per dag van de week. 

Branches

De dag waarop er het meest gemaild wordt, verschilt per 
branche flink. Zo schiet de woensdag er in  Automotive 
(31,2%) uit, de donderdag (47,7%) juist voor de Bureaus 
en de energiebranche met 31,7%. Retail & E-Commerce 
verstuurt juist de meeste mailings (17,3%) op vrijdag. 

Staat jouw branche er niet bij? Laat gerust je gegevens 
achter via www.e-village.nl/contact, dan sturen wij je de 
exacte cijfers voor jouw branche. Vermeld in je e-mail 
even om welke branche het gaat. 
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E-mails worden het meest op donderdag geopend 
(25,18%), op de voet gevolgd door de woensdag 
(24,56%) en de dinsdag (24,55%).

6: Verzenddag
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Fig. 57 - Open ratio per dag van de week, mobiel en desktop.

Fig. 58 - Open ratio per dag van de week, B2B vs. B2C.
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Het verschil in het aantal opens per dag is voor de 
consumentenmarkt wat kleiner. De donderdag is de 
dag met de meeste opens (24,10%), gevolgd door de 
woensdag (23,70%) en dinsdag (23,60%). 

Opvallend is dat de opens voor de zakelijke markt in 
het weekend het hoogst zijn, op zaterdag (33,30%) en 
zondag (33,50%), terwijl er nauwelijks gemaild wordt. 

6: Verzenddag



44

CTR per dag 

De meeste kliks vinden plaats op zaterdag (4,27%). 
Maar ook de donderdag (3,95%) en dinsdag (3,81%) 
doen het goed. 
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Fig. 59 - CTR per dag van de week.

Fig. 60 - CTR per dag van de week, mobiel en desktop.
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Fig. 61 - CTR per dag van de week, B2B en B2C.

CTR per dag van de week, B2B en B2C
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De hoogste CTR wordt voor de zakelijke markt op 
zondag gehaald met 12,60%, gevolgd door de zaterdag 
met 6,80%. De rest van de week is redelijk stabiel en 
schommelt tussen de 4,5% en 5,2%. 

Geen grote uitschieters op de consumentenmarkt, 
maar de dag dat de meeste kliks plaatsvinden is op 
zaterdag met 4,10%.

6: Verzenddag



Op welke tijdstippen wordt er het meest gemaild en hoe verschilt dit per dag? Vooral, op welke tijdstip is het open 
percentage het hoogst en hoe verschillen branches hierin?

Verzendtijdstip
Hoofdstuk 7
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Verzenden

Met de resultaten van hoofdstuk 6 “Verzenddag” en 
de analyse van je eigen statistieken kun je ontdekken 
wat voor jouw mailings de beste verzenddag is. Maar 
wat is dan het beste  tijdstip?  Jammer genoeg kunnen 
we ook daar geen  eenduidig antwoord op geven. Wel 
kunnen we je inzicht bieden in  de verzendpieken en 
de tijdstippen die de meeste opens opleveren. Doe er 
je voordeel mee!

Vroege vogels

Slimme verzenders! Vorig jaar lagen de verzendpieken 
rond 10 en 16 uur, en om op te vallen is er nu massaal 
net voor de piek van vorige keer gemaild! Waardoor we 
nu nieuwe verzendpieken hebben: rond 8 en 9 uur ’s 
ochtends, en aan het einde van de middag, rond 17 uur.  

Verzendingen en opens per uur 

Fig. 62 - Verzendingen en opens per uur. 
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De zakelijke markt piekt

Opvallend is dat de zakelijke markt een aantal 
duidelijke verzendpieken laat zien, te beginnen met 10 
en 12 uur. In de middag blijft het aantal verzendingen 
redelijk stabiel en in de avonduren neemt het aantal 
verzendingen snel af.

In de consumentenmarkt zien we een stabielere lijn, 
met de meeste verzendingen tussen 8 en 9 uur. Om 19 
uur is de laatste piek te zien in het aantal verzendingen. 
Daarna neemt het snel af. 

Verzendingen en opens per uur B2B

Fig. 64 - Verzendingen en opens per uur B2B.
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Fig. 63 - Mobiele en desktop opens per uur. 
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Verzendingen en opens per uur B2C

Fig. 65 - Verzendingen en opens per uur B2C.
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Verzendtijdstip 
per branche

Automotive verstuurt de meeste e-mails rond 12 uur, 
terwijl de meeste opens rond 17 uur worden gehaald. 
De sectoren Energie, Retail & E-Commerce en Finance 
pieken vroeg en verzenden het meest rond 9 uur.  De 
piek is vooral bij de energiesector goed te zien: 42,64% 

van de mailings wordt om 9 uur verstuurd.  Ben je 
benieuwd naar het beste verzendtijdstip voor jouw 
branche? Laat gerust je gegevens achter via www.e-
village.nl/contact en je krijgt van ons de gegevens 
toegestuurd.

Opens per uur per branche

Fig. 66 - Opens per uur per branche.
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Verzendingen per uur per branche

Fig. 67 - Verzendingen per branche per uur.
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Het tijdstip voor een 
hoog openpercentage

Het aantal opens ligt het hoogst tussen 9 en 13 uur, 
neemt vervolgens even af en vanaf 17 uur weer toe, 
met een piek om 19 uur. De mobiele en desktop opens 
volgen dit gemiddelde.

Op de zakelijke markt zijn de opens het hoogst tussen 
10 en 15 uur, te verwachten want ook de verzendpieken 
liggen tussen deze tijdstippen. Consumenten e-mails 
worden eerder geopend en daar ligt het hoogst aantal 
opens tussen 9 en 13 uur. 

Het tijdstip voor het hoogste aantal opens verschilt ook 
nogal per branche. Telecom behaalt de meeste opens 
om 17 uur, maar ICT & Internet juist om 12 uur en Travel 
om 18 uur.

Opens vroeg 
in het weekend

Op woensdag of donderdagochtend rond 6 uur en 
zaterdagochtend om 9 uur is het openpercentage het 
hoogst. Liever mailen in de middag? Doe dit dan op 
donderdag of vrijdagmiddag tussen 14 en 17 uur voor 
de grootste kans op een hoog percentage opens. Op 
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn de 
opens het hoogst om 19 uur. Op vrijdag ligt de piek 
om 17 uur. Opvallend is dat het hoogste percentage op 
zaterdag en zondag juist in de ochtend tussen 9 en 11 
uur ligt. 

Ben je benieuwd op welk tijdstip de meeste opens 
worden behaald? Laat gerust je gegevens achter via 
www.e-village.nl/contact. Wij sturen je de gegevens 
toe.
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Fig. 68 - Opens per uur per dag van de week. 

7: Verzendtijdstip
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Transactionele e-mails zijn automatische e-mails die worden verstuurd naar aanleiding van een gebruikersactie. 
Denk bijvoorbeeld aan een aankoop- of inschrijfbevestiging, abandoned shopping cart e-mail of de aanvraag voor 
een wachtwoord. Dit type e-mail is dusdanig relevant, dat het heel andere ratio’s laat zien dan de bulk e-mails. Dat 
is dan ook de reden om ze apart te bekijken.

Transactionele
E-mail

Hoofdstuk 8
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Hoe werkt het?

Vorig jaar zijn de de transactionele e-mails voor het eerst apart gemeten en we kunnen nu dan ook voor het eerst een 
vergelijking maken. Dit type e-mail is afhankelijk van een gebruikersactie, zoals een aankoopbevestiging of bevestiging 
van aanmelding. Heel erg relevant dus! Daarom laten transactionele e-mails andere ratio’s zien dan bulk e-mails.

Meer opens, maar mobiel wint niet
Het afleverpercentage is ten opzichte van vorig jaar 
iets gedaald naar 98,30% en de bounce ratio dus iets 
gestegen. Waarschijnlijk te verklaren door de technische 
eisen waaraan je e-mail moet voldoen en die ieder jaar 
strenger worden. Daarentegen is het open percentage 
wel gestegen van 38,37% naar 47,97%. Opvallend is dat 
bij transactionele e-mails de mobiele opens het nog 
niet winnen van de desktop opens. 

Hoge opens voor e-mails van Goede 
Doelen
Vooral de transactionele e-mails, die door organisaties 
in de branche Goede Doelen worden verstuurd, 
worden goed geopend met een open percentage van 
95%! Ook de  branches Automotive, Zorg & Welzijn en 
Onderwijs doen het erg goed met open percentages 
van boven de 80%.

CTR en CTO dalen
De CTR is gedaald van 9,78% naar 5,46%. Opvallend is 
de tegengestelde lijn die de consumenten- en zakelijke 
markt laten zien. De CTR in de zakelijke markt neemt 
gedurende het jaar steeds verder toe, met een piek in 
het laatste kwartaal. In de consumentenmarkt neemt de 
CTR gedurende het jaar af, met een extra dip in het 
laatste kwartaal. Ook de CTO daalt van 25,50% naar 
11,39%. Besteden we wel genoeg aandacht aan de 
content van transactionele e-mails? Ze zijn vaak zeer 
geschikt voor cross-en upsellmogelijkheden, laat deze 
kans vooral niet lopen!

Dinsdag meeste verzendingen
Op dinsdag worden de meeste transactionele e-mails 
verstuurd (18,4%). Ook op maandag en woensdag wordt 
er flink gemaild. Als we kijken naar het tijdstip dan zien 
we dat er rond 17 uur het meest gemaild wordt. En zelfs 
in de wel heel vroege ochtenduren  (4 en 5 uur) wordt 
er verstuurd.

Branches
Per branche verschilt het meest gebruikte 
verzendtijdstip flink. De branche Media & Publishing 
heeft een duidelijke piek in het aantal verzendingen om 
9 uur. In de Zakelijke Dienstverlening vinden de meeste 
verzendingen juist tussen 4 en 5 uur plaats. Organisaties 
die werkzaam zijn in de Retail & E-Commerce sturen 
hun e-mails vooral  rond 17 uur. Dit ligt weer anders in 
de Telecom, waar veel wordt gemaild tussen 11 en 15 
uur.  

Opens: vroeg of in het weekend
Op maandag wordt het hoogste open percentage 
behaald. En ondanks dat er in het weekend minder 
gemaild wordt, is de open ratio erg goed. Al geldt dit 
vooral voor de consumentenmarkt. 

Over de hele week genomen, valt het op dat 
dinsdagochtend tussen 6 en 7 uur het goed doet qua 
opens. Verder wijken de percentages per uur weinig 
van elkaar af en schommelen tussen de 15% en 18%.

8: Transactionele e-mail
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Conclusie

Actie naar aanleiding 
van klantgedrag
Voor bijna driekwart van de respondenten wordt 
e-mail dit jaar nog belangrijker en dat is te zien aan 
het rapportcijfer dat zij gaven: een 8,1! E-mail blijft dan 
ook het ideale kanaal om traffic naar de website te 
generen, service te verlenen en verkoop te stimuleren. 
Wat alleen succesvol in te richten is door klantgedrag 
als basis voor je communicatie te nemen. Dit is maar 
voor 29% van de marketeers standaard kost. Kun je 
je voorstellen wat voor een winst hier nog te behalen 
is? Met gepersonaliseerde e-mails gebaseerd op 
klantacties behaal je niet alleen meer conversie, maar  
bouw je ook een duurzame relatie op met je klant. 

Marketing Automation: 
trend en uitdaging
Marketing Automation, de meest genoemde trend van 
dit jaar, maar tegelijkertijd ook de grootste uitdaging. 
Hoe koppel je systemen aan elkaar, zodat je inzicht krijgt 
in je klant en je de customer lifecyle campagnes kunt 
optimaliseren? Het koppelen van systemen en gezond 
houden van je database vraagt om technische kennis 
die niet iedere organisatie in huis heeft. Toch opvallend 
dat maar 9% de hulp van een bureau inschakelt. 

Opvallen in de inbox
Met een open ratio van 22,96% en een dalende CTO 
en CTR ligt er een stevige uitdaging in het verschiet 
voor jou als marketeer. Er worden dagelijks steeds 
meer e-mails verstuurd. Hoe zorg je dat jouw e-mail 
genoeg opvalt om geopend te worden? En hoe ga jij 
het voor elkaar krijgen om de ontvanger door te laten 
klikken? 

Om te beginnen kun je kijken naar de verzenddag of 
het verzendtijdstip. Nog steeds wordt er op vrijdag het 
meeste gemaild en wordt het weekend het minst benut. 
Terwijl de open ratio in het weekend voor de zakelijke 
markt wel het hoogst is. Dus beste ondernemer, heb jij 
je e-mails al eens in het weekend verstuurd?

Verhoog je ratio’s met omnichannel 
strategie 
Je bereikt de complete merk- en klantbeleving alleen 
door je e-mailmarketing te combineren met andere 
kanalen. Reageert de ontvanger niet op een e-mail of 
wil je een herinnering sturen? Stuur eens een SMS-
bericht of koppel een social media camapgne  aan je 
e-mailmarketing. Dé manier om je ratio’s en conversie 
te verhogen. Met innovatieve software, zoals Clang kun 
je dit eenvoudig inrichten.  

Mobiel wint van desktop
Voor het eerst worden e-mails vaker geopend dan 
op mobiel! Heb jij al een responsive, of zelfs mobile-
first template? Overigens geldt dit alleen voor de bulk 
e-mails, naar meer dan 500/1000  ontvangers tegelijk. 
Bij transactionele e-mails is deze verschuiving nog niet 
te zien.

Middelen voor 
succesvolle e-mailmarketing
Om e-mailmarketing dit jaar naar een nog hoger level 
te tillen, is een plan met bijbehorende middelen nodig. 
83% heeft een e-mailmarketingplan. Dat is mooi om te 
zien! Het beschikbare budget voor e-mailmarketing 
daalt echter al een aantal jaar. Val jij onder de 56% 
die inzichtelijk heeft wat e-mailmarketing opbrengt? 
Prima! En anders moet je ook het rekensommetje eens 
maken, zo kun je eenvoudig aantonen dat investeren in 
e-mailmarketing zinvol is.

Heb je vragen naar aanleiding van de Benchmark of 
wil je graag eens sparren met vakgenoten? Neem dan 
gerust contact met ons op via www.e-village.nl/contact.

8: Transactionele e-mail
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E-maildefinities

Bij de berekeningen van de e-mailratio’s houdt
e-Village de standaarden van de branche aan, de
DDMA Standaardisatie e-maildefinities. Zo wordt
het mogelijk om verschillende rapportages met
elkaar te vergelijken. De standaardisatie is de
Nederlandse vertaling van ‘The S.A.M.E. Project
– Support the Adoption of Metrics of Email’ dat
in 2010 door de Amerikaanse DMA met succes is
geïntroduceerd.

Hierin worden de definities van de afleverings-,
open- en doorklikstatistieken benoemd en worden
tevens berekeningen gegeven hoe men tot deze
statistieken kan komen. Hieronder zetten wij de
belangrijkste definities voor deze benchmark nog even 
op een rijtje.

Accepted Ratio (AR)
Het totaal aantal e-mails dat met succes is
afgeleverd bij de server, gedeeld door het totaal
aantal verstuurde e-mails.

Geaccepteerde e-mails / Verstuurde e-mails =
Afleveringsratio (Accepted Ratio)

Bounce Ratio (BR)
Tijdelijk en permanent geweigerde e-mails
gedeeld door het totaal aantal verstuurde e-mails.
Dit betreft tijdelijke afleveringsproblemen,
bijvoorbeeld als de mailbox op dat moment vol
is of als een e-mailserver niet bereikbaar is, en
permanente afleveringsproblemen, bijvoorbeeld
als het e-mailadres verkeerd is gespeld of niet
meer bestaat.

Tijdelijk en permanent geweigerde e-mails/
Verstuurde e-mails = Bounce Ratio

Click Through Ratio (CTR)
Het aantal keren dat vanuit een bericht op een
link wordt geklikt, gedeeld door het totaal aantal
met succes afgeleverde e-mails. Hoewel het unieke
aantal klikken als methode de voorkeur heeft, kan
deze ratio ook worden berekend door het totaal
aantal klikken te gebruiken.

Aantal unieke kliks / Afgeleverde e-mails = Unieke
ratio (Unique Click Through Ratio)

Click to Open Ratio (CTO)
Het aantal keren dat vanuit een bericht op een
link wordt geklikt, gedeeld door het aantal uniek
bevestigde opens voor dat bericht.

Aantal unieke kliks / Uniek bevestigde opens =
Unieke klik-per-openratio (Unique Click to Open
Ratio)

Deliverability
‘the ability to deliver’ of ‘het vermogen om iets af 
te leveren’, specifieker: in de inbox. Samengevat 
kan worden gesteld dat deliverability neerkomt op 
het ervoor zorg dragen dat een e-mailuiting in de 
inbox van de ontvanger terecht komt, dus niet wordt 
tegengehouden door spamfilters en ook niet in de 
ongewenste e-mailmap terecht komt.

Open Ratio (OR)
Het unieke aantal keren dat een e-mail aan een
ontvanger wordt getoond. Dit kan volledig geopend
of in het preview scherm zijn en wordt bijgehouden
met tracking pixel, of als de ontvanger op een
link klikt (waaronder ook de afmeldlink) wanneer
afbeeldingen worden geblokkeerd. En dat gedeeld 
door het totaal aantal met succes afgeleverde e-mails.
Deze statistiek omvat zowel HTML als plain text
e-mails.

Unieke bevestigde opens / Afgeleverde e-mails =
Unieke openratio (Unique Open Ratio)

E-maildefinities
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Alles in huis voor 
succesvolle
e-mailmarketing 

Marketing Automation? Omnichannel campagnes? 

Het kan in Clang. De masters regelen het voor je.

Ook op zoek naar innovatieve e-mailoplossingen 

waar je klanten (en jij dus ook) blij van worden? 

Kijk voor meer info op e-village.nl

Powered by Clang
E-mailsoftware programma Clang is ons in huis 
ontwikkelde state of the art e-mailmarketing platform. Amersfoortseweg 10e, 3705 GJ Zeist

030 6988080 • e-village.nl


