
Trendy is our middle name. Zijn we marketeers of zijn we het niet? Uiteraard worden we aangetrokken door nieuwe technieken 
en een trendy aanpak. Maar tools die hun relevantie en efficiëntie in de marketingmix bewezen hebben, verlies je beter niet uit 
het oog. Er is niets mis met ‘back to basics’. In elke editie brengt dmix een hoofdstuk over een bestaande directmarketingtool. 

Use it or you loose it.

Use it or you loose it

Words; just like 
De kunst van het schrijvenkisses

Vanaf oktober krijg je in  je vertrouwde ‘IXtra’ hands-
on informatie over hoe je van jouw direct marketing 
een succesverhaal maakt. In dit nummer brengen we 
al een voorsmaakje. Sla de volgende tips op je harde 
breinschrijf op en schrijf copy die je direct mail tot leven 
brengt.

Tips voor DM die ertoe doet

– Trix Slock

 

A partir du mois d’octobre, vous trouverez dans votre 
IXtra des informations hands-on pour faire un succès de 
votre direct marketing. Dans cette édition vous trouverez 
déjà un avant-goût. Suivez les 
conseils suivants et écrivez
copy qui fait revivre 
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(Eye-)Opener
Begin je mailing met één zin die alles zegt. De kopregel kan 
je vergelijken met de subject line van een e-mailing. Door 
een paar regeltjes te volgen, schrijf je een ideale kopregel:

• Benoem een voordeel.
• Vermijd de kijvende vinger, zoals ‘Je betaalt te veel voor…’.
• Gebruik nooit meer dan zeven woorden. Als je de kopregel 
    die je koos, niet kort kan verwoorden, heb je niet de juiste
    formulering gevonden.
• De kopregel is – zoals de naam zegt – één regel en geen
    verhaal.
• De vragende vorm werkt, maar is geen must.
• Gebruik geen humor, want iedereen vindt andere dingen 
    grappig. 
• Wees niet te snel tevreden en ga op zoek naar alternatieven. 
• Ken je de naam van de geadresseerde? Gebruik hem dan, 
    zowel in de aanhef als eventueel tussendoor. Dat versterkt
    de betrokkenheid van de lezer. Een onpersoonlijke aanhef
    zoals ‘beste’, ‘geachte heer/mevrouw’ of, erger nog, ‘L.S.’
    is een gemiste kans. 

ONZE MAILING GEZIEN?
Een mailing is geen kleurboek. Er zijn andere manieren om 
de aandacht te trekken dan highlight-markeringen. 
Wees ook zuinig met onderstrepen. Een klassieke regel stelt 
dat je maximaal één onderstreping per alinea gebruikt, 
anders krijg je snel een streepjesblad. Als je er toch voor 
kiest om te onderstrepen, gebruik er dan maximaal een 
halve regel voor. Laat de onderstreping ook niet over twee 
regels lopen. 
Tekst cursief schrijven, woorden vet drukken of hoofdletters 
gebruiken: het kan allemaal, maar is het nuttig? Hoofdletters 
wijzen op roepen, en dat is niet erg beleefd. Cursieve tekst 
kan je gebruiken om een titel of een naam kracht bij te 
zetten, maar wees toch zuinig met deze versieringen. Een 
allegaartje wordt gauw stijlloos. 

Het  s p a t i ë r e n  van de tekst zien we ook hier en daar 
opduiken. Vind jij dat makkelijk lezen? Wij niet. Bovendien 
is het nogal ‘Geronimo Stilton’-boekjesachtig – voor 
achtjarigen, dus.
 
Wat dan wel? Gebruik naast sterke copy en een goeie headline 
eventueel gekleurde tekst. Maar hier geldt hetzelfde: wees 
er zuinig mee. Toevoegingen in handschrift kunnen ook, 
maar let erop dat je alleen blauwe inkt gebruikt.
Af en toe zien we ook mailings opduiken met 
aandachtsstreepjes in de kantlijn. Jij kan daar voor zijn, 
maar echt elegant is het niet.

En beelden trekken de aandacht. Dat kan evengoed 

And you are? Who exactly? 

Assurez-vous que le récepteur a l’expérience de 
reconnaissance lors de l’ouverture de votre mailing, par 
exemple votre logo ou votre nom. N’oubliez pas votre 
adresse, afin que le destinataire puisse répondre si 
nécessaire. Evitez les erreurs dans les noms et adresses: 
chaque personne y est sensible. Confondre un homme à 
une femme dans la salutation est un péché mortel.
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Check en dubbelcheck

• Heeft de brief een persoonlijke aanhef en is die
    correct?
• Bevat de eerste alinea de kern van de boodschap
    en wordt die in de rest van de brief uitgewerkt?
• Bevat de brief relevante argumenten voor het
    aanschaffen van het product?
• Zijn de producteigenschappen vertaald naar
    voordelen voor de lezer?
• Bevat de laatste alinea een aansporing tot actie?
• Is de brief persoonlijk en leesbaar 
• Staat er een PS onder je brief?
• Kan je alle beloften uit je brief ook echt
    waarmaken?

positief als negatief uitdraaien, want wilde je nu niet iets vertellen? Mocht 
je voor een beeld kiezen, probeer dan origineel te zijn en beperkt je niet 
tot ‘praatje-plaatje’.
 
Je zei?
• Gebruik geen onnodig moeilijke woorden. Je kennis etaleren, doe je 
door het je lezer makkelijk te maken en hem te begeleiden in de materie, 
en niet door hem om de oren te slaan met dure woorden. Moeilijke 
woorden doen lezers afhaken, ook al begrijpen zij ze wel. Ze ervaren ze 
als onaantrekkelijk. 

• Gebruik geen passieve zinnen. ‘Vraag onze brochure aan via onze site’ 
klinkt stukken beter dan ‘Onze brochure kan worden aangevraagd via 
onze website’.

• Een zin eindigt met een punt. Drie puntjes is voor mensen zonder 
inspiratie, die niet weten waar het verhaal eindigt. Jij schrijft deze mailing 
en bent dus op de hoogte van de materie. Laat dat ook merken aan je 
lezer door kordaat te eindigen. Met een punt dus.

• Afkortingen kunnen vervelend zijn voor de lezer. Als je afkortingen 
gebruikt, omdat het woord voluit te zwaar is, verduidelijk het dan ten 
minste de eerste keer. Woorden als ‘enzovoort’ en ‘bijvoorbeeld’ zijn niet te 
lang. Let ook op met wat jij denkt dat algemene afkortingen zijn. Gebruik 
alleen de officiële afkortingen.

• Beperk opsommingen tot drie. Onderzoek heeft uitgewezen dat een lezer 
altijd het eerste, het middelste en het laatste woord van een opsomming 
leest. Wil je toch meer elementen aanhalen, start dan een nieuwe zin over 
dezelfde materie.

Salut!
Dans la signature de votre mailing, vous mettez votre nom, votre fonction 
et votre entreprise. Eventuellement vous pouvez ajouter votre signature 
personnelle. Signer le mailing avec sa propre signature semble beau, 
mais en ‘mass mailing’ c’est impossible. Quand vous signé vous-même, 
n’exagérez pas. On n’imite pas un tableau de Picasso. Une petite signature 
subtile est assez. Un mailing qui finit par ‘à charge’ indique la paresse. 
Laissez signer le mailing par la personne dont le nom est marqué en 
dessous

Vous préferez lire en Français?  C’est possible. www.dmix.be/fr/magazine

Back to basics
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Schrijven
voor het
wwwweb

en/of voor 
print

Verleidelijke copy

Sinds directmailgoeroe Siegfried Vögele de ogencamera gebruikte om leespatronen in kaart 
te brengen, weten we dat veel mensen de tekst scannen, maar dat weinigen de copy van 
A tot Z lezen. Copywriters moeten daarom het oog volgen, want dat is hun belangrijkste 
inspiratiebron. Dat weten we. Maar weten we ook of copy op papier anders wordt gelezen 
dan op het 17 inch-scherm? – Henny van Gerwen

e-mailing of print mailing: de test
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Als het over tekst gaat, zijn er onder 
reclamemensen twee kampen. Het ene zegt: “Er 
wordt niet meer gelezen, en online al helemaal 
niet.” Het andere kamp werpt op: “Copy mag 
lang zijn, als het maar boeiend is.” 

Lange tijd dacht men dat copywriting puur een 
kwestie van talent was. Talent is natuurlijk mooi 
meegenomen, maar copywriting is toch vooral 
een kwestie van technische vaardigheden. 
Copywriters zijn schakers die drie zinnen vooruit 
kunnen denken. Ze zijn gidsen die de lezer bij 
de hand nemen en bijna blindelings de kortste 
weg naar respons vinden. 

Dat  brengt ons bij een andere kwaliteit van 
de copywriter: hij is briljant in de analyse. De 
schrijver ziet patronen en zet de strategie om 
in woorden. Zou dat verklaren waarom er meer 
goede mannelijke directresponsecopywriters 
zijn dan vrouwelijke? 

Verleiden op het scherm
De wetenschap is een trouwe bondgenoot 
van de schrijver. Ze voedt hem met inzichten 
en behoedt hem ervoor te vaak op buikgevoel 
te schrijven. Want dat leidt tot proza, niet tot 
tekst die de kassa doet rinkelen. Daarom ben 
ik tot de laatste letter die ik zal schrijven, een 
onvoorwaardelijke adept van de ogencamera. 
De ogencamera spreekt de waarheid, omdat 
zij pijnlijk nauwkeurig registreert welke woorden 
het gehaald hebben en welke niet. 

Een belangrijke vraag die we ons hierbij moeten 
stellen, is: kijkt het oog anders naar papier dan 
naar het scherm? We staan immers op een 
belangrijk breukvlak. De digitale consumptie 
neemt snel toe; 23 procent van onze mediatijd 
gaat naar internet. Zijn we als copywriters 
technisch voldoende onderlegd om het oog 
even goed te verleiden op het scherm als op het 
papier? Deze vraag riep bij mij de volgende op: 
als we de copy van een e-mail gebruiken voor 
een brief, zou het oog dan anders kijken naar 
hetzelfde? Exact dezelfde copy met precies 

De lezer leest niet, hij 
scant. Uiterst kritisch pikt 

hij de beste stukken copy 
uit de tekst.

hetzelfde aanbod, dezelfde visuals en call to 
action? 

Het onrustige oog
Een onderzoek van het researchbureau 
Rogil trachtte een antwoord te krijgen op de 
vraag hierboven. Een e-mail van Albert Heijn 
(zie volgende pagina) werd herschreven tot 
een verkoopsbrief. De inhoud was identiek. 
Beide werden door Rogil – gespecialiseerd 
in eyetracking en sensory marketing – 
aan een proefpanel voorgelegd. Met een 
geavanceerde ogencamera werden de e-mail 
en de verkoopsbrief getest op leescurve en 
leesintensiteit. 

De resultaten van het onderzoek zijn 
verhelderend. De lezer leest niet, hij scant. 
Uiterst kritisch pikt hij de beste stukken copy 
uit de tekst. Hoe roder de vlekken, hoe meer 
geboeid hij is. De brief lijkt de aandacht iets 
meer vast te houden. Op het resultaat van de 
eyetracking zien we een welwillend oog dat 
dapper begint, maar langzaam de moed opgeeft. 
Die vluchtigheid is nog meer uitgesproken bij 
de e-mail. De onrust die daaruit spreekt, is 
misschien wel kenmerkend voor de snelheid 
waarmee we digitaal consumeren. Maar waar 
beide media niet in slagen, is het verhaal van 
A tot Z vertellen. Terwijl alle woorden werden 
geschreven om gelezen te worden. 

Stukjes en beetjes
Wat deze eyetrackingtest aan de oppervlakte 
brengt, is dat we als copywriters anders moeten 
gaan schrijven. In de e-mail springt het oog 
van links naar rechts en van onder naar boven. 
De route die het oog in de brief volgt, ligt meer 
langs de lijnen der geleidelijkheid. Als digitaal 
belangrijker wordt, moet de copywriter zich 
schikken naar deze realiteit. Het schrijven van 
‘stukjes en beetjes’ wordt de nieuwe werkwijze. 
Maar zal kort en krachtig schrijven de 
zwanenzang van de longcopywriter betekenen? 

Over copy is het laatste woord nog lang niet 
geschreven. En dat is maar goed ook. 

Waar geen van beide 
media  in slagen, is het 

verhaal van A tot Z 
vertellen. Terwijl alle 

woorden werden geschreven 
om gelezen te worden. 

Vous préferez lire en Français?  C’est possible. www.dmix.be/fr/magazine

La
Greet - Label?
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La plupart de ceux qui ont un jour suivi un cours 
de communication ou de marketing n’ont pas 
échappé à AIDA. Cet acronyme est le socle de 
tout message publicitaire: Attention, Interest, 
Desire, Action. Tout d’abord, obtenir l’attention 
de la cible. Ensuite, éveiller son intérêt. Puis 
lui faire désirer le produit ou service que l’on 
propose. Enfin, l’inciter à passer à l’action. 
Pour que le message soit efficace, les quatre 
principes sont à appliquer dans cet ordre.
Malgré l’évolution des techniques, 
technologies, modes de communication, 
besoins des consommateurs… le modèle 
semble ne pas s’être démodé. On le retrouve 
toujours dans la plupart des ouvrages 
consacrés au marketing, à la publicité, ou à 
la communication – web ou papier. Un des 
copywriters les plus reconnus en Europe et 
aux Etats-Unis, Christian Godefroy – pour ne 
citer que lui – ne manque par exemple pas de 
parler d’AIDA dans son best-seller Comment 
écrire une lettre qui vend. 

La psychologie humaine
Le principe a pourtant plus d’un siècle. 
De nombreux livres et blogs de référence 
attribuent sa paternité au professeur E.K. 
Strong, en 1925. Mais selon d’autres sources, 
il serait plus ancien encore. Il serait apparu – 
sans toutefois porter ce nom – en 1898, dans 
un cours de publicité donné à Philadelphia par 
un autre professeur: E. St Elmo Lewis. 
Quoi qu’il en soit, il est manifeste que le modèle 
AIDA reste le b.a.-ba du marketing direct. Tout 
message doit d’abord attirer l’attention, en se 

Un modèle marketing de base
AIDA : le refrain indémodable

z 
`
"
 i
:
1
z 
`
"
 i
:
1
z 
`
"
 i
:
1
z 
`
"
 i
:

- Liliane Fanello

AIDA est probablement le modèle le plus répandu dans le monde du marketing 
et de la vente. Malgré son âge avancé – le principe daterait d’il y a plus d’un 
siècle –, certains professionnels le considèrent comme le ‘meilleur acronyme 
de tous les temps en marketing’.

ZZciter que lui – ne manque par exemple pas de Zciter que lui – ne manque par exemple pas de 
parler d’AIDA dans son best-seller Zparler d’AIDA dans son best-seller Comment ZComment 
écrire une lettre qui vendZécrire une lettre qui vend. Z. 

La psychologie humaineZLa psychologie humaine
Le principe a pourtant plus d’un siècle. ZLe principe a pourtant plus d’un siècle. 
De nombreux livres et blogs de référence ZDe nombreux livres et blogs de référence 
attribuent sa paternité au professeur E.K. Zattribuent sa paternité au professeur E.K. 
Strong, en 1925. Mais selon d’autres sources, ZStrong, en 1925. Mais selon d’autres sources, 
il serait plus ancien encore. Il serait apparu – Zil serait plus ancien encore. Il serait apparu – 
sans toutefois porter ce nom – en 1898, dans Zsans toutefois porter ce nom – en 1898, dans 
un cours de publicité donné à Philadelphia par Zun cours de publicité donné à Philadelphia par 
un autre professeur: E. St Elmo Lewis. Zun autre professeur: E. St Elmo Lewis. 
Quoi qu’il en soit, il est manifeste que le modèle ZQuoi qu’il en soit, il est manifeste que le modèle 
AIDA reste le b.a.-ba du marketing direct. Tout ZAIDA reste le b.a.-ba du marketing direct. Tout 
message doit d’abord attirer l’attention, en se Zmessage doit d’abord attirer l’attention, en se 
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servant des mécanismes de la psychologie 
humaine. Parmi les ‘trucs’ utilisés, citons 
entre autre l’humour, le questionnement, les 
émotions, la provocation, la nouveauté… 
Ensuite, pour éveiller l’intérêt, il s’agit non pas 
de décrire l’offre comme s’il s’agissait d’un 
mode d’emploi, mais de montrer à la cible en 
quoi le produit ou le service va améliorer sa 
vie. Pour susciter ou augmenter le désir, on 
s’appuie à nouveau sur les mécanismes de la 
psychologie humaine en créant par exemple 
une situation d’urgence, ou en donnant une 
preuve de confiance, un engagement…

Le passage à l’acte
Enfin, toutes ces étapes préparent à la 
dernière phase: le passage à l’acte. C’est 
le call-to-action qui se traduit de diverses 
manières pour la cible: prendre immédiatement 
contact, cliquer sur un lien, s’inscrire, 
téléphoner, participer à un concours… C’est là 
qu’on sait si le message à atteint ses objectifs. 
Comme le pointe Christian Godefroy, écrire 
une lettre vendeuse, c’est se poser la question: 
‘Quel effet voulez-vous que votre message 
produise?’ et non ‘Quel en est le sujet?’ 
“En ne pensant qu’au sujet du message, on 
peut écrire à n’en plus finir et oublier le but du 
message, c’est-à-dire ce que l’on veut que la 
cible accomplisse.’

Malgré l’évolution 
des techniques, 

technologies, modes de 
communication, besoins 

des consommateurs…, le 
modèle semble ne pas s’être 

démodé. Le principe a 
pourtant plus d’un siècle

 Cet acronyme est
 le socle de tout

 message publicitaire: 
Attention, Interest, 

Desire, Action.

Ecrire une lettre 
vendeuse, c’est se poser 
la question: ‘Quel effet 
voulez-vous que votre 

message produise?’

Back to basics
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WAT 
LEZERS
ECHT
WILLENen wat wij daaraan doen

Altijd fijn wanneer je onderweg een compliment krijgt, goed bedoelde kritiek hoort of 
wanneer de ooohhhtjes en aaahhhtjes de kamer vullen wanneer de nieuwste editie van 
dmix magazine op tafel komt. Het is de bdma echter niet te doen om de bloemen noch 
om de kransen, in sommige gevallen. Een degelijke en inspirerende communicatie 
voeren, dat ligt aan de oorsprong van dit magazine. De waarden van de bdma in een 
platform gieten, waar een magazine, naast een electronische nieuwsbrief, een website 
en een social media account een deeltje van is. Inspireren, motiveren, opleiden en 
begeleiden, en dat alles in een magazine. Hoewel we regelmatig jullie stem horen, de 
ene al wat bescheidener dan de andere, wilden we na twee jaar weten hoe de massa 
over ons denkt en of we aan onze doelstelling voldoen. Opmerkelijk veel bdma leden 
deden mee aan de grote dmix magazine enquete en zij beantwoordden de vragen 
met het hart op de tong. Lees hier de opmerkelijke resultaten.

bdma's

grote

lezers
enquete

of the respondents 
feel more connected to 
bdma by reading dmix 

magazine

92% 
of all respondents 

follow bdma by
dmix magazine

62% of all 
respondents 
has a good 

impression of 
dmix magazine 

83% 
tu

a
r
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How do you 
follow bdma?
  (more than one answer possible) 

92%  dmix magazine
36 %  e-dmix
15%   twitter
50%  www.bdma.be 
15%  www.dmix.be 
6%   not

Two years ago, bdma wrote the mission 
statement of dmix magazine. 

dmix magazine is thé direct reference: het meest 
gelezen ‘direct’ vakblad – gelezen door een uniek 
lezerspubliek van zowel de decision makers als de 
uitvoerders, de business intelligence specialisten als de 
creatievelingen, de toeleveranciers als de users. 

dmix magazine is thé direct balancer: werkelijk élke 
activiteit binnen het ‘direct’ vakgebied komt aan bod - 
data, handling, print, postaal, online, call, mobile, direct 
TV, customer media, agencies, … You name it - it’s 
there…
 
dmix magazine is thé direct unifyer: onze redactieraad 
wordt samengesteld uit afgevaardigden actief binnen 
elk van de ‘direct’ vakgebieden - inderdaad een 
garantie op kwaliteitsvolle content, maar eveneens een 
overlegplatform, waar de diverse ‘direct’ spelers mekaar 
op informele wijze kunnen vinden.

dmix magazine is thé direct inspirator: dmix blijft op elk 
moment inspirationeel, we komen met praktische tips & 
trics, willen u ten alle tijde inspireren op strategisch, 
dmix magazine is thé direct up-to-dater: we zetten onze 
diverse communicatiekanalen volop in om 24 uur op 
24 uur, 7 dagen op 7 en 365 dagen per jaar informatie, 
kennis en visies binnen de ‘direct’ wereld te verspreiden 
- ‘vinger aan de pols’ en ‘reactiviteit’ zijn ons motto.

Do we achieve our goals? We asked our 
members: 'Do you find dmix magazine...?

relevant        81% yes
up-to-date     85% yes
nice to read    60% yes
usefull for professional 
perpuses      81% yes
old fashioned    23% yes
shocking     34% yes
serious       69% yes
inspiring      78% yes
trendsetting     69% yes
trendy     91% yes

62% of you store or keep 
dmix magazine. No cats 

nor patatoes for our print

89% say that dmix follows 
the evolutions in direct 

marketing

77% find dmix magazine good 
for the reputation and 

image of bdma

Respondents prefer to read
• Jonge Honden
• cases
• hot stuff (about technology)
• back to basics

Respondents are not really fan of
• Big Boys
• Trash. 

p

q
t
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Respondents reallly like the 

pictures we use.   

73% 
dmix magazine 
inspires 

of all respondents 
to use direct 
marketing

67% 
dmix magazine 
helps

of all respondents 
to use direct 
marketing

65% 
dmix magazine 
inspires 

of all respondents 
to work with dm-
partners

91% of them say they love our 
pictures. Don't give our photographer 
the wrong idea, our budget is limited!

We do have a proble m
 w

ith readability. Only 50 %
 o

f t
he

 respondents is fond of our fonts. A
nd no we don't want to kill 

yo
ur

 ey
es.

 We'll be good and go slow
 on colours and themes. Promise! 
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Inspireren, opleiden en motiveren met betrekking tot directe en interactieve marketing is een 
belangrijk onderdeel van onze bdma-missie. Daarom besliste de bdma anderhalf jaar geleden 
een vernieuwend pad in te slaan op het vlak van communicatie. De d-strategie (dialogue, 
digital, data, direct) zag het licht. En met het communicatieplatform dmix werd de klok van 
vernieuwing geluid.

Het is een mooi geluid. Dat blijkt uit de enquête die we jullie hebben voorgelegd. Velen onder 
jullie worden blijkbaar geïnspireerd en geïnformeerd door dmix, getuige de vele mooie scores 
die je rond dit artikel ziet prijken.
Maar eigen lof stinkt, en het zit ook niet in mijn natuur. Samen met Trix hebben we jullie scores 
en opmerkingen nauwkeurig doorgenomen. En zo werden, naast jullie, ook wij geïnspireerd.

Wat hebben we geleerd?

 Cases: Blijkbaar houden jullie erg veel van voorbeelden, het bijleren van anderen. 
 Daarom blijven wij met jullie zoeken naar de juiste, toonaangevende voorbeelden
 uit de markt. Hou je vooral niet in. Stuur ons jouw case door. Als hij voldoende 
 kwalitatief  is, geven wij hem de nodige aandacht.

 Teach: Back to Basics en Hot Stuff halen monsterscores in jullie antwoorden. ‘We 
 want more’, klonk het in de enquête. Daarom beloven we een vernieuwing van onze 
 insert Xtra met de focus op leren. Het dossier zal bulken van ‘hoe en wat’, tips 
 en‘do’s  & don’ts’. Een bijhouder, dus. Het volledige dmix magazine bijhouden, doen 
 jullie trouwens al vlot (xx procent volgens de enquête). Ook het dossier zal over 
 handige oortjes beschikken om het klasseren makkelijk te maken. 

 Leesbaarheid: Ondanks het feit dat de look & feel, de foto’s en de covers erg 
 gesmaakt worden, blijkt dat door de creatieve durf enkelen onder jullie het 
 magazine soms moeilijk leesbaar vinden. Dat is dus een werkpunt. Vanaf nu geen 
 drukke achtergrondbeelden meer achter tekst, steeds een voldoende groot lettercorps 
 en rustigere kleuren. Maar zonder aan de eigenheid van het magazine te raken, want 
 die smaakt lekker volgens jullie.

Vernieuwing betekent aanpassing, bijschaving en zoeken naar beter. We werken verder, maar 
mogen ook wel trots zijn. Want jullie vinden met velen dat we het juiste pad zijn ingeslagen, 
en dat dmix helpt om het imago van de bdma te versterken en te doen groeien. Want, ja: bij 
de bdma groeien we. We groeien naar een cross-channelmarketingvereniging waarin we 
oog blijven hebben voor de waarde van de consument. Oog voor zijn privacy, oog voor zijn 
eigenheid. Luisteren naar de consument doet een direct marketeer al jaren. De bdma zal jullie 

hierbij blijven ondersteunen, steeds op zoek naar beter. 

Wij met jullie, jullie met ons!

– Greet Dekocker, 
directeur bdma

‘dmix’ doet 
wonderen voor 

bdma-imago
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a
a
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Over de anatomie van een goede e-mail is 
al veel geschreven. Over de responsgraad 
van DM-e-mails ook. Werkelijk alles is al 
getest: wanneer verzend je best je e-mail, 
welke titels scoren het beste en welke 
formaten, hoe moet je je adressenlijsten 
samenstellen enzovoort? En toch worden 
bij campagnes nog ontstellend veel 
beginnersfouten gemaakt.
“Eén van de klassiekers is inderdaad de 
titel in de subject line”, zegt Kenny Van 
Beeck, ex-Emailgarage en nu met zijn 
nieuwe bedrijf eTale actief op de markt 
van e-marketingcoaching en -consultancy. 
“Als je daar al faalt om de geadresseerde 
te vatten, ben je verloren. Maar wat zie ik 
nog steeds? Veel titels zijn ontzettend saai 
of nietszeggend. Neem nu: ‘Nieuwsbrief, 
januari 2011’. Nou, bedankt om mijn 
agenda te willen zijn, maar daar heb ik 
niks aan.”

Een onweerstaanbare tweet
Een titel dient om de geadresseerde 
te motiveren jouw mail, tussen alle 
andere, te openen en in het beste geval 
ook te reageren op de boodschap. 
Klinkt vanzelfsprekend, toch? “In 
e-mailmarketing is er de 5-30-regel”, zegt 
Kenny Van Beeck. “Je hebt 5 seconden om 
iemand die je mail opent, te overtuigen om 
die nog eens 30 seconden door te nemen. 
En dan verdwijnt de mail in de prullenbak, 
of klikt de respondent door naar je 
landingspagina. En da’s uiteindelijk de 
bedoeling: ‘The only purpose of an e-mail 
is to generate a click’. En een goede titel is 
daarbij de eerste, belangrijke stap.”
Een gouden tip: beschouw een subject 
line als een goede tweet. In nauwelijks 
vijftig tekens – meer geven de meeste 
e-mailclients niet weer – moet je mensen 
prikkelen met interessante content, een 

call-to-action, een sense of urgency, 
onweerstaanbare aanbiedingen enzovoort. 

Klik hier om je uit te schrijven
Er zijn ook technische redenen om goed 
na te denken over de opbouw van je 
DM-mail. Bepaalde e-mailclients geven 
naast de afzender en subject line in hun 
startscherm ook al een stukje van de mail 
weer. Kenny van Beeck: “Bij de meeste 
DM-e-mails staat standaard als eerste 
zinnetje ‘Als u deze mail niet kunt lezen, 
klik dan hier’. Of nog erger: ‘Klik hier om uit 
te schrijven’. Zeker dat laatste is niet echt 
de boodschap die je wilt meegeven. Wij 
raden al langer aan om ook als allereerste 
zin in de body van de mail een call-to-
action of een prikkelende zin te zetten. 
Sowieso moet je bij e-mailmarketing 
altijd rekening met technische kwesties, 
zoals de renderbility – de weergave van 
je mail in de verschillende browsers – en 
de deliverability. Je wilt je mail immers 
niet zien verdwijnen in de spammap van 
de geadresseerde. En check uitvoerig of 
de geadresseerde in plaats van die mooie 
afbeelding in je mail geen rood kruisje te 
zien krijgt. Dat komt ook al te vaak voor 
en is nochtans makkelijk te vermijden.”

Een goed gecibleerde adressenlijst – check. Een duidelijk ‘from’-adress- 
check. Een pittige en visueel aantrekkelijk body – check. Jouw DM-e-mail 
lijkt klaar om de deur uit te gaan. Nee, wacht, nog snel een subject line. 
Gooi er maar iets op. Fout! Zonder een goede subject line is de kans klein 
dat jouw boodschap ook maar één seconde blijft hangen. Als je weet dat een 
kwart van de DM-mails sowieso al niet geopend wordt, kun je maar beter 
niets aan het toeval overlaten. – Johan Depaepe

“Als je met je titel 
de ontvanger al niet 

kunt vatten, ben je bij 
voorbaat verloren.”

Kenny Van Beeck, eTale

Kenny Van Beeck, eTale

“Beschouw een 
subject line 

als een goede 
tweet.”

Vous préferez lire en Français?  C’est possible. www.dmix.be/fr/magazine

23



2424

Hou je kop erbij
 in 10 tips

Bedenk éérst je subject line of 
onderwerpregel. Dit helpt je ook 

om te focussen op het doel van je 
e-mailing en op de inhoud ervan. 

Volgens sommige copywriters 
moet je de helft van de tijd 

besteden aan een goede subject 
line en de andere helft aan de 

body van de e-mail.

Zorg ervoor dat de ‘from’- en de 
onderwerpregel elkaar versterken. 
De naam van de afzender moet 
bekendheid en vertrouwen 
oproepen bij de geadresseerde, 
want dat is het eerste wat hij ziet, 
nog voor de subject line. Verstuur 
je mail dus ook niet vanuit 
nietszeggende accounts als info@
xxx.be of newsletter@xxx.be. 

Geef de belangrijkste informatie 
van je e-mailing weer in de 
onderwerpregel. Spiegel je 

daarvoor aan een goede 
krantenkop. Die geeft de kern van 

het verhaal weer, zonder al te 
specifiek te zijn.

Personaliseren is een goed idee 
om de aandacht van je ontvanger 
vast te grijpen. Zorg er wel voor 
dat je adressenbestand dan 
correct is, dat bijvoorbeeld alle 
voornamen zijn ingevuld en met 
een hoofdletter zijn geschreven.

Creëer urgentie, bijvoorbeeld ‘U 
hebt nog 5 dagen…’, ‘Bestel voor 

23 uur’ of  ‘…voor de eerste 20 
webbezoekers…’.

Misleid je respondenten niet met 
je subject line, bijvoorbeeld door 
halve waarheden te verkondigen, 
te hoge verwachtingen te 
scheppen enzovoort. De 
onderwerpregel mag en moet 
spicy zijn, maar ook correct.

Om te vermijden dat je mail 
niet langs de spamfilters van 

je ontvangers geraakt, moet je 
ervoor zorgen dat je de grens 

niet overschrijdt tussen pittig en 
spammerig. De onderwerpregel 

en inhoud van je mail, kun je 
laten controleren door een 

contentchecker. Als je subject 
lines gebruikt met alleen maar 
hoofdletters of met meerdere 

uitroeptekens, kun je het 
schudden.

Meet en leer. Splits je adreslijst in 
een A- en B-lijst, waarbij je telkens 
een andere onderwerpregel 
probeert. Meet het resultaat – de 
meeste conversies, het hoogste 
klikpercentage enzovoort – en kijk 
welke je beste subject line was. 
Herhaal die test een paar keer.

1 2
3 4
5 6
7 8
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Recycleer geen subject lines. 
Probeer telkens met een nieuwe 
en even spitante onderwerpregel 
voor de dag te komen.

Volgens onderzoek leest 80 
procent van de mensen de 
subject line, en slechts 20 procent 
de rest. Meer overtuiging voor 
een goede ‘kop’ heb je dus 
wellicht niet nodig.

10

9

For its offi ce in Belgium (Diegem / Brussels) we are looking for a 
Senior Database Analyst for Benelux and Germany

The Pierre & Vacances Center Parcs Group provides with its brands, that are a benchmark in the 
European tourism landscape, an unique offering of local holidays in residences or villages. Its 
formulas address all generations and combine attractive destinations and “à-la-carte” services.

Interested?
Please send your resume and 
motivation letter to 
werkenbijcenterparcs@centerparcs.com 
or take a look at our jobsite 
www.centerparcsjobs.be 

Main responsibilities 

•  Manage the scorings and the segmentations in the databases; 

•  Be the resource or manage projects for the Group CRM Direction; 

•  Be part of the development of web analysis and predictive modeling; 

•  Evaluate and realize reports with on and off line marketing activities. 

Requirements

•   Knowledge of SPSS / Modeler / Clementine... is a plus, but any relevant 

experience with customer databases in a marketing environment will 

be considered; 

•   University or Bachelor degree with a signifi cant experience in statistics; 

•   Personal characteristics: analytical, structured, autonomous, dynamic, 

proactive and a teamplayer. 

•  Mastering fi gures and results oriented; 

•  Affi nity with leisure and tourism activity.

What we offer 

-   Ranking 10 – Best Employer 2011 in Belgium. Exceptional working 

conditions for a  company which is a leader on its segment and 

continuously setting the tone  in the leisure business;

-  An exciting challenge within a young, multicultural and dynamic team;

-   A salary package in line with your experience level and record track, as 

well as a career development program, extra-legal advantages, 

signifi cant training opportunities and holiday rentals at very special rates.

Senior Database Analyst, 
Brussels

2Adv VacatureDatabase_105x297 BDMA.indd   1 04-08-11   16:28
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Had je dit artikel liever in het Nederlands gelezen? Dat kan. Surf  naar www.dmix.be/nl/magazine
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Copy ou non sur l’enveloppe d’expedition? 

Le cauchemar de chaque copy writer: imaginez que le produit vend mieux 
sans votre texte qu’avec. Pour les enveloppes d’expédition ce ne serait pas 
la première fois qu’une enveloppe blanche, sans texte, donne un taux de 
réponse plus élevé qu’une enveloppe plus chère avec un texte attrayant. 

- Mark Van Bogaert (tr.)

'

Lees je dit artikel liever in zijn originele Nederlandse versie?
Dat kan op www.dmix.be/nl/magazine
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5 conseils pour votre enveloppe d’expedition
 Les enveloppes avec des photos, des cris et
  des textes « gonflés » ne fonctionnent que 
 lorsque ces messages est en étroite 
 concordance avec l’offre, l’image, le groupe 
 cible.

 Si vous annoncer un avantage sur l’enveloppe, 
 ne mentionnez encore aucun effort nécessaire 
 de vos  lecteurs pour bénéficier de l’avantage. 

 Utiliser votre bon sens. S’il y a des bons 
 de réductions dans l’enveloppe, mentionnez-
 le sur l’enveloppe pour un groupe cible « à la 
 recherche de qualité ». 

 Testez continuellement: images, textes 
 gonflés, façons d’affranchir ou de 
 personnaliser… tout induit un taux de réponse 
 différent. 

 Un message personnalisé sur l’enveloppe 
 augmente le taux de réponse.  Prenez 
 l’exemple du mailing de  Pierre Petit, avec en 
 bas à gauche, à côté de l’adresse : « Qu’est-
 ce que Pierre Petit a avec le dm ? » Vous 
 pouvez être sûr que cette enveloppe sera 
 ouverte! 

L’expéditeur, la cible et l’offre déterminent ce que je fais 
avec l’enveloppe d’envoi. Crûment dit, cela revient à ceci 
: pour une cible VTM, j’ouvre tous les registres dès l’en-
veloppe d’expédition. Pour un publique Canvas, je reste 
sobre et j’envoie une enveloppe neutre. 
Si un client veut vraiment une enveloppe créative, je lui 
demande toujours de faire un test au préalable pour la 
comparer avec une enveloppe à fenêtre classique. En 
général, c’est l’enveloppe neutre qui gagne.  Le moins 
votre message ressemble à une publicité, et donc en 
conséquent ressemble à une lettre classique, le plus per-
cutant. Mais voilà les exceptions.

A la recherche de qualité
Un de mes clients  – un vépéciste – a testé une enve-
loppe neutre en papier contre une enveloppe en 

feuillet doré.  L’enveloppe dorée a gagné.  Lors d’un autre 
test – également pour un vépéciste – l’enveloppe avec 
l’avantage imprimé a gagné de l’enveloppe sans avan-
tage. Le groupe cible de Greenpeace aux Pays-Bas – qui 
recherche la qualité – a préféré le mailing sans image au 
mailing avec images. Ce groupe cible n’apprécie pas la 
publicité. 
On s’attendrait à une même réaction pour le groupe 
cible critique de Test-Achats : pourtant le « selfmailer » 
(que les lecteurs doivent ouvrir en enlevant les bandes 
latérales perforées) l’a remporté sur l’enveloppe clas- l’a remporté sur l’enveloppe clas-
sique. Force est de constater que Test-Achats a joué le 
jeu de façon intelligente. Il y avait des leaflets person-
nalisés sur les incitations. Le selfmailer avait un format 
beaucoup plus grand que l’enveloppe américaine clas-
sique.  De plus, il s’agissait d’un test en français et plu-
sieurs tests ont déjà démontré que la publicité de vente 
par correspondance fonctionne mieux en Wallonie qu’en 
Flandre ou aux Pays-Bas. Mais le résultat reste quand 

même étonnant : en général, les selfmailers sont pré-étonnant : en général, les selfmailers sont pré-, les selfmailers sont pré-
férés par ce qu’ils sont moins cher, et non par ce qu’ils 
génèrent plus de réponses. 

Testé et approuvé
J’ai fait mon expérience chez différentes maisons d’édi-
tion. Chez Roularta, les enveloppes neutres fonction-
naient parfaitement pour des magazines comme Trends 
ou Knack. Mais  Sport/Voetbalmagazine à besoin d’une 
enveloppe qui ne passe pas inaperçue, il lui faut toute 
la fanfare. La moindre des choses, c’est une photo d’un 
diable rouge, et de préférence un diable rouge qui joue 
en compétition à l’étranger. Je retrouve le même phéno-
mène au sein du Groupe De Standaard : pour un journal 
populaire comme Het Nieuwsblad, une enveloppe avec 
un texte « gonflé » donne un meilleur résultat. Alors que 
le journal de qualité De Standaard recrute parfaitement 
des abonnées avec des enveloppes neutres. Le rabat 
de l’enveloppe ne mentionne même pas De Standaard 
ou Corelio, mais plutôt le nom de l’éditeur responsable : 
‘Peter Vandermeersch, A. Gossetlaan 28, 1702 Groot-
Bijgaarden’.  Ce que vous mentionnez sur l’enveloppe 
dépend donc fortement de votre groupe cible.  
Le groupe d’édition Sanoma a testé plusieurs formats 
d’enveloppes: des grands formats C5, C4, en passant 
par les formats américains classiques aux formats bon 
marché et les selfmailers.  En règle générale, la lettre 
classique génère le taux de réponse le plus élevé. Mais 
parfois, les variantes moins coûteuses le remportent. Le 
tout est de tester vos mailings. 

'

Urgent! Dernière chance!
Dans un de ses mailings, pour réveiller les anciens 
membres, le club de livres ECI a testé deux enveloppes : 
l’enveloppe avec la mention ‘Dernière chance ’ a généré 
un taux de réponse de 78 pour cent plus élevé que celle 
avec la mention « maintenant sans frais d’envois » 
Les collecteurs de fonds le confirment: si un mailing 
reçoit la mention « Urgent » le taux de réponse augmente 
spectaculairement. 
Quoique… mon expérience personnelle lors d’un mailing 
pour Solidarité Mondiale a donné un résultat contraire. 
Nous avons testé une enveloppe neutre contre une 
enveloppe avec la mention « URGENT ! Les ‘Forces 
Vives’ de Guinée demandent l’aide internationale. Nous 
ne pouvons pas les abandonner maintenant. »  Le 
mailing avec l’enveloppe neutre, sans aucune mention, 
a eu le plus d’effet! Nous retrouvions là un groupe cible 
à la recherche de qualité ... 

 “L’expéditeur, la cible et 
l’offre déterminent ce que 

vous faites avec l’enveloppe 
d’envoi.”

Back to basics



28

Vooruit, de enige weg is vooruit, de toekomst in. Een bende jonge honden staat te trappelen om de wereld te veroveren. 
Rauw, ongebreideld en onrustig. De toekomst bijt.

“Ik dacht dat mijn kleine ego 
er niet tegen zou kunnen om in 

de keiharde reclamewereld te 
werken.”

Jonge Honden

De Jonge Hond in dit nummer wou eerst de nieuwe Martine Tanghe worden, maar in 
plaats daarvan trad Natacha Ciezkowski in de voetsporen van haar mentor Henny van 
Gerwen van Proximity BBDO.  – Patrick Poppe

Wat is je achtergrond?
Natacha Ciezkowski: “Ik heb communicatiewetenschappen 
gestudeerd, omdat ik altijd al de journalistiek in wou. 
Reclame en marketing spraken me in eerste instantie 
totaal niet aan, laat staan dat ik eraan dacht later iets in 
die richting te gaan doen. Na mijn studies heb ik een 
tijdje nichezenders bestudeerd, en nadien ben ik even 
bij vtm blijven hangen op de afdeling die zich bezighoudt 
met kijkcijferonderzoek. Dat was mijn eerste echte 
kennismaking met marketing. In die periode ben ik ook in 
contact gekomen met Johan Vandepoel van VVL/BBDO. 
Toen pas ben ik gaan beseffen wat een boeiende wereld 
reclame kon zijn. Wat me wel opviel, was dat er bij veel 
above the line-campagnes geen echte call to action was. 
Daar moet toch iets mee te doen zijn, dacht ik, waardoor 
ik in mijn hoofd onrechtstreeks al met direct marketing 
bezig was. Ik wist dat ik als kandidaat-journalist een goede 
pen had, maar de stap naar de reclame leek me toch te 
groot. Ik dacht ook dat mijn kleine ego er niet tegen zou 
kunnen om in die keiharde wereld te werken (lacht). Tot 
mijn toenmalige vriend, een art director, in het weekend 
op zoek moest naar een copywriter en blufte dat hij er 
een bij de hand had: ik, dus. Dat weekend heb ik ervaren 
hoe leuk het is om in een creatief team te werken. Toen 
besefte ik: dit wil ik blijven doen.”

Hoe ben je in direct marketing terechtgekomen?
Ciezkowski: “Via Henny van Gerwen, ook van BBDO. 
Maar ik had nog nooit een headline geschreven, laat staan 
dat ik een portfolio had. Ik contacteerde hem en zei dat 
ik directmarketingcopywriter wou worden. Dat vond hij 
blijkbaar interessant, want de meesten willen grote above 
the line-campagnes maken. Ik dus niet. Bij wijze van test 
liet hij me een brief schrijven voor Telenet. Ik ging letterlijk 
en figuurlijk aan de slag met schaar en lijm. Achteraf bleek 
die brief hem te bevallen en Henny is een echte mentor 
voor mij geworden, die me op een spontane manier alles 
geleerd heeft over direct marketing. Vanaf toen had ik een 
missie: ik wou koste wat het kost bewijzen dat DM niet 
saai hoeft te zijn maar integendeel een tof medium is, 

waar je zelfs met weinig geld heel veel mee kunt doen.” 

Wat doe je vandaag?
Ciezkowski: “Ik heb een eigen bedrijfje, Trucs De Luxe, 
en ik ‘verhuur’ mezelf aan iedereen die een copywriter 
nodig heeft. Ik geef ook advies aan bedrijven en begeleid 
ze als ze werk willen maken van hun imago of identiteit, 
copywriting, websites of logo’s en baselines.”

Hoe zie jij direct marketing evolueren?
Ciezkowski: “Ik denk dat direct marketing belangrijk zal 
blijven. Copy is en blijft een gouden wapen, zelfs als je 
bij wijze van spreken geen geld hebt. Pas op: ik heb ook 
weleens een fase gehad waarin ik boos was op DM of op 
De Post, omdat je op den duur met zo veel beperkingen 
rekening moest houden. Maar nu vind ik direct marketing, 
als onderdeel van een geïntegreerde campagne en met 
de hulp van internet, weer een schitterend medium.”

Hoe zijn social en mobile media volgens jou verbonden 
met direct marketing, nu en in de toekomst?
Ciezkowski: “De twee zijn onlosmakelijk verbonden, 
maar dat mag niet geforceerd zijn. Het moet doordacht 
gebeuren. Als bedrijf of adverteerder moet je je aanpassen 
aan de wetmatigheden van de sociale media. Als je 
bijvoorbeeld geen communitymanager kunt aanstellen, 
vergeet het dan maar. Het socialemediaverhaal 
werkt alleen als je er helemaal voor gaat en het voluit 
integreert in je communicatiemix. Als je alleen maar een 
Facebookpagina wilt omdat iedereen er een heeft, blijf je 
er beter gewoon weg.” 

Wat is jouw specialiteit?
Ciezkowski: “Ik ben geëvolueerd van pure direct marketing 
naar storytelling, denk ik. Zonder episch te worden, wil ik 
wel een verhaal vertellen van a tot z. Wat maakt een merk 
of een bedrijf tof? Wat ben je hiermee als consument, 
gebruiker of klant? Wat bind je aan dit merk of wat kan 
je binden? Als je ervoor kunt zorgen dat jouw doelpubliek 
zich vereenzelvigt met je product of merk, zal de respons 
daarop veel spontaner en organischer zijn. Daar geloof ik 
heel sterk in.”

Je staat nu in de rubriek ‘Jonge Honden’. Hoe groot is 
de kans dat je in ‘Big Boys’ terechtkomt?
Ciezkowski: “Een moeilijke vraag, waar ik niet goed kan 
op antwoorden. Ik weet vooral wat ik niet wil. Het meest 
logische zou zijn te zeggen dat ik creative director wil 
worden bij een of ander groot bureau, of dat ik een eigen 
bureau wil opstarten. Maar dat kan ik nu niet voorspellen. 
Voorlopig wil ik op zo veel mogelijk vlakken zo veel 
mogelijk ervaring opdoen, en dan zie ik wel waar ik uitkom. 
Misschien word ik ooit ergens communitymanager, dat 
lijkt me wel iets.”

“Ik ben geëvolueerd van pure 
direct marketing

 naar storytelling.”
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Vooruit, de enige weg is vooruit, de toekomst in. Een bende jonge honden staat te trappelen om de wereld te veroveren. 
Rauw, ongebreideld en onrustig. De toekomst bijt. Natasja Ciezkowski  

Vous préferez lire en Français? 
C’est possible.

www.dmix.be/fr/dmix-magazine
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“Goede 
copy blijft 
een gouden 
wapen”
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-Danny Devriendt

So… 
you think 
you can 
write?

Most people technically can go through the motions of knitting letters into endless 
beads of wisdom called words and they kind of effortlessly arrange these words in nice 
strings called sentences. But that does not make it writing. The feeling of pace, the 
ability to add some wit, and the magic of condensing fact from the vapor of nuance: 
Writing… it is an art form. And, as if it was not difficult enough, online you do need to 
adapt your writing to a variety of platforms. So, how good are your chameleon skills? 
Can you adapt?

If
 y

ou
 a

sk
 m

e w
ha

t I
 ca

m
e t

o 
do

 in
 th

is 
w

or
ld

, I
, a

n 
ar

tis
t, 

w
ill

 a
ns

w
er

 y
ou

: I
 a

m
 h

er
e t

o 
liv

e o
ut

 lo
ud

. E
m

ile
 Z

ol
a



31

Websites
This is an easy one. This is the space your 
brand our company owns. Here people come 
and visit you. Here you are at home. You can 
write in the style that fits your brand, your 
products, and your audience. Here you have 
room for white papers, technical information, 
and in depth reflections. Keep in mind that less 
is more. A good trick is to serve content on 
your website, starting with a short, layman’s 
description of a 10 lines, allowing people to 
click on it if they want more, more detailed 
or more technical information. Also, the sad 
truth is that most people only scan the first 
paragraph of an article, so make sure your 
important info makes it in there, written in a 
way that invites further reading.

“Blogs are 
your chance

to go bananas”

Blogs
Here is your chance to go bananas. A blog 
is about you, the writer: your vision, your 
character, and your views.  Here is where 
you can show off your dazzling personality 
through the little gems that you write. Forget 
corporate speak, forget dusty white paper 
language. Dip your pen in some mild vinegar, 
spice it with some entertaining humor, and 
serve it in short easy digestible bits.

Twitter
Now here is a challenge. How do you point 
to all that great content in little gem of 
a 140 characters, max? How do you get 
people interested up to a point that they 
decide following you? As a rule of thumb: 
divide your tweets in three buckets: one 
third is conversation with people, one third 
is spreading great content that other people 
brought you, and one third is bringing great 
content to the table.

Tips to please the reader

• Use links. Make a nice catchy announcement, and put a link in your tweet to the actual 
content.

• Be catch, witty, surprising… but courteous. Playing the troll and bashing other people 
on the head will not get you in the charts. You have the right to disagree, bring your arguments 
with style and respect.

• Think nice headlines and slogans. The art of Twitter is in condensing and in the wrapping…

•  Give credit where credit is due. If you want to share content brought by others with your 
followers, that is fine, but tap your hat!

•  Use RT (retweet). RT means you’re resending someone else’s tweet. RT @dmix new 
blogpost on http\\www.xxx.yyy

•  If you modify the tweet in any way, use MT (Modified tweet) MT @dmix fabulous new 
blogpost on direct marketing on http\\www.xxx.yyy

• You can also use “via”   Found great blogpost on http\\www.xxx.yyy (via @dmix)

• If you start a tweet with @, only that person, and people following you both will see it 
appearing in their timeline. This is however NOT a private tweet, it’s out there, in the open. 
A private message starts with d (drop the add) .

• Do not use automated direct message replies ever. Not Done!

• Make your tweet shorter than 140 characters, so people can easily retweet you. If your 
twitter handle has 6 digits (@pecona), your maximum tweet length should be around 130.

• You can suggest people that you respect and admire to your followers on Fridays.  This is 
called “follow Friday”. Put #FF in front of your tweet, and list the people you want to highlight. 
Better give a reason: #FF @janneman for great tips on photography

• Be entertaining, quick, smart, spot on. But above all: have fun…

“The sad truth is that 
most people only scan 
the first paragraph of  

an article, so make 
sure your important 

info makes it in there”

Social
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“De bdma heb ik altijd gevolgd, weliswaar van op 
een afstand, en ik vind dat ze erg interessante 
dingen doet”, zegt Patrick Willemarck. “Direct 
marketing blijft volgens mij ook in de toekomst 
belangrijk. Marketeers kunnen heel wat praktische 
dingen leren van goede direct marketeers. Men 
vergeet nog te vaak dat accountmanagers ook 
accountable moeten zijn. Die resultaatgerichtheid 
vind je wel terug in DM.” 

Dat de bdma Patrick Willemarck uitnodigde om 
haar raad van bestuur te vervoegen, heeft volgens 
hem veel te maken met zijn uitgebreide ervaring in 
social media en marketingcommunicatie. “De bdma 
kiest ervoor om zich niet te beperken tot klassieke 
DM, maar haar werkingsgebied uit te breiden 
naar nieuwe technologieën.” Willemarck verwijst 
hierbij naar de toenemende dominantie van social 
media. “Niet alleen door de intrinsieke waarde van 
de netwerken, maar ook door de mogelijkheid om 
informatie te delen en uit te wisselen met je netwerk 
of volgers. Nieuwe toepassingen zoals het insluiten 
van een I like-knop op je website hebben een 
einde gemaakt aan het debat over netwerk versus 
website. Je kunt tegelijk actief zijn op social media 
en toch een website uitbouwen – zolang je die 
sociale dimensie maar behoudt.”

Van push naar pull
Patrick Willemarck gaat nog verder. “Voor mij moet 
het hele concept van direct marketing veranderen. 

De raad van bestuur van de bdma
     in een vernieuwd jasje

De bdma verwelkomt een aantal nieuwkomers in de raad van bestuur. Een van hen 
is Patrick Willemarck, Executive Chairman van Dialog Solutions. Willemarck pleit 
voor een totale ommekeer in het denken over direct marketing. “DM is altijd erg 
pushy geweest, maar vandaag heeft de consument de macht, zodat we meer aan 
pullstrategieën moeten gaan denken. Maar ook Sonja van Dorslaer, Genreal Manager 
bij Swiss Post International Belgium, Jan Creten, marketing manager VAB en Joke 
Claessen, Strategic Director bij Tenquila hebben zo hun visie op het heden en de 
toekomst van direct marketing”

DM is altijd erg pushy geweest, maar vandaag 
heeft de consument de macht, zodat we meer 
moeten denken in termen van pullstrategieën. De 
consument wil niet overstelpt worden met informatie 
waar hij niet om gevraagd heeft; hij wil die dingen 
te weten komen waar hij nood aan heeft. Een 
boodschap moet een meerwaarde hebben voor hij 
die zal lezen en delen.”
Participatie is dus het sleutelwoord, niet alleen met 
de consument, maar ook binnen de organisatie. 
Willemarck wijst erop dat marketing vaak te 
geïsoleerd opereert in een bedrijf, terwijl er heel 
wat mogelijkheden zijn om samen te werken met 
andere afdelingen, zoals de klantendienst. “We 
en af van het silodenken en gaan beseffen dat 
participatiemarketing belangrijk is.” ->

- Trix Slock & Barbara Vandenbussche

“Het wordt steeds 
moeilijker om ons 

vakgebied af  te 
bakenen. Social, data-, 
perso-, e-mailing… te 
veel mensen brengen 

direct terug tot 
offlinemailings.” 

Joke Claessen, Strategic Director bij Tequila

“Vandaag moeten 
we onze systemen 

en onszelf  in vraag 
durven stellen, 

zodat er ruimte 
komt voor sociale 

en participatie-
marketing.”

Patrick Willemarck, Dialog Solutions
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Researchdreef 65 - B- 1070 Brussel - België
Tel:+32 (0)2 555 97 70 • Fax: +32 (0)2 524 50 02

 E-mail: info@acti-group.com

www.acti-group.com

  Direct Marketingcommunicatie

  Ontwikkeling en coördinatie 
van mailings en e-mailacties

  Doorgedreven specialisatie in 
alle print toepassingen

  Ontwikkeling van “Web2Print 
solutions”

Dankzij onze ervaring kunnen 
wij onze vakkennis transversaal 

toepassen en een ideale 
communicatiemix voorstellen. 

Print en Online AZG campagne
-  Een online campagne voor Artsen Zonder Grenzen 

die de webbezoeker aanspoort om online een gift 
te doen en het bericht te verspreiden via de sociale 
netwerken (Facebook, Twitter, enz).

-  Selfmailer : brief + Speciale Editie, 
met geperforeerde zijkanten.

-  Speciale Editie : 5 mailings/jaar 
naar schenkers.

Print en Online AZG campagne

Voorbeeld van een cross media campagne:

ANNONCE ACTIGROUP DMIX.indd   1 3/08/11   14:16

Nieuwe manieren van communiceren
Patrick Willemarck brengt in het bdma-bestuur zijn 
jarenlange ervaring met marketingsimulaties mee. 
“Ook in een communicatiebedrijf ben ik me altijd 
bewust geweest van het belang van direct marketing”, 
zegt hij. “Ik geloof sterk in de synergie met andere 
dimensies. Dat geloof in DM wil ik anderen graag 
bijbrengen, samen met mijn overtuiging dat de 
manier waarop we communiceren sterk veranderd 
is. Bij Dialog Solutions geloven we rotsvast dat 
de share of market door het toenemende aantal 
smartphones op de markt sterk samenhangt met de 
ook al stijgende share of conversations. Vandaag 
moeten we onze systemen en onszelf in vraag 
durven stellen, zodat er ruimte komt voor sociale 
en participatiemarketing. Ik merk dat dit ook bij de 
bdma gebeurt, omdat de mensen daar beseffen dat 
er op dat vlak werk aan de winkel is.” 

Synergieën
Sonja Van Dorslaer, General Manager bij Swiss 
Post International Belgium, wil als nieuw lid van 
de raad van bestuur van de bdma, samen met de 
andere leden, voor de adverteerder een totaalbeeld 
creëren van direct marketing in al haar facetten – 
van doelgroepbepaling tot de (loyale) klant – en 
in alle domeinen concrete informatie verstrekken. 

 “Alle marketeers zouden 
DM als een volwaardig 

instrument in hun 
marketingstrategie 

moeten opnemen.”
Jan Creten, marketingmanager van de VAB

Ze wil direct ook meer dan ooit als marketingtool 
promoten bij de adverteerders, om in het hele 
kluwen van tv-reclame tot Twittermarketing het 
belang van DM te verdedigen en het aandeel ervan 
in het totale adverteerdersbudget te garanderen. 
Sonja Van Dorslaer wil bovendien synergieën 
opzoeken met andere bdma-sectoren en taskforces, 
om te komen tot een efficiënte informatiestroom en 
samen oplossingen te zoeken in het voordeel van 
de actieve DM-spelers. 
“De bdma is een associatie van DM-promotoren 
die de belangen behartigen van adverteerders in 
de verschillende DM-domeinen, op het vlak van 
promotie, bescherming en informatieverschaffing”, 
meent Van Dorslaer. “Ik hoop vooral mijn steentje 
bij te dragen als DM-promotor door mijn kennis 
en jarenlange ervaring in marketing, sales en 
communicatie in de internationale postsector ter 
beschikking te stellen, bijvoorbeeld door de postale 
tricks om respons te stimuleren en tricks om 
portkosten te drukken, te verduidelijken.”
 
Direct: the next generation
Joke Claessen, Strategic Director bij Tequila, vindt 
dat de bdma een aanspreekpunt moet zijn dat 
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de sector vertegenwoordigt, professionaliseert en 
in kaart brengt naar alle mogelijke stakeholders. 
“Het wordt steeds moeilijker om ons vakgebied 
af te bakenen”, zegt ze. “Social, data-, perso-, 
e-mailing… te veel mensen brengen direct terug 
tot offlinemailings. Hoe kunnen we in één zin en
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Bpost Dirk Oosterlinck  

Raad van Bestuur van de bdma 2011

één visie duidelijk maken wat direct allemaal is?’
Direct marketing stimuleren is volgens Joke 
Claessen niet evident, maar toch gelooft ze erin. 
“Ik kan alleen maar elke dag gepassioneerd 
mijn vak beoefenen. Ik geef op verschillende 
niveaus en aan complementaire doelgroepen DM-
workshops en -lessen. Als ik er tussendoor de tijd 
voor vind, blog ik op professionele sites, en binnen 
de TBWA-groep verspreid ik mijn DM-passie. 
Direct is immers the ‘business of the future’.” Jan 
Creten, marketingmanager van de VAB, wil als lid 
van de raad van bestuur van de bdma dan weer 
direct marketing in de breedste zin in de sector 
ondersteunen. “De bdma doet dit actief door 
kennisoverdracht en het promoten van ethisch 
gebruik. Zij moet de nodige tools bieden aan alle 
gebruikers – adverteerders maar ook leveranciers 
in de sector, media enzovoort – om DM efficiënt 
te leren gebruiken in de marketingstrategie. Het 
printverhaal zoals we dat vroeger zagen, is verleden 
tijd. DM is nog altijd een ondergewaardeerde 
discipline in de marketingstrategie, en above wordt 
nog steeds als sexier gezien, als leuker om te doen. 
Maar direct marketing kan ook sexy en efficiënt zijn. 
Alle marketeers zouden DM als een volwaardig 
instrument in hun marketingstrategie moeten 
opnemen.” d

“We moeten direct als 
marketingtool promoten 

bij de adverteerders, 
om in het hele kluwen 

van tv-reclame tot 
Twittermarketing 

het belang van 
DM te verdedigen 

en het aandeel 
ervan in het totale 

adverteerdersbudget te 
garanderen.”

Sonja Van Dorslaer, General Manager bij Swiss 
Post International Belgium
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Het post scriptum is niet zomaar 
een aanhangselVier tips voor een grotere respons

1

“Na het lezen van de kopregel 
daalt het oog vaak meteen 
naar het post scriptum.” 

2

4

3

Brieven zonder post scriptum of P.S. boeten in aan responskracht. Volgens de Amerikaanse 
copygoeroe Alan Rosenspan haalt een brief zonder post scriptum vele keren minder respons. 
Een tweede reden om altijd een P.S. te gebruiken, is de leesbereidheid. Liefst 60 procent van 
alle aandacht in een verkoopsbrief gaat volgens good old Siegfried Vögele – de DM-autoriteit – 
uit naar het ‘aanhangsel’. Reden genoeg om het P.S. de gepaste aandacht te schenken. Daarbij 
kun je de volgende tips als leidraad gebruiken.                                                       - Mark Van Bogaert

Schrijf het P.S. als tweede element 

De kopregel bovenaan de brief wordt 
als eerste gelezen. Vaak daalt het 
oog daarna meteen naar het P.S. 
Formuleer na de kopregel daarom 
direct het P.S. – en niet de eerste zin 
van de brief – omdat dit de logische 
leesvolgorde is. Er moet dus altijd een 
link zijn tussen de kopregel en het 
post scriptum

Beloon en activeer

Wie respons wil, zal moeten belonen. Doe 
dat in een activerende stijl, bijvoorbeeld 
met een vraag: ‘Wil je meer respons? Pas 
dan deze tip steeds toe.’

Werk met de onverbiddelijke deadline 

 Uitstel is afstel. Geef altijd een datum waarop 
het aanbod verstrijkt. ‘Deze kortingsbon is 
geldig tot vrijdag 18 november.’ Belangrijk 
om te weten als je je boodschappen altijd 
op zaterdag doet. 

Gebruik de ‘drie regels’-regel

Het gehaaste oog kan niet meer dan 
drie regels tekst in één scannende 
beweging op zijn netvlies laten 
vallen. Onderstreepte woorden of 
zinsdelen in het P.S. trekken sterker 
de aandacht dan vetgedrukte 
passages – hoewel art directors 
verzot zijn op bold.

PS



The Tech Corner
Hippies’ controlled by RFID-
tags 

.

USPS lanceert een dienst voor 
mobiele QR-codes
The United States Postal Services (USPS) maakt 
het voortaan mogelijk dat gebruikers die QR-
codes op hun mailings aanbrengen, korting krijgen 
op hun portkosten. USPS voorziet hiervoor een 
budget van 5 miljoen dollar, vanuit het idee dat de 
QR-code reclame is voor de postdienst zelf. Zou 
dit idee onze bpost kunnen verleiden? 

Open source online proofing 
with Valiproof 
The open source software Valiproof is a free 
comparison and validation tool for the proofing 
processes in the graphic arts industry. It can 
be used for colometric validation of the hard 
copy proofing process and enables you to 
save the validation report for documentation. 
Valiproof supports the ISO 12642-2 (IT8.7/4) 
chart and keeps descriptive statistics of colour 
differences.

Create 360° marketing for 
real estate with Vyoo
Vyoo makes it possible to create a mobile-friendly 
landing page for any existing property flyer. You 
get a short URL that’s both easy to remember 
and share, and also a QR code for your listing. 
With Vyoo you can print these on your marketing 
material and share them on any social media sites.

Sappi introduces the Jaz 
digital paper range 
Paper manufacturer Sappi is to target the 
digital print market with the launch of its Jaz 
paper range at the Hunkeler Innovation Days in 
Switzerland. 

EgoBook: your personalised 
Facebook-book 
EgoBook is a personalised book created 
from status updates, published pictures, wall 
messages and the comments from a Facebook 
profile. The cover is personalized with the 
profile picture and a description over a mosaic 
of one’s friend’s profile pictures. Inside the 
EgoBook the messages and comments are 
printed.

Digitale grafstenen

Spice up your URL
URL shortening is a technique on the World 
Wide Web in which a Uniform Resource Locator 
(URL) may be made substantially shorter in 
length and still direct to the required page. 
This is 
achieved by using an HTTP Redirect on a 
domain name that is short, which links to the 
web page 
that has a long URL. Some providers of this 
services are : Google (http://goo.gl/), Bitly 
(http://bit.ly/) en Is (http://is.gd/). This technique 
is also used on social websites like Twitter.

A good technology is no excuse for a bad idea. New tech and geek stuff in the direct marketing area. It's technology Stupid! 

Bonnaroo, a rock festival in 
the USA, has announced that 
it will use RFID tags to attack 
counterfeiting of the festival 
entrance tickets. On top of this, 
the organisation allows users to 
add extra information on the 
RFIF through the website, via 
credit card.

Monuments.com biedt sinds 
kort grafstenen aan met 
een QR-code. Als je deze 
code scant, word je via je 
smartphone naar een website 
geleid die de overledene 
herdenkt, en waarop je 
informatie vindt over zijn of 
haar leven. Monuments.com

noemt dit ‘a new approach to memorialisation’. 
Maar het is nog maar de vraag of dit in België 
zal aanslaan

paper range at the Hunkeler Innovation Days in paper range at the Hunkeler Innovation Days in paper range at the Hunkeler Innovation Days in paper range at the Hunkeler Innovation Days in 

TECHNOLOGY CASE
A very neat case of Touring, who launced a 
fully personalised campaign for the summer 
of 2011 can be viewed on our website dmix.
be.  Technology used : online questionnaire, 
deduplication, segmentation, dynamic content
management, color management software, 
digital print technology, email.
Watch it at www.dmix.be

Met dank aan Bart Van Deuren 
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De verschillende media zijn stukjes 
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Formail zorgt dat uw puzzel past.
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Achter iedere campagne zit een 

pak ervaring en knowhow. Formail 

is uw mailingpartner die met u 
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Welcomeyou're new 
at bdma

Het PEFC-label 
voor milieuvriendelijk hout en papier

PEFC is een label dat de consument garandeert dat het hout 
of het papier zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde 
bossen. PEFC, een niet-gouvernementele milieuorganisatie 
met wereldwijde vertegenwoordiging, is het letterwoord 
voor ‘Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes’. Het systeem promoot een bosbeheer dat 
tegelijkertijd milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch 
leefbaar is. De PEFC-gelabelde producten (hout, papier,...) zijn 
gemakkelijk te vinden in doe-het-zelfzaken, warenhuizen en de 
kleinhandel. De vzw PEFC Belgium staat in voor de promotie 
van het label in België. 

www.pefc.be - www.ikzoekpefc.be.

De Engelse auteur Stella Benson zei ooit 'Never love a stranger', maar wie 
altijd in de eigen vijver vist, ziet af van groei. Direct marketing is zodanig 
in evolutie dat niet delen zonde zou zijn. Welcome in the bdma-family.

Pebble Media
Pebble Media is een initiatief van Concentra Media, Telenet 
en Var en commerialiseert ook digitale kanalen van zijn 
partners RMB, Ultratop en Nickelodeon. Pebble Media is  uw 
partner voor online advertising, versterkt door de unieke link 
met direct marketing en Search Engine Advertising.  Met 34 
merken in portfolio is Pebble Media de 4de grootste online 
regie in België en bereikt het maandelijks 3.620.817   unieke 
surfers (CIM Metriprofil Q3 2010).  Pebble Selector, de koepel 
voor de direct marketing producten telt meer dan 1,1 miljoen 
dedicated e-mail contacten, 4,4 newsletters contacten en 90 
miljoen maandelijkse ‘display’ impressies, waarop men via 
geslacht, leeftijd en regio zijn exacte doelgroep kan selecteren.

www.pebblemedia.be - www.pebbleselector.be



39

I.Z. Waterven 3a - 8501 Heule - T 056 24 55 31 - F 056 24 55 35 - E info@formail.be

De verschillende media zijn stukjes 
van een geslaagde communicatiepuzzel.

Formail zorgt dat uw puzzel past.

CONTACT

Achter iedere campagne zit een 

pak ervaring en knowhow. Formail 

is uw mailingpartner die met u 

meedenkt en adviseert, zodat u 

meer uit uw campagne haalt.

Kijk op    

en ontdek het volledige 

servicepakket.

Kijk op    

en ontdek het volledige 

www.formail.be

adressenbeheer

uw mailin gpartner

responsverwerkin g

e-mailin g

verzendin g

postkl
aar maken

drukwerk

personalisatie

tekst & lay-out
concept,

uw mailingpartner

FORMAIL ad marketeers A5.indd   1 13/07/11   17:35

De/ het 
mooiste…
volgens Stefaan Claes 
International CRM & 
Digital Marketing Director
Kinepolis Group
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…slogan
Ik twijfel tussen twee. ‘It’s ugly but it gets you there’ is een oude 
Amerikaanse ad voor de Volkswagen Kever. En ‘Drink Pepsi. Get 
stuff’. Die zag ik halfweg de jaren 1990 in Chicago, en die is me 
altijd bijgebleven. Veel korter en duidelijker bestaan ze niet. Ik hou 
van transparante, eerlijke en directe communicatie. Deze slogans 
erkennen ook impliciet het feit dat de consument weet hoe reclame 
werkt en die van op kilometers afstand ruikt. De tijd van de hidden 
persuaders is lang voorbij.

...creatieve dm
Hierbij springt mij niet meteen iets in gedachten. Maar is dat nu niet 
precies het lot van DM, en van reclame in het algemeen? Al stuur 
je mensen een gepersonaliseerde groene olifant, dan nog is reclame 
niet gemaakt voor de eeuwigheid en zal iemand ooit nog straffer doen. 
Een flauwe uitvlucht om te passen voor deze vraag, dus (lacht).

…e-mailing
 Hier heb ik weer twee. De eerste is de bedanking van de LinkedIn-
baas omdat ik bij zijn eerste honderdduizend subscribers was. Beetje 
Amerikaans maar goede copy, al was het idee zelf het strafste. 
Mensen worden geraakt door de suggestie van een geprivilegieerde 
relatie, gekruid met een compliment. De tweede is een e-mailing 
die mijn team onlangs uitstuurde naar de zowat zeshonderd 
inschrijvers voor de 26 uur durende Harry Potter-marathon. Eigenlijk 
een eenvoudige tekste-mail met alleen praktische informatie, 
maar er straalde zo veel liefde, zorgzaamheid en respect voor de 
klant van af, dat hij opviel. Ik wou dat alle 22 miljoen e-mails die 
we de voorbije twaalf maanden verstuurden, er zo pal op waren.  

…periode in je carrière 
Als ik een periode mocht overdoen, weet ik echt niet welke. Ik 
heb me erg geamuseerd in mijn reclametijd, en eigenlijk heb ik 
altijd gedacht daar ooit nog naar terug te keren. Ondanks de 
aaneenschakeling van herstructureringen waren de jaren bij GM ook 
geweldig. Voor een marketeer zijn en blijven auto’s een uitzonderlijk 
boeiend product. En het project waar ik nu bij Kinepolis aan werk, 
is in veel opzichten het boeiendste uit mijn carrière tot nog toe.  

…les die je geleerd hebt
Het eerste wat me te binnen schiet, is dat je voldoende tijd moet 
investeren in je ‘zelf-pr’. Ik heb carrières gezien waarvan de 
ontwikkelingssnelheid recht evenredig was met het percentage tijd dat 
men eraan besteedde. Zelf ben ik er slecht in, maar dat is een Vlaams 
trekje, denk ik dan maar, na zeven jaar werken in Nederland (lacht). 
.  
…viral/online/mobile stunt
 Ik ben nog altijd trots op de viral voor de lancering van de Opel Astra 
Cabrio van de vorige generatie. 365.000 mensen in de Benelux 
werden in real time gebeld door een personage uit een viraal spotje. 
Ik denk ook met plezier terug aan de Spaas-spot van bijna acht uur, 
die over de hele wereld een indrukwekkende lijst awards verzamelde 
– het woord ‘viraal’ bestond toen nog niet als marketingterm. Voorts 
vind ik het nog altijd spijtig dat de spot die Tom Barman van dEUS 
voor Opel draaide, niet bruikbaar bleek en dat dit project verzandde 
in een juridisch conflict. Ik ben dan weer erg tevreden over de jongste 
Kinepolis-campagne, waarbij we alle Belgen, Fransen en Spanjaarden 
op hun verjaardag een gratis filmticket hebben aangeboden. Maar 
dat net deze vier in me opkomen, heeft zeker ook te maken met het 
team dat eraan werkte. We gebruiken almaar meer computers, maar 
marketing blijft mensenwerk.
  



40 IIILeestekens brengen
 copy tot leven

Doen leestekens er echt toe? Ik ken één resultaat van een split-run test met leestekens. 
Kijk er whichtestwon.com maar eens op na. In een e-mailing bleek een gedachtestreep 
( –) midden in de onderwerpregel meer mensen door de regel te sturen dan een dubbele 
punt (:), want die brak de onderwerpregel in twee. De gedachtestreep zorgde ervoor dat 
er meer werd doorgeklikt.

Al berust wat volgt niet op testresultaten, toch besluiten we deze copyspecial van dmix graag met een wens: dat 
ook jouw teksten dankzij onze tips meer aandacht krijgen. 

. Veel punten
 Hoe meer punten, hoe kortere zinnen. Die lezen lekker weg.

, Graag ook punten die nog een staartje krijgen
Of zoals de leraar Nederlands zei: “Als je achter ‘dood’ geen punt maar een komma had gezet, zou de 
zin van het leven veel begrijpelijker zijn geweest.”

.  Of punten die je scoort, op de i of van een taart 
Dus niet alleen om het einde van De Zin aan te geven.

: Twee oogjes op hun zij die naar je liggen te kijken 
Altijd fijn: meestal komt daar iets moois van.

;-) Af en toe een knipoog
Maar rond de puntkomma verder een cordon sanitaire. Weg met de puntkomma. Daar maak ik altijd een 
punt van. En in een opsomming haal ik ze gewoon weg. Ziet alles er meteen een stuk minder saai uit.

“ ” Veel mensen die je enthousiast komen vertellen wat ze ervan vinden
Of ja, ik ken wel nog een testresultaat over leestekens, van David Ogilvy. “Als je een kop tussen 
aanhalingstekens zet, levert dat 28 procent extra herinneringswaarde op.” De aanhalingstekens laten 
meteen zien: er is een mens aan het woord. En mensen hebben belangstelling voor mensen.

!  Weinig mensen die reageren met uitroeptekens (die stijf staan van starheid)
Scott Fitzgerald noemt uitroeptekens ‘lachen om je eigen moppen’. Met een uitroepteken sla je een zin 
als een deur – knal! – achter je dicht. Meestal is dat contraproductief. De pocherige bijklank ondermijnt 
je geloofwaardigheid.

?  Veel vraagtekens (en dingen waar lekker veel krul in zit)
Een leven zonder vraagtekens is een leven zonder zwier. Een tekst met vraagtekens houdt de lezer bij 
de les.

–  Weinig gedachtestrepen 
En ander gefrons tussen de ogen.

/ Schuine strepen? 
Duitse komma’s zijn het: muren van een scheve architect.

… Beletseltekens? 
Ach… Laat die mijmerpuntjes maar aan de Phil Bosmannen van deze wereld.

( ) Kortom: geen teksten die zomaar tussen haakjes passeren.

– Mark Van Bogaert

Ach… Laat die mijmerpuntjes maar aan de Phil Bosmannen van deze wereld.

Leestekens brengen
 copy tot leven

Doen leestekens er echt toe? Ik ken één resultaat van een 

( ) Kortom: geen teksten die zomaar tussen haakjes passeren.
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Column

Het was lang het lot van zij die creatief werk leveren: te pas en te onpas door Jan en alleman gevraagd 
worden om hun kunstjes te demonstreren. Een graficus werd op een communiefeest door zijn nonkel 
gevraagd of hij geen affiche voor de buurtfeesten kon ontwerpen. De copywriter van dienst kreeg het 
verzoek om een pakkende naam voor tantes nieuwste horecazaak te verzinnen.

De hele mechaniek achter het ‘jij kunt dat, dus doe het eens’-principe werd ooit op hilarische wijze uit 
de doeken gedaan door cabaretier Raf Coppens. Coppens vertelde hoe vervelend hij het vond om naar 
buurtbarbecues te gaan, omdat hij daar altijd weer de vraag kreeg: “Gij zijt toch diene komiek, hè? Wel, 
vertel eens een mop.” Coppens’ weerwoord was scherp en gevat: “Gij zijt toch metser, hè? Wel, metst 
hier eens een muurken.”

Je kreeg ook de meest idiote vragen. Als schrijver/copywriter/redacteur had ik een collega die steeds 
dezelfde vraag stelde: ‘Hoe schrijf ik dat…?’ En dan volgde een zin als: ‘Wij hebben een uniek aanbod 
voor onze klanten’. Mijn antwoord was dan iets als: ‘Beste klant, wij hebben een uniek aanbod voor u’. 
Aan het gezicht van mijn collega te zien, had ze iets meer verwacht, iets pakkender, iets meer… tja, 
wat? Ik legde dan geduldig uit dat het meestal het beste werkt als je neerpent wat je zegt, tenminste als 
je correct Nederlands praat, natuurlijk. 
Vaak vroeg ik me af waar onze drang vandaan komt om dingen moeilijker te formuleren in geschreven 
taal, en als bij toverslag belandde ik bij het onderwijs. Jarenlang werd ons geleerd regeltjes te slikken 
en moeilijke boeken te lezen, en bij sommige slechte schrijvers is de dt-regel heiliger dan welke schrift 
ook. De vraag naar eenvoud was groter dan ooit.

Vandaag lijken deze anekdotes niets meer dan mijmeringen van een oudgediende. Het web, de gsm, 
de i-revolutie, social media… zij hebben nieuwe regels losgeweekt, regels die eerst de opstandige 
klaagzangen van een minderheid waren, maar nu leven onder ons allemaal. Informatie moet je gratis 
kunnen downloaden, hoe hard een ander er ook voor heeft gewerkt, en een taal leeft, zo snel en 
ongegeneerd dat ze overal haar laars aan lapt. Als we een woord niet vinden, zetten we toch een 
smiley. Als we de afkorting niet kennen, verzinnen we er toch zelf een. Het resultaat is vooral merkbaar 
in marketingteksten. Men begint zinnen met tussenwoorden als ‘en’ en ‘maar’, uitroeptekens worden 
uit hun context gerukt en daar geplaatst waar men het nodig acht om op te vallen. De taal leeft zo hard 
en onbesuisd dat ze zich aan het doodrijden is, en marketeers lijken de voortrekkers van deze evolutie.

Vandaag hoed ik me ervoor om mensen aan te raden neer te schrijven wat ze zeggen, want ze gebruiken 
zo veel verbasterd Engels dat als je hun citaten letterlijk uitschrijft, er niets meer van overblijft. Ik vroeg 
ooit aan een spreker wat hij bedoelde met added value, en na een vijftal minuten zoeken naar het 
Nederlandse woord zei hij: “Wel, het is waarde die wordt toege-ad.”
 
Opeens zie ik scholen niet meer als schuldigen maar als verantwoordelijke Don Quichotes. De strijd 
tegen de windmolens is begonnen, trek je stoute schoenen aan.

Schrijf vooral
niet zoals 

je het zegt

Stef Swinnen, CCO online Acerta,
journalist en copy writer sinds 25 jaar bij 
oa Media Press, Corelio, De Persgroep, 

Markant, MRH, tmp




