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Abstract 
Mailchimp is het meest gebruikte programma om e-mailadressen te verzamelen. Lead 

generatie is de marketing term achter het verzamelen van emailadressen en het klaarstomen 
van leads tot klant. 
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Deze gids is mede mogelijk gemaakt door: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus lead generation en cursus marketing automation 

https://www.cursusmarketingautomation.nl 
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2 Wat is mailchimp? 
Mailchimp is een stukje software dat in het verleden de markt voor e-mail marketing heeft 

veranderd. Het stelde website eigenaren in staat om snel en simpel een stukje code aan de website 

toe te voegen dat een formulier maakte op de site. Het formulier bestond uit drie vakjes: voornaam, 

achternaam en emailadres.  

Vervolgens kon de website eigenaar in het dashboard op de site van mailchimp e-mails opstellen 

welke automatisch kunnen worden verzonden. We noemen dat een e-mail autoresponder omdat er 

een bepaalde interval kan worden gehanteerd: 

- Stuur mail 1 na 1 dag 

- Stuur mail 2 na 3 dagen 

- Stuur mail 3 na 7 dagen 

- Etc. 

Ook biedt mailchimp een visuele builder om de e-mail op te stellen en in te delen. Het is 

gebruiksvriendelijk en gratis tot er 2000 personen zijn ingeschreven op de mailinglijst van de website 

eigenaar. 

Lead generation 

Sinds enkele jaren spreken we in de marketing van lead generation. Dit betekent:  

De activiteiten die beoefend worden om namen en e-mail adressen van mogelijke klanten te 

verkrijgen om deze voor marketing doeleinden te benutten. 

Lead generatie is een marketing activiteit die bijna iedere ondernemer zou kunnen en misschien wel 

zou moeten beoefenen. 

 

Zoekt u een van de betere systemen om aan e-mail marketing te doen? Dan kunt u niet om 

mailchimp heen. Zoals vermeld is het gratis, totdat u de grens van 2000 leads bereikt.  

In deze gids leggen we uit hoe mailchimp moet worden geïnstalleerd en hoe het zou kunnen worden 

gebruikt voor e-mail marketing doeleinden. 

Hebt u een vraag of opmerking over mailchimp of deze gids? Twijfel niet, mail ons: info@exalo.nl. Wij 

staan altijd open voor verbeteringen. Ook als u een vraagstuk wilt voorleggen mag u dat in de mail 

zetten. 

Deze gids is gemaakt door Exalo Media in Leeuwarden, de lokale SEO specialist en Webdesign 

specialist. Neem eens een kijkje op onze site en weblog: www.exalo.nl. We publiceren regelmatig 

nieuwe berichten met betrekking tot SEO, webdesign en lead generatie. 

Met vriendelijke groet, 

Exalo Media 

 

Jan de Wit 

Eigenaar / webdesigner – info@exalo.nl  

  

mailto:info@exalo.nl
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3 Na het aanmaken van een account 
Nadat u zich succesvol hebt geregistreerd bij mailchimp.com is het zaak om enkele dingen in te 

stellen. Dat leert u in het hoofdstuk De basis. 

E-mail marketing met mailchimp hoeft niet moeilijk te zijn. Natuurlijk zijn er legio mogelijkheden met 

deze dienst, maar u begint net met e-mail marketing en we houden het makkelijk.  

In deze gids leert u het volgende: 

- Uw lijst voldoet aan de wettelijke eisen, 

- Maken of importeren van een lijst met adressen, 

- Maken en verzenden van uw eerste e-mail campagne, 

- Voorkomen dat uw e-mail in de spambox van de ontvanger komt, 

- De rapporten van mailchimp leren lezen en begrijpen. 

Op het moment dat u een vraag hebt kunt u ons een mailtje sturen, maar mailchimp is ook 

behulpzaam. Zij hebben enkele kanalen waar u uw antwoord vast en zeker vinden kunt, ook al is het 

in het Engels. 

Dit is een overzicht van de mailchimp support kanalen: 

- Video’s - http://kb.mailchimp.com/video-index/?_ga=1.15492083.49853561.1460211435 

- Verklarende woordenlijst - 

http://kb.mailchimp.com/glossary?_ga=1.15492083.49853561.1460211435 

- Kennis databank - http://kb.mailchimp.com/?_ga=1.79332433.49853561.1460211435 

- Gidsen - http://mailchimp.com/resources/ 

- De contactpagina van het supportteam - http://mailchimp.com/contact/support/ 

Hoe dan ook, als u het Engels machtig bent kunt u met Mailchimp-support uit de voeten en anders 

kunt u ons een mailtje sturen met uw vraag. En dat mag dan in het Nederlands, Fries, Engels of Duits. 
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4 De basis 
Mailchimp is een zogenaamde webbased applicatie. Het draait niet op uw computer of website, het 

draait online op een server ergens in de wereld. Het werkt met iedere browser, mits u cookies, 

javascript en pop-ups hebt geactiveerd. 

Op het moment dat de website iets mist van deze drie komt er wel een melding op het scherm. Tot 

die tijd hoeft u zich hier niet druk over te maken.  

U gaat gewoon aan de slag met Mailchimp en ziet het vanzelf als er technisch iets niet in orde is. 

De fundering van perfecte e-mail marketing is het hebben van een lijst met e-mail adressen die 

schoon, up to date en gevuld is met toegewijde leden. Leden, die kunnen uitgroeien tot klanten.  

In het mailchimp dashboard kun je zoveel lijsten aanmaken als je zelf wilt. Maar voor de meeste 

gebruikers, en zeker voor de gebruiker die net begint, is het verstandig de aandacht te richten op een 

enkele lijst. Deze lijst kunnen we weer onderverdelen in groepen, later meer daarover. 

4.1 Een lijst maken 
Om te kunnen beginnen met het verzamelen van potentiële klantgegevens moeten we eerst een lijst 

aanmaken. U kunt de volgende stappen volgen om een lijst aan te maken: 

1. Log in op de website van mailchimp en kies ‘Lists’ in het menu. 

2. Klik vervolgens op ‘Create list’ aan de bovenkant rechts van het scherm. 

3. In het nieuw verschenen scherm moeten we enkele gegevens invullen: 

a. Naam van de lijst 

b. Standaard naam afzender 

c. Standaard e-mail adres afzender 

d. Een korte omschrijving van de lijst om de ingeschrevene te laten herinneren waarom 

deze is ingeschreven op uw lijst: de ‘permission reminder’ 

4. Klik op ‘Save’ om de lijst op te slaan. 

Als u op dit moment nog geen leden hebt maakt dat niet uit. Mailchimp genereert automatisch een 

stukje code om een inschrijfformulier te maken op uw website. Er worden veel opties gegeven bij het 

maken van het formulier.  

4.2 Een lijst importeren 
Het zou kunnen zijn dat u al een lijst met namen en adressen van bestaande klanten hebt die u 

importeren wilt. Dat kan ook met mailchimp. 

Let op: de personen op die lijst moeten wel toestemming hebben gegeven om op de lijst te komen te 

staan. Het wettelijk geregeld dat iemand zonder toestemming niet op een commerciele emaillijst 

mogen komen te staan. In de Verenigde Staten is het beleid hierin nog strenger. De zogenaamde 

CANSPAM act stelt hoge boetes op overtreding van deze wet. Ook in Nederland wordt er geregeld 

een ton boete opgelegd aan overtreders. 

Het importeren van een lijst met adressen gebeurt als volgt: 

1. Wat u nodig hebt is een CSV-bestand. Hebt u een XLSX bestand, dan is het eenvoudig om te 

zetten. Open het bestand in Excel en kies Bestand – Opslaan als. Onderaan het nieuwe 

schermpje kiest u bij bestandstype, waar nu nog de huidige extensie staat, voor CSV-bestand. 
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2. Navigeer in het menu naar ‘Lists’  en klik het dropdown menu. Kies hier voor ‘import’. 

 
 

3. U weet nu dat u op dit moment ‘CSV or tab-delimited tekst file’ kunt klikken, want u hebt een 

CSV-bestand. 

 
 

4. Klik op ‘Next’. 

5. Om het bestand te uploaden kiest u ‘Browse’ en bladert u naar de locatie van het bestand op 

de harde schijf van uw computer. Zet een vinkje voor ‘I undestand that my billing plan may 

be automatically upgraded’ en klik ‘Next’. 
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6. Vervolgens wil Mailchimp weten welke kolommen de gegevens bevatten. Selecteer welk 

type bij welke kolom hoort en klik elke keer op ‘Save’. Deze stap kan zich enkele malen 

herhalen, afhankelijk van het aantal kolommen in het geüploade bestand. 

7. Klik op ‘Next’. 

 

4.3 Een formulier maken 
Op het moment dat u een lijst aanmaakt worden er gelijk formulieren geactiveerd. Met deze 

formulieren kan een geïnteresseerde zich inschrijven op uw emaillijst. 

Er zijn verschillende typen formulieren. Ieder formulier vervult een andere behoefte van de website 

eigenaar en hieronder leggen we uit wat de verschillen zijn: 

- Embedded forms – genereert een HTML-code voor een formulier welke kan worden 

ingebouwd in uw website. 

- Subscriber pop-up form – dit is een aanpasbaar formulier welke automatisch het 

inschrijfformulier weergeeft in een pop-up wanneer iemand de website bezoekt. 

- Form integrations – met deze functie bouwt u geavanceerde formulieren die kunnen 

communiceren met andere diensten. Voorbeelden hiervan zijn integraties met Wufoo, 

Coffeecup, Twitter, WordPress en Squarespace. 

- Facebook form – voegt een inschrijfformulier toe aan uw facebook pagina. 

- Tablet form – dit formulier kunt u zelf gebruiken om op een beurs of in de winkel de klant 

het formulier in te laten vullen op uw tablet. 

We gaan nu een formulier genereren om op de website te gebruiken. Hier is weer een stappenplan: 

1. Navigeer naar de pagina met ‘Lists’. 

2. Selecteer de lijst die u wilt. Als het goed is staat er maar een lijst genoemd. 

3. Klik op ‘Signup forms’ en dan ‘General forms’. Click dan ‘Build it’. 

4. Ieder formulier bestaat uit de volgende drie onderdelen: voornaam, achternaam en 

emailadres. Meer verplichte velden schrikken vaak af. Houd het daarom bij deze drie. 

5. Klik ‘Save and exit’. 

4.4 Het formulierontwerp aanpassen 
Standaard is het formulier beschikbaar in zwart/wit tinten. Dat pas niet bij iedere website en huisstijl, 

daarom biedt mailchimp de mogelijkheid om kleur en lettertype te veranderen. 

Vlak naast de ‘Build it’ tabblad vindt u de ‘Design it’ tab. Hier kunt u de kleuren, lettertypes en stijlen 

van het formulier veranderen. 
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Naast de ‘Design it’ tab vinden we nog een tabblad: Translate it. We kunnen dus de teksten die we 

standaard in het Engels krijgen te zien vertalen naar bijvoorbeeld Nederlands.  

Niet alleen het formulier kunnen we vertalen, ook de standaard e-mails die door mailchimp 

verzonden worden zijn te vertalen. Zo kunt u dus het hele proces aan uw wensen aanpassen. Nou, 

bijna dan. De Pop-up formulieren zijn helaas niet aan te passen. 

 

 

4.5 Formulier plaatsen op de site 
Bijna klaar. We moeten de  code van het formulier nog aan de site toevoegen. Hebt u een 

landingspagina? Dan hebt u vast al een plekje in gedachten. 

Nog geen idee? Dan oefenen de procedure even en plaatsen we het in een widget, ervan uitgaande 

dat u een Wordpress website hebt. 

Om de code te vinden die we nodig hebben volgen we de volgende stappen: 
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1. Navigeer naar de Lists pagina 

2. Klik het dropdown menu naast de lijst die we willen gebruiken en klik ‘signup forms’. 

3. Selecteer ‘Embedded forms’. 

 
 

4. Kies een formulier type: classic, super slim, horizontal of naked, en maak eventueel 

aanpassingen in de opties van het formulier. 

5. Er komt een nieuw schermpje zichtbaar. Dit is de code die we nodig hebben om het op de 

website zichtbaar te maken. Het ziet er zo uit: 

 

 
 

6. De code moet worden geselecteerd, gekopieerd en geplakt op de plaats waar we het willen 

hebben. 

Stel u hebt een website gemaakt in Wordpress. Dan hebt u in de meeste gevallen de beschikking over 

een sidebar welke u kunt vullen met widgets. Log in op het admin gedeelte van uw website en 

navigeer naar Weergave en Widgets. 

In de lijst met widgets zoekt u naar de widget met ‘Tekst’ als titel. Die selecteert u en plaatst u in de 

sidebar van de blog artikelen. Hoe dit precies gaat of heet verschilt per Wordpress thema en kan ik 

hier niet uitleggen. Mail me als het niet lukt: info@exalo.nl. 

De beste plaats voor een formulier verschilt per website. Het hangt ook van uw bezoekers af welke 

locatie als prettig of vervelend ervaren wordt. 

Soms is een pop-up beter dan een prominente plek op de homepage. In andere gevallen komt het 

formulier op iedere pagina terug maar kan het ook beperkt worden tot de zijbalk op de blog- en 

artikelenpagina’s.  

Er is geen gouden regel die op iedere website en bij ieder publiek werkt. 

  

mailto:info@exalo.nl
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5 Templates en Campagnes maken 
We hebben nu de lijst gemaakt en een formulier geplaatst op de website. Nu is het wachten op een 

inschrijving en kunnen we intussen werken aan de e-mails die we willen versturen. 

De eerste e-mail is een belangrijke. Wat u ook belooft op de landingspagina met het 

inschrijfformulier, in deze mail moet het worden herhaald en als het een ebook of white paper is 

moet het worden meegezonden. 

Mailchimp heeft een editor. Dit is een grafische manier om de e-mail samen te stellen. U kunt de 

verschillende elementen toevoegen aan de e-mail door ze te verslepen naar de juiste plek. Een lay-

out zoals u die dan maakt, of zoals er al is voor gedefinieerd, noemen ze bij Mailchimp een template. 

 

 

5.1 Soorten templates 
Wanneer u aangeeft een campagne te willen creëren kunt u kiezen uit verschillende templates. We 

leggen de verschillende template soorten aan u uit. 

Basic – de basic templates zijn standaard wit en hebben een lay-out waar u verschillende elementen 

naar toe kunt slepen. Ook kunt u de stijl aanpassen met de e-mail designer. Er zijn twee stijlen 

beschikbaar: regular en branded. De branded versie heeft als enige verschil ten opzichte van de 

regular dat er een achtergrondkleur met verschillende opties kan worden ingesteld. Onze voorkeur 

gaat uit naar de regular. De meeste personen willen geen kakofonie aan kleuren ontvangen. 

 

 
 

 

Themes – dit zijn kant en klare ontwerpen welke alleen nog gevuld hoeven te worden met tekst. De 

afbeeldingen kunnen nog wel gewijzigd worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Classis 

Theme en de Drag and Drop Themes. De Classic is minder flexibel in de indeling dan de drag and drop 

varianten. Bij de Classics zijn de inhoud en de kleuren alleen aan te passen. 

AutoConnect – de autoconnect thema’s zijn ook te vinden onder Themes. Deze variant zorgt voor 

een naadloze integratie met producten die u verkoopt op iTunes en laat u informatie importeren van 

social media. Ook uitnodigingen voor evenementen en enquêtes kunnen worden geïmporteerd. 
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RSS-to-Email – dit was altijd een van de favoriete varianten die we gebruiken voor een blog. Doordat 

nieuw gepubliceerde berichten in een RSS feed kwamen te staan was het voor Mailchimp eenvoudig 

om er een e-mail omheen te maken. Zo werd er elke maand automatisch een nieuwsbrief 

uitgestuurd met een overzicht van de laatste blogberichten. Om deze template te gebruiken kiest u 

voor de ‘RSS-Drive-Campaign’. 

5.2 Een campagne maken 
Nou daar gaat ‘ie. We gaan een campagne maken, maar welke dan? Er zijn weer legio mogelijkheden 

om uit te kiezen.  

We behandelen 4 campagne typen. U kunt ze vinden onder Create Campaign in het dashboard of 

onder het Campaign tab.  

Dit zijn de varianten: 

- Regular campagns – dit zijn de meest gebruikte campagnes. Na het invullen van de gekozen 

template is het mogelijk om een txt-variant aan te maken met een enkele klik van de muis. 

Handig, want niet iedereen kan HTML- e-mails lezen op de pc en u wilt toch iedereen 

bereiken. 

- Plain-Tekst campaigns – dit is de meest simpele vorm van een campagne. Zoals de naam al 

doet vermoeden is het een campagne die alleen tekst toestaat. Er zijn dus geen 

afbeeldingen, kleuren of andere vorm van stijlen te vinden. 

- A/B testing campaigns – een geweldig instrument om verschillende titels te testen. Welke 

titel werkt het beste bij uw publiek? Ook namen, verzendtijden en de content kunt u 

dynamisch laten aanpassen om te testen welke manier het beste werkt. Maximaal drie 

verschillende versies van Mailchimp verzenden per campagne en u kunt na afloop zien welke 

versie het beste heeft gepresteerd. 

- RSS Campaign – We noemden het al even bij Soorten templates: de RSS campagne. Verstuur 

automatisch een e-mail als er een nieuw bericht op de site is gepubliceerd. Ook bij deze 

campagne kun je instellen wanneer het moet worden verzonden. 
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Stappen die je moet zetten om de campagne te maken en te verzenden zijn als volgt: 

1. Navigeer naar de Campaigns pagina. 

2. Klik op ‘Create Campaign’ aan de rechter bovenkant van het scherm om een Regular 

Campaign te maken, de meest gebruikte campagne. Om een ander type campagne te kiezen 

klikt u op het dropdown menu en selecteert u die optie. 

 
 

3. De volgende stap die verschijnt heet ‘Recepients’, dat staat voor ontvangers. U kunt een lijst 

selecteren om iedereen in die lijst een e-mail te sturen. Ook kunt u hier een segment van de 

lijst een mail sturen. Dat is een gevorderde functie en bespreken we niet in deze 

basishandleiding. 

4. Klik next om door te gaan. 

5. Bij ‘Setup’ aangekomen moeten we enkele vakken invullen om bij de volgende stap te 

komen: E-mail onderwerp, naam afzender, emailadres afzender. U selecteert ‘tracking tools’ 

als u wilt dat er statistieken worden gegenereerd (dat wilt u wel). U kunt uw sociale media 

koppelen aan de berichten die verstuurd worden, als u klaar bent klikt u op ‘Next’. 

6. Nu gaan we de template selecteren. Weet u nog welke u hebben wilt? In hoofdstuk Soorten 

templates5.1 hebben we de verschillen tussen de templates uitgelegd. 

7. De volgende stap is ‘Design’. Dit onderdeel herbergt de mogelijkheid om de teksten en 

afbeeldingen aan te passen aan de huisstijl van uw website of bedrijf. De teksteditor kan net 

zoveel als Microsoft Word: 

 
Rechts bovenaan het scherm ziet u de knop ‘Preview and Test’. Zoals de naam doet 

vermoeden kunt u hierop klikken om een voorbeeld van het ontwerp te zien, zoals u die hebt 

ingesteld. Test betekent dat u een testmail kunt sturen naar het adres waarmee u zich hebt 

geregistreerd bij Mailchimp. Altijd doen. Klaar? Klik dan op het kruisje bovenaan het scherm 

om terug te gaan naar het Design tab. Tevreden? Klik dan op het Design tab op ‘Next’. 

8. De laatste stap is de stap waar we beslissen wanneer we de campagne willen versturen. 

Wanneer u klikt op de Send knop wordt de campagne gelijk verwerkt en de e-mails 
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verzonden. Maar, als u de e-mailcampagne wilt plannen voor een datum in de toekomst, klikt 

u op Schedule. Misschien wilt u de campagne eens per maand laten uitvoeren, dan ook klikt 

u op schedule. 

9. Als u nu de volgende afbeelding ziet is de campagne gereed! 
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6 Afsluitend 
Goed. Alles is ingesteld in actief. U bent nu bezig met lead generation, een van de populairste 

marketing termen van 2016 en de meest gebruikte marketing strategie in de marketingmix van de 

kleinste tot en met de allergrootste bedrijven. 

Bent u tevreden met de resultaten? Niets meer aan doen. Wilt u meer? Dat kan altijd! 

De volgende onderwerpen kunnen u helpen meer uit lead generation te halen: 

- Buyer persona 

opstellen 

- Marketing plan 

opstellen 

- De perfecte e-mail 

maken 

- AIDA formule 

toepassen 

- Lead scoring 

- Lead nurturing 

- Spambox vermijden 

- Etc. 

Dat zijn veel onderwerpen, maar het is nog maar een selectie van wat we u kunnen leren. Op onze 

website https://www.cursusmarketingautomation.nl kunt u een cursus volgen.  

De Basiscursus Lead Generation is bedoeld voor degene die al hieraan doet, maar meer en betere 

resultaten wil halen én de kennis wil aantonen met een certificaat.  

Op de site vindt u ook de Complete Cursus Marketing Automation. Dat is een combinatie van de 

Basiscursus Lead Generation en Basiscursus Marketing Automation Software met Mautic. 

Beide cursussen bieden we met korting aan aan degene die dit ebook tot en met de afsluiting heeft 

gelezen, dat bent u!  Dit zijn de kortingscodes: 

Cursus Onderwerp Prijs Kortingscode Kortingsprijs 

Basiscursus 
Lead 
Generation 

Lead nurturing, lead management, 
segmentatie van leads. Vreemde, veelal 
Engelstalige marketing termen die uw 
hoofd kunnen doen duizelen. Niet meer 
na het volgens van onze online cursus 
lead generation. Na onze cursus weet u 
precies wat het is en vooral, hoe u lead 
generatie kunt toepassen. 

€499,- 
ex BTW 

EBOOK16 €99,-  
ex BTW 

Marketing 
Automation 
Compleet 

Combinatie van de basiscursus lead 
generation en de cursus Mautic - 
marketing automatisering software. Na 
afloop van onze cursus marketing 
automation kan uw werkgever niet meer 
zonder u, omdat U de klanten 
binnenhaalt die relevant zijn. 

€799,- 
ex BTW 

EBOOK17 €199,-  
ex BTW 

Waarom u deze cursus zou moeten volgen: 

- Geheel online – geen benauwde zaaltjes met tientallen andere studenten 

- Eigen tempo – we zitten niet met een stopwatch naast u 

- Levenslang toegang – even geen tijd of andere prioriteiten? 

- Praktijkopdrachten – we bieden alleen kwaliteitscursussen. De praktijkopdrachten moeten 

voldoende zijn om een certificaat te ontvangen. 

- Lead generation wordt steeds belangrijker – de klant van nu is niet dezelfde als die van 5 jaar 

geleden. Lead generatie wordt steeds belangrijker. 

Volg onze cursus nu online. Start vandaag! 

https://www.cursusmarketingautomation.nl/

