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Magische E-mail Format 

Dit E-mail format helpt je om mensen makkelijker ‘JA’ te laten zeggen tegen een mooie eerste stap 

bij jou. Gebruik deze stappen als je een mooie actie hebt, een speciaal aanbod of waardevolle sessie 

onder de aandacht te brengen. 

1. Start met een goede onderwerp regel:  
Dit is eigenlijk nog het allerbelangrijkste in je mail. Ken je doelgroep dus goed, zodat je weet 

wat hén triggert. Als je doelgroep te breed is, wordt dit moeilijk.  

Een voorbeeld van een goede titel kan zijn:  

Voorbeeld A: Geef je het stiekem al een beetje op om af te vallen? 

Voorbeeld B: Voel jij je vaak alleen in jouw verdriet om het verlies van je naaste? 

 

2. Geef erkenning   
Zorg dat de lezer zich herkent in wat jij in de eerste paar regels schrijft. Waarin jij ook 

erkenning geeft voor hun gevoelens. En dat het niet gek is dat ze zich zo voelen. Dit zorgt 

voor verbinding en begrip. 

Voorbeeld bij A: Dat is best logisch, want waarschijnlijk heb je al veel geprobeerd en lukte het 

soms wel even om kilo’s te verliezen, maar viel je steeds weer terug in je oude patroon. Je 

bent wellicht daardoor het vertrouwen kwijt geraakt dat het je wel kan lukken.  

Snap ik helemaal. 

 

Voorbeeld bij B: Dit voelt vaak eenzaam. Want veel mensen snappen niet hoe jij je voelt of 

komen met adviezen als ‘geef het tijd’. Daarom praat je er steeds minder over, waardoor voor 

jou dit verlies soms nog rauwer gaat aanvoelen. 

3. Schets het probleem 
Hier kan je bijvoorbeeld aangeven waarom het nu (nog) niet lukt, wat er ontbreekt aan de 

manier waarop ze het ‘probleem’ nu aanpakken. Welke schakel ze daarin overslaan, of 

missen of misschien nog niet weten. 

 

4. Maak het perspectief tastbaar 
Schets zo beeldend mogelijk wat binnen handbereik ligt. Wat kan jij hen nu al bieden waarbij 

ze een stapje dichter bij hun gewenste situatie komen. Dichter bij een ander gevoel over 

zichzelf of de situatie. Dit gaat dus om een eerste kleine waardevolle stap. 

5. Maak het eenvoudig voor mensen om JA te zeggen 
Geef heel laagdrempelig de mogelijkheid om hierop te reageren. Bijvoorbeeld: Wil je hier 

vrijblijvend over sparren of heeft dit jouw interesse? Stuur dan een berichtje in antwoord op 

deze mail.  

  

Je hoeft nooit gelijk de hele brug te slaan. Laat mensen gewoon een stapje dichterbij komen met 

deze mail. Je zult zien dat je hierdoor al snel contact krijgt met je doelgroep. En vanuit een contact 

komt vaak veel sneller een ‘verkoop’.  

Succes!  


